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Inledning
Det övergripande syftet med utvecklingsprojektet
ESS/MAX IV i regionen - TITA är att konkretisera
visionen för ESS och MAX IV kopplat till kommunal fysisk planering. Det ska leda till en samsyn på gemensamma behov och utvecklingsområden t.ex. infrastruktursatsningar, bostäder,
kontor och service, samt behov av åtgärder och
investeringar. Dessutom ska projektet visa på
hur tillgängligheten kan förändras och vilken
betydelse detta kan få, samt att samverkan kring
satsningar förstärker de regionala nyttorna och
ökar anläggningarnas satsningar.

Denna utredning fokuserar på Transportinfrastrukturen i TA 1 och har tagits fram i samverkan med Samhällsplaneringen.

Målsättningar

Centralt för alla delprojekt är de övergripande
målen (se punktlista i ruta), som här redovisas kortfattat för att bilda grunden till TA 1’s
arbete.
Ur arbetet med Strukturbild för Skåne hämtas
följande:

TITA är ett regionalt utvecklingsprojekt som
omfattar nio delprojekt enligt nedan.
TI 1 Mottagarorganisation Syd
TI 2 Marknadsföring
TI 3 Mötesplats Lund NE
TI 4 Uppdatera och förankra den existerande
framsynen
TI 5 ESS och MAX IV som innovationskraft för
näringslivet
TI 6 ESS och MAX IV som tillväxtmotor för det
lokala och regionala näringslivet
TA1 Samhällsplanering och transportinfrastrukturen
TA 2 Markregister Syd
TA 3 Förstudie kring kompetensförsörjnings
behov.
Projektet finansieras av alla skånska kommuner, Region Skåne, Region Blekinge, Invest
Skåne, ESS AB, Lunds universitet, Malmö högskola, Kristianstad högskola, SLU Alnarp, BTH,
Länsstyrelsen i Skåne, samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

• Att stärka regionen som en attraktiv
plats att bo och arbeta i.
• Att öka tillgängligheten till ESS och
MAX IV och dess verksamhet för bästa
utveckling.
• Att visa på lägesegenskaper för företagsetableringar och möjliga bostadsorter för olika yrkeskategorier etc.
• Att stärka den regionala samverkan för
bostadsbyggande, infrastruktur, kontor
och företag samt internationella skolor
etc.
• Att sprida kunskap kring de långsiktiga
möjligheterna av etableringen av ESS
och MAX IV och behov av åtgärder
från olika aktörer.

Satsningar på transportsystemet är det mest
effektiva medlet för att skapa ännu bättre
fungerande lokala arbetsmarknader. Den
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politiska förmågan att utifrån ett storregionalt
planeringsperspektiv prioritera insatser för en
ökad tillgänglighet mellan de östra och västra
delarna av Skåne är i detta fall centralt för att
på sikt få hela Skåne att ingå i en gemensam
funktionell arbetsmarknad. Om inte detta sker
kan resultatet bli att Malmö-Lund ”drar ifrån”
resten av regionen och att Skånes samlade tillväxtpotential inte kan tas tillvara fullt ut.
Om ESS och MAX IV ska bli den språngbräda
för framtida tillväxt och utveckling i Skåne som
många förväntar sig gäller det att se upp så
att de enskilda kommunerna inte tar ut segern i
förskott. Förutom direkta sysselsättningseffekter
förväntas också mer svårmätbara effekter som
utgår från anläggningens betydelse för den
teknologiska utvecklingen, ett förbättrat regionalt innovationsklimat och andra indirekta
effekter. Men framgång kräver att ett stort antal
aktörer i regionen förmår att samverka på strategisk nivå.

Definitioner och
precisering

Transportinfrastrukturens främsta syfte är att
skapa tillgänglighet. Detta skall samtidigt göras
på ett säkert och hållbart sätt. I denna utredning fokuseras på att skapa god tillgänglighet.
På vilket sätt det utförs hänvisas till respektive
utvecklingsprojekt.
Tillgängligheten kan värderas i hur stor upp
offring som krävs för att nå fram i sin fysiska
förflyttning. Åtgärder för att minska resbehovet
har inte omfattats av detta arbete, d.v.s. steg
1 i Fyrstegsprincipen för hållbar transportplanering. Möjligheten att förflytta sig har här
betraktats som en fördel för individens livskvaliteter som såväl den regionala utvecklingen.
Att skapa tillgänglighet istället för rörlighet har
fått ett starkare genomslag i trafik- och samhällsplaneringen. Det styrs bland annat genom
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de nya transportpolitiska målen som antogs
2009. Det övergripande transportpolitiska
målet syftar till att garantera en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport
försörjning för medborgare och näringsliv i
riket. Till det målet finns fyra jämbördiga mål,
nämligen funktionsmålet Tillgänglighet samt
hänsynsmålen Säkerhet, Miljö och Hälsa.
Funktionsmålet Tillgänglighet anger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och användbarhet för alla
liksom bidra till utvecklingskraft i hela landet. I
precisering av målet betonas att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel
ska förbättras.
I de flesta analyser har restiden använts som
nyckeltal, trots att tillgänglighet omfattar fler
dimensioner. Nedan listas de mest centrala
kvaliteter i resan, tillsammans med på vilket
sätt de kan hanteras för en ökad tillgänglighet.
• Tid, som kan effektiviseras!
• Obehag, som kan kompenseras!
• Energi, som kan minimeras!
• Fysisk närvaro, som kan anpassas!
• Medvetenhet, som kan informeras!
Ytterligare en faktor i begreppet tillgänglighet
är turtätheten, d.v.s. om jag kan göra min resa
när jag vill. Denna acceptans till väntan varierar bl.a. beroende på vistelsens längd. Detta
illustreras nedan genom vissa grova ansatser.
Vistelsetid		

Acceptabel turtäthet

år			vecka
månader		
dag
dagar		
3 tim
dag			1 tim
arbetsdag		
30 min
pendling (morgon) 10 min
träff (2 tim)		
5 min

I analyser används ofta metoden att belasta
restiden med halva turtätheten, för att få med
väntetiden som en tillgänglighetsfaktor i restidsbegreppet.
Rörligheten ökar kontinuerligt. Medelres
längden ökar för både bilresor och kollektiv
trafikresor. Det betyder att fler pendlare är
beredda att resa allt längre. Man hör allt oftare
att ”jag jobbar här, men vill inte bo här!”. Denna
ökade rörlighet medför bl.a. ökad konkurrens
mellan städer och regioner. Och den medför
givetvis större krav på transportsystemen.
Idag finns ett omvänt lokaliseringsmönster
jämför med för cirka 50 år sedan. Förr flyttade
man dit där jobben fanns, idag etablerar sig
företag där människorna finns. Dessutom har
vi har en pågående urbanisering som innebär att allt fler väljer att bosätta sig i stations
orter, ofta med god tillgänglighet som motiv.
Vi har också en regionalisering som gör att

inpendlingen till de större arbetsmarknaderna
ökar kontinuerligt. Allt fler möts och när människor träfas händer stora saker. Ett ökat kollektivt
resande gör att fler möts. Man kan säga att
bygga ut transportinfrastrukturen är som att
bygga broar. Allt detta är faktorer som bidrar
till en regional utveckling och ökad livskvalitet
för regionens invånare.
En viktig faktor i tillgänglig kollektivtrafik är
punktligheten. Kommer tåget/bussen fram när
den ska? Svenska SJ visar att under 2011
hade tågen i Sverige, alla tågoperatörer medräknade, en genomsnittlig punktlighet på 87%.
Att jämföras med i Tyskland och Schweiz som
har hög punktlighet på sina tåg. I Schweiz
är 97% av tågen mindre än 5 minuter sena.
I Japan är punktligheten för deras snabbtåg,
Shinkansen, otroligt hög. Dessa tåg trafikerar
ett helt eget system och konkurrerar inte om
utrymmet på spåren på samma sätt som de
svenska tågen.
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Metod och
omfattning

En region med god tillgänglighet till och runt
anläggningarna är attraktiv för företag och
kompetens. I denna rapport ska planerings
underlag tas fram kring behovet av infrastrukturåtgärder samt tillgängligheten mellan
arbete, bostad, service etc.
Under de två år som TITA-projektet pågått har
en arbetsgrupp med representanter från Skånes alla kommuner träffats tio gånger. Då har
samarbete kring samhällsplanering och transportinfrastruktur presenterats och diskuterats i
olika former av workshops. Utredningsarbetet
har formats av denna samverkan.
Parallellt har utredningsarbetet om transportinfrastrukturen bedrivits stegvis i Snabbstudie
2010, Förstudie 2011 och slutligen denna rapport 2012.
Flera stödjande detaljutredningar har gjorts
under åren; scenarioanalyser i LuTrans, restider i kollektvitrafiken i ToppKoll, station för
höghastighetståg i östra Lund och effekter på
bostadsmarkanden. Slutsatser för transportinfrastrukturen beskrivs i föreliggande rapport.
Underlag har hämtats från aktuella investeringsplaner, kommunernas översiktsplaner,
resandeprognoser och prognoser av förväntad
inflyttning till följd av ESS/MAX IV bl.a. från
rapporten Vem kommer till Skåne?.
Konsultrapporten grundas på vad vi vet idag,
samt de målsättningar och planer som finns.
Dessa kompletteras med det infrastrukturbehov
som tillgängligheten till ESS och MAX IV kräver,
samt vad regionen kan behöva för att kunna
erbjuda en attraktiv region.
Tillgängligheten studeras ur flera perspektiv;
det lokala (inkl Malmö), det regionala, det inter
regionala och det internationella. I det inter
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regionala perspektivet ingår även nationella
resor inom Sverige (t.ex. Stockholm), eftersom
de ur ett tillgänglighetsperspektiv kan likställas
med interregionala resor med liknande avstånd
och färdmedelsval.
Utöver de direkta effekterna kopplade till
ESS och MAX IV förväntas spin-off effekter i
regionen som helhet. Infrastrukturbehovet för
dessa definieras med utgångspunkt från vad en
attraktiv region bör erbjuda för tillgänglighet,
d.v.s. motsvarande de kvaliteter som Regionala
Utvecklingsplanen formulerar.
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 jobbade med sitt.
Inom arbetet har vi två ”perspektiv”:

1. Vad innebär ESS, MAX IV och
Lund NE för transportinfrastrukturen i regionen?
2. Vilken infrastruktur krävs för
att dra maximal nytta av ESS
och MAX IV i regionen?

För att kunna bedöma transportinfrastruktur
behovet bör troliga bostadsorter och
etablerings
orter för de direkt kopplade verksamheterna identifieras. Inom arbetet med
parallella studien om Vem kommer till Skåne?
har kranskommunerna till Lund och Malmö
beskrivits som mest troliga bostadsorter, men
även övriga Skåne kommer att påverkas.
Vad gäller etableringar av verksamheter är
det primära området större och sträcker sig
även upp till Helsingborg. Stor andel av de

till
kommande arbetsplatserna kommer att
bemannas av svenskar. Val av bostadsort och
etableringsorter kommer därför i stort likna det
mönster som gäller för övriga anställda och
affärsrelationer med arbetsplatser lokaliserade
i Lund.
Framtiden kommer att bjuda på nya värderingar och ändrade förutsättningar. Denna
utrednings tidsperspektiv är i många delar en
långsiktig vision. Det betyder att nya behov
kommer att behöva analyseras och andra projekt prövas i framtiden, även om de inte finns
nämnda i denna utredning. Samma sak gäller
givetvis alla behov och projekt som har mer
lokal effekt.
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slutsatser kring
infrastrukturbehov
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Slutsatser
kring infrastrukturbehov
I detta kapitel beskrivs möjliga strategier för
att utveckla transportinfrastrukturen i Skåne,
med utgångspunkt från de tillgänglighetsanalyser som gjorts i senare kapitel. Dessa strategier ger de nyckelfrågor och utmaningar som
sedan formulerats.
Kvaliteten i infrastrukturen kommer direkt att
påverka möjligheterna att nyttja och dra nytta
av ESS och MAX IV. Med planerad utbyggnad,
resandeprognoser
och
tillgänglig
hetsmål
som grund har därför ett infrastrukturbehov
i samband med att MAX IV och ESS öppnar
identifierats. Ett planeringsunderlag med behov
av infrastrukturåtgärder har skissats, som
bygger på en långsiktig strategisk planering av
samspelet mellan arbete, bostad, service etc.
En del av planeringsunderlaget omfattas av planerade men ännu ej finansierade utbyggnader.
Generellt kan man säga att ESS och MAX
IV ligger väl placerat i regionens transport
infrastruktur, med närhet till regionens största
arbetsmarknader. Det ger goda förutsättningar
för att tillgodose en god tillgänglighet till de
nya anläggningarna.
Vissa kapacitetsbrister kan noteras i vägnätet
runt Malmö och Lund. Dessutom krävs utveckling av kollektivtrafiken till de delar av Skåne
som spelar en central roll i relationen med ESS/
MAX IV, dess kringverksamheter och anställdas bostäder. Här skall ett växelverkande samspel leda fram till en strategisk planering med
bebyggelsestrukturer som stödjer infrastrukturutbyggnaden och vice versa.
I kommundialog Skåne Växer talas det om ett
glapp mellan behoven av utvecklad infrastruktur
8

och resurserna till infrastrukturutveckling. Det
är tydligt att infrastrukturutveckling är av stor
betydelse för en kommuns utveckling. Infrastruktursatsningar måste göras för att lösa
flaskhalsar men också för att möjliggöra en
regional tillväxt och regional balans. Alla
kommuner 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. Begränsade finansiella medel gör att
väl underbyggda prioriteringar måste göras
löpande.
Om man skulle - för en kort sekund - bortse från
målsättningen att skapa ett hållbart transport
system, kan man säga att regionen har god tillgängligt med acceptabla restider till de flesta
målpunkter. Den tillgängligheten skapas med
bilen. Men vi måste skapa en hållbar framtid,
där vi når klimatmålen och ställer om från fossila
drivmedel. Vi behöver också skapa goda och
attraktiva städer, men framförallt tätare städer
och strukturer som stödjer mer energieffektiva
transportsystem. Det betyder i stor utsträckning
en övergång till kollektiva färdmedel. Även
trängseleffekter kommer att uppstå på vissa
ställen om biltrafiken i fortsättningen skall ta
hand om allt ökat resande.
Privatbilismen kommer i framtiden att minska sitt
behov av fossila bränslen, men som planerings
förutsättningar utgår vi idag från att en överflyttning till kollektivt resande är den mest hållbara strategin. Den mest robusta strukturen
är att bygga på energisnåla transportformer,
där kollektivtrafik är en sådan, vilken i sin tur
kräver en ordnad tät struktur för att fungera på
ett bra sätt.
I matrisform sammanställs de fysiska åtgärder
som är viktigast för utvecklingen i samband
med etableringen av ESS och MAX IV, inklusive det mer överordnade perspektivet med en
attraktiv region.

Befintligt cykelnät
Cykelnätet i Brunnshög
Plangräns

Karta över cykelvägnätet i Brunnshög (Lunds kommun,
2012).

STRATEGIER
Lokalt, Lund och Malmö

I närområdet - d.v.s. Lunds tätort - beror tillgängligheten på förverkligandet av delar av
den mycket offensiva mobilitetsplan som ligger
till grund för utvecklingen av Lund NE (Brunnshög). I denna kopplas ESS och MAX IV till det
lokala gång- och cykelvägnätet på ett effektivt sätt och ett högklassigt kollektivtrafikstråk
utvecklas i Lundalänkens sträckning.
En extraordinär supercykelväg genom Lund
kan kopplas samman med det tänkta super
cykelstråket mellan Lund och Malmö.

För det kollektiva resandet i Lund och mot
Malmö har givetvis den högklassiga kollektivtrafiken i Lundalänken en central roll. Det är
av största vikt att framkomligheten och restiden
längs denna utvecklas, för att vara optimal när
MAX IV och ESS öppnas. Frågan om spårväg
eller buss beror på kapacitetskrav främst kopplat till utbyggnaden av Lund NE, men med en
spårväg kan framkomligheten genom Lunds
mer centrala delar säkerställas, komforten
och attraktiviteten ökas och därför kan spårvägen vara avgörande för tillgängligheten till
ESS och MAX IV. Bytestiden för omstigning till
Lundalänken, och smidigheten i detta byte, är
avgörande faktorer.
I samband med utvecklingen av det hög
klassiga kollektivtrafikstråket Lund C – Brunnshög bör kopplingarna till linjer mot Malmö
utvecklas parallellt. Direktlinjer mellan Lunds
och Malmös östra delar bör förstärkas. Det
innebär att man skapar en ny bytespunkt mellan
sådana buss
linjer mot Malmö och det hög
klassiga kollektivtrafikstråket där Lundalänken
(Sölvegatan) korsar motorvägen E22. Kapaciteten mellan Malmö och Lund påverkas av det
regionala resandet som använder samma stråk
mellan Lund och Malmö, både på järnvägen
och motorvägen. Därför bör framkomligheten
säkerställas i dessa länkar.
Anläggningarnas läge invid motorvägen E22
är ett fördelaktigt billäge, men tillgänglighet
med bil till ESS och MAX IV är beroende av
kapaciteten vid trafikplatserna längs E22.
Denna kommer att påverkas av utbyggnadsplanerna i Lund NE och åtgärder måste vidtas
i takt med den utbyggnaden. Detta hanteras
också i pågående planering av kapacitetsförstärkningar längs E22, med bl.a. trafikplats
Ideon och additionskörfält på E22 genom Lund.
Norra Länken ökar tillgängligheten med bil för
resande från Bjärred och nordvästra Skåne,
när Norra Ringen genom Lund får allvarliga
kapacitetsproblem, troligen efter år 2030.
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Kvaliteteter i den lokala tillgängligheten är
också viktiga för resandet i och upplevelsen av
en attraktiv region som helhet.

Regionalt

Den fysiska transportinfrastrukturen i Skåne är
väl utbyggd och den möter upp till regionens
bostads och arbetsmarknadsstrukturer. Det
finns både vägar och spår mellan de flesta
större orter, väl utbyggda för att kunna ta
hand om det mesta av regionens resbehov. De
planerade utbyggnaderna enligt plan till 2021
tillgodoser till viss del de kapacitetsbehov som
regionens framtida resandeefterfrågan har.
Restiden med kollektiva färdmedel kan endast
i undantagsfall konkurrera med bilen. Utan
hänsyn till hållbarhetsmålet kan man säga
att regionen uppvisar god tillgänglighet med
bil inom överskådlig tid, men med en hållbar
utveckling krävs att bilresor börjar flytta över
till kollektiva resor. Detta kräver åtgärder.
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Bilnätets möjlighet till att skapa större arbetsmarknadsregioner i Skåne är nära nog
uttömda. Även kraftiga vägsatsningar ger
bara mindre tillgänglighetsförbättringar (med
kortare res
tider). Insatser inom väginfrastrukturen bör inriktas mot kapacitetsåtgärder,
trafiksäkerhet och åtgärder som vårdar vägkapitalet. Vägsystemet i Skåne är i dagsläget
ett system i ganska god balans vad gäller
belastningen och med små kapacitetsproblem
relativt Stockholms- och Göteborgsområdena.
Detta kan komma att ändras över tiden, bl.a.
ger Trafikverkets ”business as usual”-scenario
att trafiken på vägsystemet i Sydvästskåne
ökar med 97% fram till 2030. Handlar man
proaktivt, med att begränsa vägtrafikökningarna, bibehålls en god funktionalitet (inga fördröjningar) och investeringsbehoven på väg
blir hanterbara.
Restiden med kollektivtrafiken måste minskas,
för att öka den kollektiva trafikens attraktivitet
och konkurrensförmåga. Att nyttja express

bussar längs E22 ger kortare restider till stråket.
Det innebär att man bör skapa en bytespunkt
mellan sådana expressbussar och det högklassiga kollektivtrafikstråket där Lundalänken
(Sölvegatan) korsar motorvägen E22, samma
som för bussarna till Malmö.
Det räcker dock inte med fysiska åtgärder.
Här behövs även strategiska åtgärder som
stimulerar till mera hållbara färdmedelsval, och
beteendepåverkan som riktar sig direkt till den
resande.
Viktiga delar av restiden är väntetider och
anslutningstider. Dessa kan minskas genom fler
avgångar, d.v.s. ökad turtäthet. Fler tåg kommer
i de flesta fall leda till behov av kapacitetsför
stärkande åtgärder längs dessa banor.
Utveckling av goda kommunikationer till stationerna längs banorna är av stor betydelse. Det
handlar främst om gena och attraktiva gångoch cykelvägar i respektive kommun.
Även åtgärder för att påverka de resandets
beteenden är av avgörande betydelse för
ett mer hållbart resande i regionen. Här bör
region, stat och alla kommuner samordna både
regionala och lokala kampanjer och aktiviteter
för att öka effekten på detta pågående arbete.
De delar i bilnätet som identifierats som
kapacitetssvaga har till viss del tagits upp i de
långsiktiga planerna fram till 2021 (Nationell
plan för transportsystemet och den regionala
transportinfrastrukturplanen) och är därmed
åtgärdade innan ESS och MAX IV är fullt
utbyggda. Vissa delar ligger sent i tidplanen
och bör tidigareläggas för att inte begränsa
tillgängligheten till ESS och MAX IV vid dess
öppningsår. Behov bortom planhorisonten
tydliggörs i detta arbete och utgörs av bl.a. ett
högklassigt kollektivtrafiksystem i Lundalänken,
goda cykelvägar, bra regionbusstrafik, superbuss via E22 och nya trafikplatser på E22.

Under tiden då Södra Stambanan mellan Flackarp och Arlöv byggs om kan framkomligheten
komma att begränsas för tågtrafiken, genom
bl.a. lägre hastigheter. Denna ombyggnad
planeras ske 2014 – 2018, strax efter MAX
IV öppning. Denna begränsning kan därför
påverka tillgängligheten med kollektivtrafik till
MAX IV negativt.
När Lunds spårvägslinje etapp 2 är utbyggd
till Dalby kan Simrishamnsbanan öka tillgängligheten för stråket mot Sjöbo, Tomelilla och
Simrishamn. Denna beskrivs närmare under
Attraktiv Region.

Interregionalt och nationellt

Det interregionala och det nationella resandet
har liknande förutsättningar och behov. De
grundas mest på kvaliteten i tågen vid Lunds
central och flygen vid Sturups flygplats. Det är
därför helt avgörande att inte bara tågen fortsätter att utvecklas, utan även inrikesflyget.
Högt prioriterat är att på ett effektivt sätt nyttja
den infrastruktur som finns. Ett sätt att göra
detta är att öka punktligheten och de kollektiva
transportsystemens pålitlighet. Detta är som
mest avgörande när man har viktiga byten i sin
resekedja, t.ex. vid byte till flyg. Marginaler till
driftstörningar bör ökas, så att man klarar av
att leverera den transport man erbjudit, inom
utlovad tid.
Byten vid t.ex. Lunds central bör kunna göras
kortare och smidigare. Det är därför viktigt att
arbetet med Lunds Central Master Plan fortlöper
och att bra omstigningsmöjligheter skapas.
Fler avgångar bland persontågen som har
god passning till anslutande bussar eller spår
vagnar skulle också minska restiden. Därför
skulle en översyn kunna peka ut vilka tider på
dygnet det finns behov av kompletteringar.
Även samordningen mellan trafikhuvudmän
och olika nationer kan förkorta sådana vänte
tider vid omstigning.
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Även för det interregionala och nationella
resandet har den högklassiga kollektivtrafiklänken i Lund stor betydelse, främst som den viktigaste kopplingen mot tågen på Lunds central.
För det nationella resandet är det viktigt att
resandet till/från Sturup underlättas med kort
restid och med anpassad turtäthet. Bussför
bindelserna mot Sturup bör vidareutvecklas
och då speciellt för Lund NE. På sikt bör Sturup
ha tågförbindelse.
Utredningen om höghastighetsbana mellan
Stockholm och Hamburg visar att Öresundsregionen är en så viktig marknad att den kan
betraktas som ändpunktsmarknad och att underlaget för genomgående trafik inte är större än
att man kan acceptera flera stopp i regionen.
Centrala stationslägen förordas i rapporten för
att stärka knutpunktseffekterna. Detta innebär
att de viktigaste noderna i Öresundsregionen
och ESS/MAX IV får bra kopplingar mot Stockholm och Hamburg.
Utvecklingen av en fast förbindelse under
Fehmarn Belt är av stor betydelse för det interregionala resandet mot norra Tyskland. För
bindelsen kommer att få Hamburg att ingå i
området som kan nås inom cirka 3 timmar.
Även tunneln under Hallandsåsen har liknande
effekt på relationen med Göteborg.

Oavsett vilka tåg som angör Lunds central så
är det av stor vikt att den kan erbjuda goda
kvaliteter vid byte mellan tåg, buss och spårvagn, både vad gäller bytestid, bekvämlighet
och service.
I det europeiska tåglinjenätet bör projekt
som Hallandsåstunneln och Fehmarn Belt
förverkligas, för att minska restiderna både mot
Norge i norr och mot övriga Europa i söder.
För resor via Sturups flygplats bör en pålitlig
flygbusstrafik med god turtäthet säkerställas
från ESS och MAX IV, i avvaktan på att resande
underlag finns för en spårbunden koppling.
En ny järnväg för regionaltåg och eller höghastighetståg med station i nordöstra Lund, bedöms
ger samma restid som till Lunds central, ca 35
min. Dock bedöms investerings
kostnaden bli
alltför kostsam, 6-20 mdr, då den behöver förläggas i tunnel. Turtätheten blir också låg jämfört med den 10-minuters trafik som Lund C kan
erbjuda redan idag, vilket ger att den faktiska
tillgängligheten (restiden inklusive väntetid och
byte) blir sämre eller likvärdig. Resandet står
heller inte i proportion till en sådan satsning.

Internationellt

Lund C har idag och i framtiden en mycket god
nationell och internationell tillgänglighet, en
tillgänglighet som bör nyttjas. Stationen trafikeras av fjärrtåg mot både Stockholm och Göteborg, samt av samtliga Öresundstågs
linjer.
Var 10:e minut går det ett tåg mot Kastrup/
Köpenhamn och vid denna turtäthet når man
en standard där tidtabellen inte är något som
resenären behöver anpassa sig till.

Att fjärrtåg stannar i Lund är också viktigt,
även i ett internationellt perspektiv. Det betyder
att även eventuella höghastighetståg också bör
angöra Lund.

Restiden till Kastrup är idag ca 33 minuter och
taxan relativt låg. Relativt tillgängligheten till
t.ex. Gardemoen i Oslo och Arlanda i Stockholm, har man från Lund C en mindre restid
och lägre kostnad för att ta sig till Kastrup,
samtidigt som Kastrup har ett bättre inter
kontinentalt utbud.

Inga enskilda åtgärder kan pekas ut i bilvägnätet som har avgörande effekt på tillgängligheten med bil.
För det internationella resandet är det centralt
att flygplatserna Kastrup och Sturup tillsammans utvecklar den internationella flygtrafiken.
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Eventuellt skulle en särskild bilpool för resor till
flygplatserna kunna startas som komplement
till taxi. Även mindre shuttle-bussar mellan
flygplatser och Lund NE kan övervägas, för
att underlätta för resenärer. I exceptionella
situationer där behov finns för väldigt korta
restider mellan t.ex. Kastrup och Lund NE kan
helikoptertrafik övervägas.

den, främst genom fler tåg (se även strategin
tidigare i kapitel Regionalt).

Attraktiv region

Givetvis bör även beteendepåverkande aktiviteter göras även i detta perspektiv (se Strategi:
Regionalt), om möjligt än mer viktigt för en tillväxt som bygger på en hållbar utveckling.

För att skapa goda förutsättningar för en maximal tillväxt i region Skåne, bl.a. till följd av
etablering av ESS och MAX IV, ska transport
infrastrukturen erbjuda korta och bekväma
resor i de mest frekventa relationerna. I stort
är bilnätet väl utbyggt över hela regionen, och
endast vissa kapacitetsförstärkningar krävs.
På samma sätt som för det regionala resandet
till/från ESS och MAX IV behöver kollektiv
trafiken på de befintliga banorna öka sin framkomlighet och minska den sammanlagda resti-

Om vi dessutom bygger mer nära stationslägen
och samtidigt ökar tillgängligheten till stationerna, ger det stor effekt. Då får vi ”det bästa
vi kan göra” i attraktiv kollektiv infrastruktur i
regionen.

Vissa delar kan öka sin tillgänglighet genom
särskild utveckling (t.ex. Simrishamnsbanan
eller Vellingebanan), men dessa påverkar inte
regionens tillgänglighet som helhet. Vilka banor
som ger störst regional effekt måste studeras
vidare, kopplat till täthet och resandeunderlag.
Det kan även handla om t.ex. Skåne
banan
(Helsingborg - Hässleholm - Kristianstad).
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NYCKELFRÅGOR OCH UTMANINGAR

Först redovisas vissa nyckelfrågor som behöver fortsatt utveckling för att kunna förbättra tillgängligheten, sedan formuleras kortfattade utmaningar med lösningar för de två perspektiven.

Kritiska nyckelfrågor

• När Västkustbanan öppnar kommer
res
tiden mot Göteborg och Oslo att
kortas. Det är därför av betydelse att
denna blir klar inom ett fåtal år.

• Arbetet med att utveckla våra
planeringsprinciper som stödjer ett
hållbart byggande är av största betydelse för vår region och den globala
situationen. Däribland finns t.ex. den
stationsnära exploateringen.

• All tillgänglighet till Europa (exkl. flyg)
påverkas mycket av minskade restider
när fast för
bindelse under Fehmarn
Belt står klar. Det är därför av stor vikt
att denna förbindelse byggs.

• Det är av största betydelse att den
inter
nationella och interkontinentala
flygtrafiken fortsätter att utvecklas, på
Sturup men främst på Kastrup.

• Det är angeläget att Skåne kopplas på
det Europiska nätet för höghastighetståg.

ESS

Ny trafikplats
ESS

MAX IV

Trafikplats
Lund Norra
Ny trafikplats
Ideon

Trafikplats
Gastelyckan

Trafikplats
Råby

Trafikplats
Lund Södra

Principbild av E22 med trafikplatser och det lokala gatunätet.
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Utmaning

Lösning

Utmaningar för att få ESS och MAX IV att fungera
• Att utveckla en högklassig kollektivtrafik
längs Lundalänken, hela vägen från ESS
fram till tågens plattformar på Lunds C.
Samtidigt sker en sammankoppling med
tätortens stadsbussar och de busslinjer som
kör mellan Lund och Malmös östra delar.

• Säkerställ att pågående arbete inom SPIS
fortlöper och att utvecklingen av busstrafiken mellan Lund och Malmö garanteras.

• Att förbättra omstigningsmöjligheterna
vid Lunds central är av största betydelse
för alla typer av tillgänglighet till ESS och
MAX IV. Det omfattar givetvis både kvaliteter i service och bekvämlighet, samt
minimerade omstigningstider.

• Bevaka och stödja Lunds kommuns arbete
med Master Plan för stationsområdet.

Sträckor nära eller över kapacitetsgränsen 2020 med trafikökning enligt SydKap (Region Skåne m.fl., 2008).
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Utmaning

Lösning

• Att utveckla transportsystemet med bussar längs väg E22 på sträckan Malmö Lund - Kristianstad kan på ett effektivt sätt
minska restiden för en stor del av de kollektiva resorna mellan Lund och Malmö
och i regionen, förutsatt hög turtäthet och
prioriterad framkomlighet.

• Skapa ett högklassigt kollektivtrafiksystem
även mellan östra Lund och östra Malmö
längs väg E22 vidare mot Kristianstad,
t.ex. eget körfält för buss.

• Att skapa möjlighet att på ett enkelt sätt
kunna byta till expressbussar som går
längs E22. Det innebär att en bytespunkt
skapas där Lundalänken (Sölvegatan) korsar motorvägen E22. Denna bytespunkt
kommer även kunna angöras av bussarna
från östra Malmö.

• Inkludera hållplatser för expressbussarna
i trafikplatslösningen som studeras just nu
i denna korsningspunkt. Fortsatta studier
av hur en attraktiv och effektiv omstigningsstation kan tillskapas här, givetvis
även med spårväg när det blir aktuellt.

• Att cykelvägnätet utvecklas enligt planerna för Lund NE. Det finns bra cykelvägar till MAX IV och ESS första dagen de
tas i drift. Även om inte Lund NE byggts
ut tillräckligt skall cykelvägar finnas fram
till anläggningarna.

• Samordna med Lunds kommun om vilka
vägar som ska vara klara till öppningsdagen. Två huvudstråk kan identifieras;
ett som passerar genom Norra Fäladen
och under motorvägen norr om trafikplats
Lund Norra, samt ett längs Lundslänken
under motorvägen vid Sölvegatan och
upp genom framtida Brunnshög/Lund NE.

• Att utveckla en effektiv och attraktiv flygbusslinje mellan ESS/MAX IV och Sturups
flygplats. Linjen bör gå direkt från nordöstra Lund, såsom den passerar Ideonområdet idag. Den skall öppna samtidigt
som MAX IV öppnar.

• Tillsammans med flygbussentreprenören
idag ta fram ny sträckning, så att den står
klar när MAX IV öppnar.

• Att de delar i bilvägnätet runt Lund och
Malmö som identifierats som kapacitetssvaga åtgärdas så att bristerna inte uppstår efter att MAX IV eller ESS öppnar.

• Trafikökning till följd av ESS och MAX
IV sker främst på motorväg E22 mellan
Lund och Malmö, samt motorväg E6/
E20 Malmö - Helsingborg. Det är kapacitetsförstärkande åtgärder på dessa som
måste garantera framkomligheten från
2015 när Max IV öppnar.
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Nationellt
till Stockholm
Interregionalt
till Göteborg

Regionalt
till norra Skåne

LUND
Lund C

Tpl E22

ESS/MAX IV

Lokalt
i Lund

Nationellt
till Sturup
Lokalt
till Malmö

MALMÖ
Malmö C

Södervärn
TÅG

Interregionalt
till norra Europa
Internationellt
till Kastrup

SPÅRVÄG
BUSS
Regionalt till
södra Skåne

Principbild över kollektivtrafiken Lund/Malmö med både järnväg och buss på E22.
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• Att biltrafiken får god framkomlighet i trafikplatserna längs E22, så att man kan
passera motorvägen utan framkomlighetsproblem.

• Fullfölj planerad utbyggnad av trafikplats
IDEON så att den är färdig till öppning
av MAX IV. Om Lund NE är utbyggt så
mycket att det uppstått kapacitetsproblem
i trafikplats Lund Norra när ESS öppnar,
bör ytterligare trafik
plats vara klar norr
om MAX IV.

• Vid ombyggnad av Södra Stambanan
mellan Flackarp och Arlöv kan framkomligheten komma att begränsas för tågtrafiken. Denna begränsning bör minimeras,
eftersom denna länk i det kollektiva trafiksystemet har en strategiskt viktig funktion.

• Betona betydelsen av att störningarna
undviks och hitta lösningar som avlastar
eller kan erbjuda alternativa färdvägar,
t.ex. förstärk busstrafiken längs motorvägen E22 med separata körfält.

• För att korta restiderna med kollektivtrafiken bör väntetider minskas vid omstigningar mellan tåg-tåg och tåg-buss.

• Ökad turtäthet görs genom utökat antal
turer och tåg. Även samordnade betal
system kan öka valmöjligheten och därmed erbjuda mer passande avgångar.

Utmaning

Lösning

Utmaningar för att få maximal nytta i regionen
• Att ta det beteendepåverkande arbetet
ett steg längre, för att få fler att välja de
hållbara alternativen.

• HM Skåne, Trafikverket och alla kommuner bör samordna både regionala och
lokala kampanjer och aktiviteter för att
öka effekten. Nya kreativa metoder bör
prövas, t.ex. ”steg 1”-åtgärder (enligt Fyrstegsprincipen) i samband med utbyggnad av infrastrukturprojekt.

• Det är av största vikt att man kan lita på
att kollektivtrafik fungerar och att störningar är undantagsfall. Varje försening
medför ofta långa väntetider vid omstigningar från anslutande linjer. Därför
måste punktligheten ökas på de mest frekventa linjerna.

• Ökade anslag för drift och underhåll.
Bättre marginaler i tidtabeller som ger
utrymme för kompensationer om störning
uppstår. Bättre trafikledningssystem m.m.

18

Utmaning

Lösning

• Det kollektiva transportsystemets användbarhet är en del av tillgängligheten och
bör förbättras, t.ex. genom ökat samarbete mellan regionens kommuner och
myndigheter.

• Effektivisera samverkansmetoderna för
den regionala planeringen. Hitta både
formella och informella forum för ökad
dialog istället för fortsatt konkurrens.

• För att korta restider med tåg genom ökad
turtäthet uppstår behov av fler tåg på
Stambanan och Västkustbanan. Det kommer troligen leda till behov av kapacitetsförstärkande åtgärder längs dessa banor.

• Fortsatta kapacitetsstudier bör visa på
hur sådana utbyggnadsåtgärder kan se
ut. Dessa bör också tas upp i de regionala planerna och finansieras.

• Varje kommun som har stationer eller
håll
platser längs kollektivtrafikstråken
bör utveckla goda kommunikationer till
dessa. Det innebär gena, trygga och attraktiva gång- och cykelbanor, samt högklassig cykelparkering och annan service
vid stationerna.

• Att medverka i identifieringen av vilka
stationer eller hållplatser som kan utvecklas på detta sätt, samt att peka på principiella åtgärds
förslag. Möjligen skulle
sådana åtgärder kunna delfinansieras
av medel som främjar hållbart resande i
regionen.

• Fortsatt utveckling av samverkan inom
regionen, bl.a. med fokus på transportinfrastrukturen som regional kvalitet.

• Skapa flera och nya former för samverkan, både vad gäller utveckling av nationell, regional och lokal infrastruktur.

• En effektiv princip för ökad hållbar regional
utveckling är att möjliggöra för fler att bo
och arbeta nära kollektivtrafikens stationer.

• Att tydligare främja mer stationsnära exploateringar. Det bör bli en samordnad ambition bland alla kommuner och myndigheter.

• I ett längre perspektiv bör nya banor
som ger regional effekt utvecklas, för att
komplettera det Skånska spårsystemet att
täcka nya områden.

• Studera vidare vilka sträckningar som binder
samman områden med hög täthet och därmed kan erbjuda boende ett attraktivt alternativ till bilen. Det handlar främst om Lommabanan, Simrishamnsbanan, Vellingebanan,
Söderåsbanan och Skånebanan (utan prioriteringsordning). Även projekt som Superbussar i Nordöstra Skåne kan vara exempel på
koncept som förbättrar tillgängligheten till
delar i Skåne som uppvisar långa restider till
de tätare arbetsplatsområdena
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Prioriteringar

De viktigaste utmaningarna för att uppnå
målet att skapa god tillgänglighet till ESS
och MAX IV är:

De viktigaste utmaningarna för att uppnå
målet att skapa god tillgänglighet i en attraktiv region är:

• Högklassig kollektivtrafik längs Lunda
länken, genom Spårvagnar i Skåne, SPIS.

• Att ta det beteendepåverkande arbetet ett steg längre för att öka effekten,
t.ex. genom samordnat regionalt och
lokalt arbete.

• Goda omstigningsmöjligheter vid Lunds
central, genom Lunds Central Master
Plan.
• Högklassigt kollektivtrafiksystem längs
E22, genom superbussar Malmö - Lund Kristianstad längs väg E22.
• Ny bytespunkt där motorvägen E22 korsar Lundalänken, genom ny trafikplatslösning och fortsatta studier.
• Åtgärda kapacitetssvaga delar i bilvägnätet runt Lund och Malmö, genom
anpassning av planer för åtgärder längs
E22 och E6/E20.

2,5 tim

Restidsbilden över norra Europa från Lund C, verklig restid (snabbast färdmedel) idag.
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• Att man kan lita på att kollektivtrafikens punktlighet, genom t.ex. ökade
driftanslag, bättre tidtabeller, bättre
trafikledning mm
• Attraktiva gång- och cykelbanor, samt
god cykelparkering vid stationer/
hållplatser, genom att varje kommun
utvecklar detta.

2,5 tim

Restidsbilden över norra Europa från Lund C, verklig restid (snabbast färdmedel exkl. HHT) år 2030.

MÅLUPPFYLLELSER

Alla övergipande mål har ökad tillgänglighet
och hållbar utveckling gemensamt, men med
olika motiv och perspektiv. En central faktor för
välfärd är fortsatt tillväxt och regional utveckling. Detta förutsätter en utveckling av tillgängligheten och transportinfrastrukturen. Här finns
dessutom Nationella miljömål för att trygga en
hållbar framtid, både lokalt och globalt.

ut maximal nytta är det viktigt att alla aktörer
arbetar med långsiktig strategisk planering.
Det är av största vikt att kommuner och myndigheter samverkar med ett regionalt fokus, istället för att skapa konkurrens kommuner emellan.
Detta regiontänkande bör gälla för hela den
svensk-danska Öresundsregionen. Givetvis
stärks utvecklingen om samverkan sker på alla
nivåer parallellt.

Föreslagna åtgärder bedöms skapa just den
utveckling som efterfrågas, men det är svårt att
bedöma om utvecklingstakten är rätt. Oavsett
fortsatt utvecklingstakt efter att MAX IV och
ESS startat sin verksamhet så kommer regionen kunna erbjuda en tillgänglig struktur om de
utmaningar som ställts upp införlivas.
Åt
gärderna kommer att stärka regionen som
en attraktiv plats att bo och arbeta i. De kommer att öka tillgängligheten till ESS och MAX IV
och dess verksamhet för bästa utveckling. De
kommer även att öka tillgängligheten mellan
de östra och västra delarna av Skåne för att
på sikt få hela Skåne att ingå i en gemensam
funktionell arbetsmarknad.
Arbetet med att skapa en samsyn på gemensamma behov som t.ex. infrastruktursatsningar
har börjat i samband med de tio workshops
som hållits inom TA1. Fortsatt samverkan kommer att stärka möjligheten till regional utveckling genom utbyggnad av infrastruktur mm.

SAMVERKAN

För att förbättra tillgängligheten till de internationella forskningsanläggningarna ESS och
MAX IV och därigenom möjliggöra spin-offeffekter i hela regionen ska – inom detta delprojekt – samspelet utvecklas för att säkerställa god tillgänglighet mellan arbete, bostad,
service etc. I seminarier och workshops ska
insatser göras för att stärka samspelet mellan näringslivsin
satser, bebyggelseplanering,
infrastruktur och kollektivtrafikutbud. För att få
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Tillgänglighetsanalyser
Infrastrukturen skall erbjuda en god tillgänglighet till ESS och MAX IV´s verksamheter, både
lokalt, regionalt, interregionalt, nationellt och
internationellt. Kvaliteten i tillgänglighet kan
bedömas med utgångspunkt från en ideal
situation, där nivån är satt med utgångspunkt
från vad som är rimligt med tanke på det geografiska avståndet. Dessutom bör en sådan
ideal situation kunna erbjuda god tillgänglighet oavsett om resorna sker med bil, buss, spårvagn, tåg eller kombination av dessa färdsätt.
I ett hållbart transportsystem bör miljövänliga
färdmedel kunna erbjudas som första val.
Eftersom tillgängligheten regionalt med bil idag
är relativt sett god i hela Skåne, kan just tillgängligheten med bil vara en lämplig utgångspunkt vid bedömning av tillgängligheten för

övriga trafikslag. Jämförelse mot medelhastigheten för bilresa idag kan då vara ett riktvärde.
I separata kapitel nedan beskrivs förutsättningarna för tillgänglighet inom de olika områdena,
samt vilka transportsystem och färdmedel som
är (eller bör vara) de mest attraktiva.
Den lokala tillgängligheten fokuserar på
främst Lunds tätort och det område som kan
vara aktuellt för cykelresor till och från ESS/
MAX IV. Särskild uppmärksamhet riktas mot
förhållandet mellan Lund och Malmö, eftersom
orterna ligger inom attraktivt pendlingsavstånd
och dessutom kan erbjuda flera parallella
kopplingar mellan orterna.
Det regionala resandet omfattar den resa som
idag i stor utsträckning utförs med bil eller regional kollektivtrafik. Hela Skåne och östra Själland
(inklusive Köpenhamn) omfattas i denna kategori.
Det interregionala området definieras som
det område inom vilket främst tåg och bil

Nationellt

Interregionalt

Lokalt

Regionalt

Internationellt
De olika tillgänglighetsområdena.
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konkurrerar, medan flyget fortfarande inte är
intressant. Det motsvarar cirka 30 - 40 mil
resväg från Lund, d.v.s. till Göteborg, Odense
och Kalmar men inte Stockholm, Hamburg eller
Gdansk. Under denna rubrik beskrivs också
specifikt det nationella resandet, som i stor
utsträckning fokuseras på flyg till Stockholm.
Med det internationella perspektivet avses alla
övriga resor i världen som primärt görs med
flyg eller höghastighetståg. De är i de flesta
fall längre än cirka 3 timmars resa med bil,
dörr till dörr.

Underlag

I rapporten Vem kommer till Skåne? (Tyréns)
redovisas antagenden om antal boende och
arbetsplatser till följd av ESS och MAX IV.
Dessa är i viss mån justerade jämfört med tidigare rapport ESS i Lund – effekter på regional
utveckling (PWC). Fördelningen på färdmedel
har dock behållits enligt PWC’s analys.
Bland de direkta effekterna finns sammanlagt ca
800 anställda på ESS och MAX IV. Dessutom
bedöms 4 000 användare (gästforskare) per år
vara verksamma här. För att verksamheten skall
kunna bedrivas kommer ca 3 000 arbetstillfällen skapas av leverantörer och företag direkt
kopplade till ESS och MAX IV. I den mån dessa
nya arbetstillfällen bemannas av inflyttande
personer kommer de i stor utsträckning att ha
partner och familj med sig. De räknas inte som
direkta effekter utan placeras i studierna i den
indirekta spin-off effekten nedan.
Ett väl marknadsfört varumärke med bl.a. ESS
och MAX IV förväntas även ge indirekta effekter
i regionen. Dessa är omöjliga att precisera
och kommer att utgöra en del av den allmänna
tillväxten. Den del som anses har lockats till
Skåne p.g.a. ESS och MAX IV kallas i denna
utredning Spin-off gruppen.
För att undersöka ESS och MAX IV´s direkta
påverkan på infrastrukturen kan de 35 000

Stereotyper som väntas komma till Skåne p.g.a. ESS och
MAX IV (Tyréns, 2011).

arbetstillfällen, som PWC antar tillkommer som
en effekt av ESS-etableringen (enligt scenario
BAS, max), jämföras med den förväntade
befolkningsökningen som Skånes kommuner tar
höjd för i sina planer. Om de 35 000 arbetstillfällena skulle fördela sig jämnt över alla kommuner skulle de få knappt 1 100 nya arbetstillfällen var. Nästan alla kommuner har redan
2019 beredskap för en sådan ökning med god
marginal. De kommuner där befolkningen inte
förväntas öka i samma takt ligger oftast längre
bort från ESS. (Skånes befolkningsprognos
för perioden 2010-2019 har utarbetats inom
Avdelningen för regional utveckling. Statistiska
centralbyråns prognos över Sveriges framtida
befolkning är ett underlag till prognosen och
Skånes kommuner har bistått med underlag
kring det planerade bostadsbyggandet.)
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der bedöms då uppgå till cirka 7 000. Fullt
utbyggt antas Lund NE ha 20 000 invånare
och 30 000 arbetsplatser.

I diagrammet nedan illustreras – i mycket grova
överslag – förväntad befolkningsökning, jämfört
med effekterna av ESS enligt PWC ovan. Eftersom de olika prognoserna har olika prognosår
har en överslagsberäkning gjorts genom att
extrapolera de olika prognosernas förväntade
ökning till det gemensamma prognosåret 2040.
Diagrammet antyder att det finns god marginal
i samtliga prognoser för den befolkningsökning
som ESS kommer att medverka till.

Regionen kommer att växa, troligen i enlighet med Region Skånes prognoser för mark
användning år 2030. Denna ligger som grund
för alla analyser och benämns BAS-scenariot i
analyserna nedan.
Utöver denna prognostiserade utveckling har
lagts ett extra tillskott till följd av förväntad
effekt av att ESS och MAX IV etableras. Denna
kallas BAS Förväntad eller ibland ESS-scenariot
i analyserna. För att vara på säkra sidan har
den högsta nivån valts av de utvecklingsscenarion som bedömts i ESS i Lund – effekter på
regional utveckling (PWC, 2009) som rimliga,
d.v.s. 35 000 arbetsplatser som ger 70 000
boende utspridda över hela regionen. Endast
en mindre del av dessa kommer att ha direkt
relation med ESS eller MAX IV.

Det ökade resandet p.g.a. ESS täcks alltså med
god marginal inom den förväntade allmänna
ökningen av resandet i Skåne. Det handlar
därför mer om att skapa god tillgänglighet till
de delar som är kopplade direkt till ESS och
MAX IV´s verksamhet.
Idag bedöms grovt finnas 3 000 arbetsplatser
i Brunnshög, och inga bostäder. När MAX IV
öppnar antas dessa öka till totalt 5 000 inom
Lund NE. Någon gång för år 2020 antas
bostadsbyggande påbörjas. 2019 - 2025
öppnar ESS och antalet arbetsplatser ökar
ytterligare till 10 000 år 2030. Bland dessa
återfinns cirka 1 000 användare och 1 000
leverantörer till MAX IV och ESS. Antalet bostä-

Dessutom har ett Strategisk
-scenario prövats
för att analysera just effekten av mer stationsnära lokalisering av det tillskott som förväntas
av ESS/MAX IV.

1,7
Tåg

1,6

ÖP

Antal miljoner

1,5

Prognos
ESS:s bidrag

1,4

Dagens nivå

1,3
1,2

Historisk
befolkningsutveckling

1,1

Prognostiserad
befolkningsutveckling

1,0
1900

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Diagram över befolkningsökning, 1990 - 2040.
Blå punkt = Tåg; visar förväntad befolkningsökning enligt Tågstrategin 2037. Röd punkt = ÖP; visar en extrapolerad beräkning
av den förväntade befolkningsökningen utifrån Skånes kommuners översiktsplaner. Gul punkt = Prognos; visar en extrapolerad
beräkning av den förväntade befolkningsökningen utifrån Region Skånes befolkningsprognos år 2010-2019. Grön linje = ESS;
visar effekten av ESS motsvarar 35 000 arbetstillfällen, enligt PWC´s scenario BAS, max. Grå yta är dagens nivå 2011.
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+ 70 000 personer
Normal tillväxt
+ 35 000
arbetsplatser

700 000
Boende
Arbetsplatser

Tillväxt i regionen, boende och arbetsplatser.

(20’) 50’
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Boendeutveckling inom
Brunnshög/Lund NE
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30’
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10’
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Arbetsplatser inom
Brunnshög/Lund NE

4’
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Arbetsplatser till följd av ESS/MAX IV
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2020

4’

2030

2040

2050

Tillväxt lokalt Lund NE, boende och arbetsplatser.
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Väg
Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Hässleholm

Hässleholm

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Kristianstad

Kristianstad

Landskrona

Landskrona

Hörby

Lund

Lund

Lund

ESS/MAXIV

ESS/MAXIV

ESS/MAXIV

Dalby

Dalby
Köpenhamn

Landskrona

Hörby

Köpenhamn

Malmö

Malmö

Simrishamn

Sturup

Dalby
Köpenhamn

Malmö

Simrishamn

Sturup

Sturup
Vellinge

Vellinge

Vellinge

Trelleborg

Trelleborg

Trelleborg

Nuläge

Förändringar 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förklaring Landsväg
Mötesfri landsväg
Motorväg
Kapacitetsbrist

Förändringar 2020

E22 Hörby N-Linderöd
E6 Trelleborg-Vellinge
Höllviken-Vellinge
Genom Svedala
Veberöd-Sjöbo
Förbifart St Herrestad
Holmeja-Klågerup
Ekeby-Kågeröd etapp 1
Inre kustvägen Båstad

•
•
•
•
•
•
•
•

Ekeröd-Sandåkra
Linderöd-Vä
Markaryd-Osby
Flädie-Lund
Bjärlöv-Hanaskog
Vanneberga-Önnes
Staffanstorp-Lund
Löddeköpinge-Kävli

Spår
Förslöv

Förslöv

Ängelholm

Ängelholm

Ängelholm

Hässleholm

Hässleholm
Helsingborg

Helsingborg

Teckomatorp

Landskrona

Landskrona

Maria

Helsingborg
Kristianstad

Kristianstad

Teckomatorp

Landskrona
Eslöv

Köpenhamn

Lund

ESS

Köpenhamn

Malmö

Eslöv

Lund

Lund

ESS

Köpenhamn

Malmö

Simrishamn

Simrishamn

Trelleborg

Nuläge

Förändringar 2015

Förklaring
Järnväg med
Järnväg
medpersontrafik
persontrafik
Stadbana/Spårväg
Stadsbana/Spårväg
Höghastighetståg
Höghastighetståg
Kapacitetsåtgärder krävs
Kapacitetsåtgärder
krävs

Planerad väg- och tågutbyggnad.
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•
•
•
•
•

Malmö-Trelleborg
Malmöringen
Eslöv-Teckomatorp
Hallandsåstunneln
Hässleholm-Halmstad

Malmö

Trelleborg

Förändringar 2020
•
•

Dubbelspår på Väst
4 spår på Södra Sta

Ängelholm

Ängelholm

Hässleholm

Hässleholm

Helsingborg

Helsingborg
Kristianstad

Landskrona

Kristianstad

Landskrona

Hörby

Hörby

Lund

Lund

ESS/MAXIV

ESS/MAXIV

Dalby
Köpenhamn

Dalby
Köpenhamn

Malmö

Malmö

Simrishamn

Sturup

Vellinge

Trelleborg

Trelleborg

Förändringar 2020

Vision

Ekeröd-Sandåkra
Linderöd-Vä
Markaryd-Osby
Flädie-Lund
Bjärlöv-Hanaskog
Vanneberga-Önnestad
Staffanstorp-Lund
Löddeköpinge-Kävlinge

•
•
•
•

Väg 108
Väg 109
Väg 19 Älmhult-Kristianstad
Väg 19 Kristianstad-Ystad

Finansierat

•
•
•
•
•
•
•
•

Simrishamn

Sturup

Vellinge

Förslöv

Förslöv
Mölle

Ängelholm

Kattarp

Hässleholm
Maria

Helsingborg

Maria

Helsingborg
Kristianstad

Teckomatorp

Landskrona

Ängelholm

Höganäs

Hässleholm

Åstorp

Kristianstad

Helsingör

Eslöv

Lund

ESS

Köpenhamn

Lomma
Köpenhamn

Malmö

Åhus

Teckomatorp

Landskrona
Eslöv

Simrishamn

Malmö

Lund

ESS

Dalby

Simrishamn

Falsterbonäset
Trelleborg

Förändringar 2020
•
•

Dubbelspår på Västkustbanan Förslöv-Maria
4 spår på Södra Stambanan Malmö-Arlöv

Trelleborg

Vision
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Teckomatorp-Åstorp
Malmö-Dalby
Lommabanan
Åstorp-Kattarp
Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör (HH)
Utbyggnad av hela Simrishamnsbanan (MalmöDalby-Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn)
Dubbelspår Malmö-Ystad
Dubbelspår Hässleholm-Kristianstad
Dubbelspår Skånebanan Helsingborg-Hässleholm

•

Sturupsbanan, med anknytning till Ystadbanan
både väster- och österifrån
•
4 spår på Västkustbanan Malmö- Hbg
•
4 spår på Södra Stambanan Malmö-Hässleholm
•
Höghastighetståg
Pågatåg eller stadsbana:
•
Stadsbana Helsingborg- Höganäs-Mölle
•
Stadsbana Lund-Dalby
•
Lomma-Löddeköpinge-Landskrona
•
Malmö-Vellinge-Falsterbonäset
•
Kristianstad-Åhus
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Ängelholm
Höganäs
Hässleholm
Åstorp
Helsingborg
Kristianstad

Landskrona

Lomma
Dalby
Lund

Malmö
Simrishamn

Trelleborg

Regionalt viktiga stråk
(förbinder kommuncentra och övriga orter med minst 5000inv.)
Järnvägslinje, som är av regional betydelse
Starkt busstråk, som är av regional betydelse
Medelstarkt busstråk, som är av regional betydelse

Stråk av regional betydelse (Busstrategi, Skånetrafiken & Region Skåne, 2006).

De viktigaste målen och strategierna
Starka stråk
Mål

Medelstarka stråk

Svag trafik

Minst 3 % ökat resande per år.
Alla större tätorter bör nå regionalt centrum inom 1 timme och ha minst 10
avgångar per dag.
Alla mdelstora tätorter bör nå delregionalt centrum inom 40 minuter och ha minst
10 avgångar per dag.

Generella
strategier

Enkelt linjenät och taxesystem.
En central terminal med hög standard i alla tätorter.
Ökad inriktning på resor utanför högtrafiktid.
Fortsatt funktionshinderanpassning.

Strategier för
olika typ av
trafik

Stabila stråk, stora investeringar
i infrastruktur, ökad framkomlighet.
Huvudalternativ för lokalisering
av bostäder och arbetsplatser.

Prioritera regional
tillgänglighet.

Samordna med övrig
samhällsbetald trafik.

Öka framkomligheten.

Effektivisera.

Effektivisera.

Eftersträva styva tidtabeller.
Undvik nedskärningar.

Mål och strategier (Busstrategi, Skånetrafiken & Region Skåne, 2006).
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Högre service = högre
taxa.
Utöka minimistandarden
till 5 restillfällen per
vecka.

Planerad utbyggnad

För att skapa en överblickbar bild av planerad
utbyggnad av infrastrukturen i Skåne har
en illustrativ sammanställning av aktuella
planer gjorts. Etapperna är anpassade till de
avgörande utvecklingssteg som större utbyggnad anger. Vägnätet och järnvägsnätet redovisas var för sig. Båda visar tre nivåer av
framkomlighetsstandard. Utvecklingen av busslinjenätet är av mer detaljerad karaktär och
kan inte visas i form av större utbyggnader,
därför visas endast dagens linjenät. Etappbilderna har samlats till de blå-röda markeringarna i bilden och de svarta pilarna visar när
MAX IV respektive ESS antas tas i drift.
I etappbilderna för väg har nätet delats in i
kategorierna landsväg, mötesfri landsväg och
motorväg för att illustrera skillnaden i framkomlighet. Etappbilderna för väg år 2015
och 2020 har sammanställts utifrån rapporten
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2010-2021. I etapp 2020 illustreras även
vilka sträckor som förväntas ligga nära eller
över kapacitetsgränsen år 2020, denna information har hämtats från rapporten SydKap
– kapacitets
analyser i sydvästra och västra
Skåne. Efter 2020 finns inga beslut om fram-

Tillkommande befolkning ESS
0 - 25
25 - 100
100 - 200
200 - 300
300 - 1000

Tillkommande befolkning i ESS-scenariot jämfört med
BAS. (WSP, 2012).

tida väginvesteringar, därför redovisas förändringar för etapp 2030 och 2040 utifrån Region
Skånes förväntningar.
Etappbilderna för järnväg (tåg och spårvagn)
är hämtade från Skånetrafikens Tågstrategi
2037. Här har nätet delats in i järnväg med
persontrafik, stadsbana/spårväg och hög
hastighetståg. För att illustrera framkomlig
heten har länkarna fått olika tjocklek beroende
på antal spår, dessutom redovisas de punkter
och sträckor där kapacitetsåtgärder förväntas
krävas, enligt Tågstrategin.
Sammanfattningsvis kan konstateras att inom
vägsidan sker inte mycket kapacitetshöjande
utbyggnader, utan mest trafiksäkerhetshöjande
åtgärder. Vägnätet kompletteras inte heller med
nya länkar. Behovet av kapacitetsförstärkning
uppstår främst runt Malmö och Lund. Tåg
trafiken ökar kapaciteten i takt med förväntat
resandebehov, med smärre frågetecken efter
år 2020. Inom järnvägsnätet finns nya länkar
planerade, vilket ökar tillgängligheten med tåg
till vissa orter.
Busslinjenätet har idag en spridning över hela
regionen, med en något tätare maskvidd i de

Dagbefolkning Jfr. Bas
0 - 10
10 - 50
50 - 100
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Tillkommande arbetsplatser i ESS-scenariot jämfört
med BAS. (WSP, 2012).

31

västra delarna, eftersom resandet där är större.
Enligt busstrategin Med buss i Skåne från 2006
skall linjenätet utvecklas med optimerad trafikering där behov finns, se bilder ovan.
Samtidigt pågår en intensiv planering för
spårvägslinjer i både Lund, Malmö och
Helsingborg, inom det regionala projektet,
Spårvagnar i Skåne (SPIS).
Det finns även diskussioner om nya busslinjer
mellan Lund och Malmö.

Mobilitetsåtgärder i Skåne

För att minska behovet av bilen vid resor lokalt,
regional, interregionalt, nationellt och internationellt krävs att det satsas resurser för att
stärka de miljövänliga transportmedlens roll.
Detta kan göras både genom fysiska förändringar och upprustningar av näten men också

genom att arbeta med påverkansåtgärder och
uppmuntringsprojekt.
Större fysiska förändringar av näten är nöd
vändiga för att exempelvis kunna öka kapaciteten och för att kunna erbjuda fungerande
kollektivtrafik till platser som ännu saknar sådan
trafik. Det behövs också mindre förändringar i
form av t.ex. signalprioriteringar och separata
körbanor för kollektivtrafiken inom Lund för att
kunna minska restiden mellan Brunnshög och
Lund C. På E22, delen Malmö-Lund, är kapaciteten redan ansträngd under dygnets högtrafik
timmar och här skulle ett separat busskörfält
mellan städerna kunna öka bussens attraktivitet genom att det blir tydligt att köerna kan
undvikas om man väljer bussen istället för bilen
för denna resa. Man visar att det hållbara
alternativet är konkurrenskraftigt.

Befolkning i Strategisk jfr. BAS
- -200
-200 - -100
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0 - 200
200 -

Tillkommande befolkning i Strategisk-scenariot jämfört med BAS. (WSP, 2012)
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En förutsättning för smidiga resor är att intermodala transportkedjor främjas så att det är
möjligt att resa med kollektiva färdmedel. Det
är nödvändigt att planera transportsystemet utifrån ett ”hela-resan-perspektiv”, där resenären
på ett enkelt sätt kan se hur lång tid det tar att
genomföra resan kollektivt eller med cykel.
Inom Region Skåne finns ett regionalt mobilitets
kontor som heter Hållbar Mobilitet Skåne
(HMSkåne) och som arbetar för att minska
miljöpåverkan från transporter och resor, samt
att få fler att välja mer hållbara alternativ.
Bland målen finns att genom påverkansprojekt
skapa möjligheter för fler att under en period
prova på att resa på andra sätt än med bilen.
HMSkånes styrka bygger på ett regionalt samarbete. Huvudfinansiärer är Region Skåne,
Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne län.
Verksamheten finansieras också av Naturvårdsverkets Klimatinvesteringsprogram och
Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Mycket av det regionala arbetet för att minska
de negativa effekterna av trafikarbetet har sin
grund i Skåne MaTs som arbetades fram 2001.
Arbetet innebär att Region Skåne, tillsammans
med bland annat Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne län, arbetar för att främja hållbara
resor och transporter inom en region som är
under positiv utveckling med bland annat ökad
befolkning och arbetsmarknad.
En viktig del av arbetet inom Skåne MaTs
utgörs av den skånska RTI-planen (Länsplan
för regional transportinfrastruktur), vilken har
arbetats fram och ligger som underlag för planerade utbyggnads- och förbättrings
åtgärder
av infrastrukturen fram till 2021.
Ett annat prioriterat område inom Skåne MaTs
är att deltagande organisationer ska föra en
aktiv dialog med de skånska kommunerna och
med andra aktörer i Skåne för att arbetet för
hållbara resor och transporter ska främjas. En
del skånska kommuner hade redan före Skåne-

MaTs egna MaTs-arbeten, vilka finansierades
tillsammans med bland annat Trafikverket.
Positiva resultat från kampanjerna kan dock
komma att kräva fysiska förändringar av exempelvis hållplatser, perronger och tåg för att kunna
möta den ökade efterfrågan så att det inte upplevs som besvärligt, krångligt och negativt att
resa kollektivt. Risken är annars att resenärerna
istället väljer att gå tillbaka till den egna bilen.
Lunds kommun har sedan ett antal år
formulerat strategier för ett hållbart resande
i Lunda MaTs, som har primärt fokus på att
genomföra kampanjer för att få fler att genomföra sina resor på ett hållbart sätt. Inom ramen
för Lunda MaTs startades ett mobilitetskontor i
Lund, numera Trafikmiljöenheten, som arbetar
med påverkansåtgärder för att få fler människor
att välja hållbara färdmedel istället för bilen.
Man arbetar utifrån två reformområden kallade
hårda åtgärder och Mobility management.
Hårda åtgärder omfattar att skapa möjligheter
att resa hållbart och det kan t.ex. handla om
att skapa nya cykelvägar och tät kollektivtrafik.
Mobility management handlar om den mjuka
sidan, att påverka vanebilister att ändra sina
resvanor till ett hållbart resande.
Den resa som är mest fördelaktig att påverka
är den dagliga resan mellan bostaden och
arbetsplatsen. Kampanjerna omfattar både
kollektivtrafikprojekt och cykelprojekt.
Genom att tydligare integrera transport
planeringen med den fysiska planeringen kan
”kollektiv
trafikglapp” undvikas. Med detta
avses att när ett exploateringsområde i staden
blir så färdigt att människor börjar flytta in ska
det redan finnas befintliga eller nya kollektiv
trafikförbindelser till och från området. I en del
kommuner har parkeringsnormen börjat att stramas åt och det är önskvärt att det skapas så få
parkeringsplatser som möjligt (men så många
som är nödvändigt). Samtidigt vill exploa
törerna kunna erbjuda en parkeringsplats per
lägenhet, annars är risken stor att lägenheterna
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känsligt och påverkas negativt om resenärerna
tvingas gå eller cykla långt till närmsta hållplats. Funktionaliteten avser att bussar och tåg
kommer i tid, och att de kommer på rätt plats.
Kollektivtrafiksystemet är mer känsligt för yttre
påverkan och störningar än bilen, därför är det
viktigt att ständigt arbeta för att sådana störningar uppstår i så liten omfattning som möjligt.

Hållbar mobilitet handlar i stort om tillgänglighet, närhet och funktionalitet. Tillgängligheten
avser att det ska finnas ett system som fungerar,
som de flesta kan nå och resa med. Närheten är
viktig eftersom det kollektiva systemet kan vara
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Exempel på kommunalt HM-arbete (Lunds kommun, Lunda MaTS).
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LOKAL TILLGÄNGLIGHET
I direkt anslutning till anläggningen och de tätorter som ligger närmast finns särskilda behov
som kan påverkas av brister i det lokala trafiksystemet. I det lokala trafiksystemet är givetvis
en högklassig kollektivtrafik i Lund en mycket
viktig faktor, därför bör utvecklingen av detta
bl.a. ske i nära samverkan med SPIS - Spår
vagnar i Skåne. Även frågan om nya trafikplatser på väg E22 är viktig för tillgängligheten
med bil, eftersom det lokala vägnätet kopplas
samman genom trafikplatserna längs motorvägen.
I planprogrammet för Brunnshögsområdet
(Lund NE) - i vilket ESS och MAX IV är en del finns en tydlig målsättning att 1/3 av resorna
skall ske med bil, 1/3 med kollektivtrafik (buss
eller spårvagn) och 1/3 med cykel eller gång.
Detta kräver tydliga strukturer och satsningar
på god tillgänglighet för framför allt kollektivtrafik och cykel, vilket givetvis även påverkar
resandet till och från ESS och MAX IV.
Även om det är cirka 10 km mellan Lund och
Malmös tätortsgränser har de ett intensivt
resande i flera parallella stråk, både på spår,
med buss, med bil och med cykel. Det går t.ex.
fortare att ta buss mellan Lunds östra delar, via
motorvägen, till Malmös östra delar, än att åka
via tågförbindelserna. Det är därför centralt i
ett lokalt perspektiv hur dessa orter samverkar,
främst inom det kollektiva resandet.

Definition av god lokal
tillgänglighet

God lokal tillgänglighet definieras som att
man lätt ska kunna förlytta sig inom ett lokalt
område - d.v.s. mellan ESS/MAX IV och Lunds
övriga tätort. God lokal tillgänglighet är satt till
att kunna nå Lunds tätorts alla delar inom ca
15 minuters restid och Malmös centrala delar
inom 30 minuter.

Räcker planerad utbyggnad?

Den transportinfrastruktur som följer med planerna för Lund NE erbjuder en god tillgänglighet mellan ESS-MAX IV och Lunds övriga stadsdelar, både med cykel och bil.
Cykelvägnätet bör kompletteras med en extra
framkomlig cykelled mellan ESS och Lunds
stadskärna, gärna samlokaliserad med Lunda
länken. Denna kan utformas liknande supercykelväg, fast i stadsmiljö. Den skulle därmed
minska restiden med cykel från cirka 15 minuter mellan ESS och Lund centrum till runt 10
minuter. Därmed skulle man ha närmat sig
målet med 15 minuters restid med cykel inom
större delen av Lunds tätort.

Cykelleder i Lund, samt möjlig utbyggnad.

Planerad kollektivtrafik i Lundalänkens sträckning förlängs upp till ESS och erbjuder därmed
god tillgänglighet även med kollektiva färd
medel. Även om denna högklassiga kollektivtrafik skulle ske med buss istället för spårväg kan
god prioritering ge korta restider mellan ESS
och Lunds stadskärna och järnvägsstationen.
Viktigt är dock att turtätheten blir hög redan
från start, eftersom även den är viktig för att
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kunna erbjuda en god tillgänglighet med
kollektivtrafik. Spårvägsbehovet är mer kopplat till stora kapacitetsbehov, vilket är mer beroende av utbyggnaden av Lund NE och dess
resandevolymer. När Lundalänken ska passera
genom Lunds tätare stadskärna ställs krav på
framkomlighet som kan vara svåra för buss att
bemästra, därför är det av största vikt att spårvägen byggs ut enligt planerna. Dessutom är
spårvägen förknippad med flera positiva effekter för ökat hållbart resande, bl.a. genom en
pålitlighet att den kommer finnas i lagd sträckning under lång tid.

Bilnätet är redan idag väl utbyggt i Lunds nordöstra delar. När Lund NE byggts ut till viss del
kommer en ny trafikplats mot väg E22 behövas. Den underlättar då för bil att köra från ESS
och MAX IV till Lunds övriga stadsdelar via väg
E22. Idag kan man med bil nå största delen av
Lunds tätort inom 15 minuter. Under vissa tider
på dygnet uppstår dock kapacitetsproblem i
trafikplatserna på väg E22 och längs Norra
Ringen. Dessa påverkar tillgängligheten med
bil. Tillgängligheten med bil till framtida Lund
NE skall begränsas till förmån för det hållbara
resandet, vilket kan påverka tillgängligheten till
ESS/MAX IV negativt.

ESS

DEPÅ

MAX IV

ESS

MAX IV
BRUNNSHÖG C

SOLBJERSVÄGEN
IDEON

LTH
UNIVERSITETSSJUKHUSET
LUND C

Spårvägens föreslagna sträckning (Lunds kommun, 2011).
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HÖJDPUNKTEN

Hållbart transportsystem

Visionen för ett hållbart resande till och inom
Lund NE omfattar även resandet till ESS och
MAX IV. Här erbjuds bästa kollektiva färdmedel
med kopplingar till övriga staden och järnvägsstationen. På samma sätt erbjuds ett välut
vecklat gång- och cykelvägnät. Därmed bör
planerad utbyggnad även inkludera ett framtida hållbart transportsystem lokalt för resor till
och från ESS och MAX IV.
Forskning i Köpenhamnsområdet visar att resor
kortare än 3 km oftare görs med cykel eller
kollektivt än med bil. Vid cirka 3 km är det precis 1/3 kollektivresande, 1/3 cykel och 1/3
bil. På längre sträckor sker flest resor med bil.
Cykelresor görs i viss utsträckning hela vägen
upp till 20 km. Hänsyn bör då tas till att Köpenhamnsstudien utförts i ett område med betyd-

ligt större trängsel än i Lund/Malmö, samt att
cykelvägnätet i stora delar är mer utvecklat i
Köpenhamn. Detta visar att det krävs kraftiga
åtgärder för att de hållbara transportmedlen
ska kunna konkurrera med bilen i det läge ESS
och MAX IV ligger i staden.

Fortsatt utveckling

Tillgängligheten påverkas direkt av brister i det
lokala trafiksystemet. Därför är det av största
vikt att de hållbara trafikslagen är väl utbyggda
från start.
Att garantera en högklassig cykelväg hela
vägen från Lunds övriga huvudcykelstråk i
staden ända ut till ESS den dag det öppnas
är avgörande för att skapa rätt beteende från
början.

Resornas fördelning på transportform avhängig av reslängden (L. Christensen & T. C. Jensen, 2008).
Figuren är beräknad för alla resor under 1998-2006 för 18 till 84-åringar. Flyg, färja och turistbuss och liknande är ej
medräknade.
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På samma sätt bör en högklassig kollektivtrafiklinje koppla Lunds central till ESS samma dag
som anläggningen öppnar. En spårväg har ett
starkt symbolvärde för det hållbara resandet,
men spårvagnens kapacitet är mer kopplat till
utbyggnaden av Lund NE.
Enligt rapporten Resmöjligheter med kollektivtrafik i Lunds tätort till Lund NE får de hållplatser som ligger på de sex stombusslinjerna, i
vissa fall en förkortad restid med spårväg jämfört med dagens busstrafik. Detta beror troligen på att bytestiderna blir kortare i och med
den höga turtätheten på den nya spårvagnslinjen. Skillnaden i restid mellan befintlig trafik
och spårväg bedöms som mycket liten.
Om Lund NE inte skulle byggas ut enligt

planerna skulle det räcka med en högklassig
busslinje med hög turtäthet och god framkomlighet genom staden ner till Lunds central.
Kapacitetsbrister i vägnätet måste åtgärdas.
För att det lokala bilvägnätet i nordöstra Lund
skall fungera krävs framkomliga kopplingar
tvärs motorvägen. Passager kommer ske i
samma lägen som befintliga och framtida trafikplatser. Det är därför av största vikt att dessa
trafikplatser inte får kapacitetsbrister.
En ny biltrafikled norr om Lund (Norra länken)
är relevant först efter 2030. Modellanalyser
visar att de avlastar Norra Ringen i Lund om
framkomligheten på denna samtidigt minskas.
Då flyttas också trafik från trafikplats Lund
Norra till den nya trafikplats ESS.

Lund NE

Restider med kollektivtrafik från Lund NE, förutsatt högklassig koppling, typ spårväg, Lund C Brunnshög/Lund NE (DanielsonDosk, 2012). I vissa punkter saknas data.
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Norra länken
ESS/MAX IV

Lunds ÖP med Norra länken, röd sträckning norr om Lund (Lunds kommun, 2010).
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REGIONAL
TILLGÄNGLIGHET

perifera delarna av norra och östra Skåne troligen inte kommer kunna räknas som attraktiva
bostadsorter för anställda på ESS/MAX IV.

Den regionala tillgängligheten är helt
avgörande för att anläggningarna skall kunna
fungera och få den kompetensförsörjning som
krävs. Hela Skåne är en och samma arbetsmarknadsregion och resandet både i arbetet
och på fritiden sker ofta över stora delar av
länet. Även östra Själland blir alltmer en del
av regionen och sambanden över sundet har
ökat stadigt. Tillgängligheten inom Öresunds
regionen måste därför utvecklas till bästa
möjliga.

Det ska vara möjligt att de större befolknings
täta områdena i Skåne ska kunna nå ESS/MAX
IV inom 60 minuters restid för att tillgängligheten ska kunna anses vara god, oavsett om
resan sker med bil eller med kollektivtrafik.

I kapitlet Regionalt beskrivs resande med direkt
anknytning till ESS och MAX IV, medan i kapitlet Attraktiv Region analyseras resandet till alla
mål i regionen.

Definition av god regional
tillgänglighet

Vid arbetspendling brukar restider på upp till
60 minuter, enkel resa, anses vara acceptabelt
och en restid som skulle kunna vara rimligt för
attraktiv dagpendling. Detta innebär att de mer

Regional tillgänglighet

Attraktiv
region
Två
tillgänglighetsperspektiv
med beskrivet resandet i regionen.
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Hållbart transportsystem

Med ett hållbart transportsystem bör alla de
Regional
tillgänglighet
större
bostadsorterna
i Skåne kunna erbjudas
acceptabla restider till Lund NE.
I detta sammanhang måste frågan ställas om
tillgängligheten skall vara lika god till regionens
alla delar. I det Regionala Utvecklingsprogrammets målsättningar finns bl.a. mångfald, vilket
även kan gälla olika områdens tillgänglighetsstandard. Med strategisk samhällsutbyggnad
lokaliseras bebyggelse i kollektivtrafiknära
lägen, vilket medför god tillgänglighet för
största möjliga andel av regionens bostäder
och tätorter.

Attraktiv region

Tillgänglighet med planerad
utbyggnad

Som enskild företeelse har inte ESS särskilt stor
betydelse för trafikbelastningen i regionen.
Däremot kan det ha betydelse för enskilda trafikplatser i anslutning till anläggningarna och
bostadsområdena i närheten samt längs kopplingarna ner mot Malmö.
Att ge ett enkelt svar på vilken tillgänglighet den
framtida Skåneregionen kommer att erbjuda
sina invånare går inte. Sydvästra Skåne och
de områden som har direktför
bindelse med
Lund, Malmö, Kastrup och Köpenhamn har en
god tillgänglighet. Öresundsbron och Citytunneln har satt delar av regionen i en god situation. Samtidigt har inte regionen ännu kommit
upp i de trängselnivåer i biltrafiksystemet som
Stockholm, Köpenhamn och de flesta europeiska storstäder upplever.
De sydvästra delarna av Skåne får störst
del av såväl fördelar som problem med ökat
antal arbetande och boende. Tillgängligheten
till arbete väntas öka mest i detta område,
sam
tidigt som begynnande problem med
kapaciteten kan skönjas. Det är främst på
sträckan Malmö – Lund där trängseln tilltar.

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).

Analyser visar att avstånden till Skånes östra
och norra delar inte kan överbryggas med
varken enkla eller mer kostsamma medel. Även
mycket ambitiösa satsningar på hastighet och
avgångsfrekvens ger inte acceptabla pendlingsavstånd till de stora arbets
marknaderna
i sydväst. Denna omständighet (geografin)
kan varken ESS eller infrastrukturinvesteringar
ändra på.
Lund NE är ett bra billäge nära E22, men
däremot inte så bra läge för kollektivt resande
med 15 minuters restid till byte till regionalt
resande. Med prognostiserad utveckling av
antal boende och arbetsplatser, samt planerad utbyggnad av transportinfrastrukturen till
2030 kan noteras att bilen har en fortsatt kraftig fördel jämfört med restiderna för kollektivtrafiken. Med bil når hälften av den skånska
arbetskraften ESS/MAX IV inom 30 minuter.
Även tillgänglighet från Köpenhamnsområdet
bör betraktas som god för resor med bil.
Med kollektivtrafik är tillgängligheten betydligt
sämre för stora delar av Skåne. För Köpenhamnsområdet är skillnaden mellan bil och
kollektivtrafik inte lika stor.

Restid kollektiv till Lund NE
-15
15 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 75
75 - 90
90 - 105
120-

Tillgängligheten 2030 till ESS/MAX IV med kollektivtrafik,
inklusive planerad utbyggnad. (WSP, 2012).
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Sammantaget kan två tredjedelar av Skåne nå
Lund NE med bil inom 45 minuter, men med
kollektiv
trafik endast en tredjedel. Man kan
säga att i Skåne har bilen dubbelt så god tillgänglighet som kollektivtrafiken.

påverkas tillgängligheten negativt. Ett negativt
scenario på Lundal
änken som omfattar svag
trafikering i en tätnande blandtrafik kommer
att innebära längre restider och därmed lägre
tillgänglighet till ESS/MAX IV.

Även kopplingar till ESS datoranläggning
i Köpenhamn ingår i detta tillgänglighets
perspektiv. Lokaliseringen av dessa arbetsplatser är planerade att ligga centralt i Köpenhamn
och därmed inom stadens redan väl utvecklade
kollektivtrafiksystem och kopplar effektivt på
det regionala transportsystemet, trots att det
får cirka 30 minuter längre resor till Skåne än
till bostadslägen på Själland.

Lund och Lund NE ligger centralt i regionen
och antalet arbetande ökar brant efter 20
minuters restid från Lund. Eftersom Lundalänken är det centrala stråket mot ESS har trafiken
på länken stor betydelse för regionens tillgänglighet till ESS/MAX IV. Med låg hastighet till
följd av trängsel och glesare turer försämras
kollektivtrafiktillgängligheten till Lund NE för så
gott som alla i regionen.

Tillgängligheten i Skåne står inte och faller
med enskilda satsningar på vissa objekt, utan
transportsystemet kan på så vis betraktas som
robust. Attraktiviteten kan inte heller förväntas
gå ner på grund av enskilda objekts vara eller
inte vara. Skulle däremot Lundalänken inte
ges en rimlig trafikering upp till ESS/MAX IV

I analys av restider för kollektivtrafikfordon
noteras att spårvagnen endast erbjuder någon
minut kortare restid än nuvarande busstrafik.
Därför blir restidsförbättringarna med spårväg
på Lundslänken relativt små. Med spårvagn
får 193 hållplatser i Skåne kortare restid än
60 minuter till Lund NE, jämfört med 188 med

Antal arbetande i Skåne
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Antal arbetande i Skåne som kan nå ESS/MAX IV, med respektive utan högklassig kollektivtrafik längs Lundalänken.
(WSP, 2012).
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dagens busstrafik, en förbättring med cirka
3 %. I denna analys har ingen hänsyn tagits till
ökad trängsel i framtida stadsmiljö 2030.

Strategisk utbyggnad

Tillgängligheten med kollektiva transportmedel
är betydligt sämre än bil. För att det i dagsläget ska vara attraktivt att arbetspendla med
kollektivtrafiken måste pendlaren bo utmed de
etablerade kollektivtrafiksstråken.
Genom att styra bostads- och företagsetablering med hållbar planering, d.v.s. stationsnära lägen, skulle tillgängligheten för skånska
arbetskraften till ESS/MAX IV kunna öka. Stor
del av planerad bebyggelse i Skåne att kommer placeras inom kollektivtrafiknära läge, 64
% enligt sammanställning av kommunernas
översiktsplaner.
För ett mer hållbart val mellan bil och kollektivtrafik är det viktigt att kollektivtrafiken ges ett
relativt bättre läge än bilen. Genom ytterligare
fokus på strategisk utbyggnad kan denna fördel ökas.

Bättre kollektivtrafik

Restiden med kollektivtrafiken måste minska,
för att öka den kollektiva trafikens attraktivitet
och konkurrensförmåga. Utöver tillgänglighetsmålet är givetvis miljömålet ett centralt motiv till
att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken. Åtgärder för att påverka de resandes beteenden är
därav avgörande för ett mer hållbart resande
i regionen.
Viktiga delar av restiden är väntetider (t.ex.
mellan buss och tåg) och anslutningstider (t.ex.
från bostad till station). Väntetider kan minskas
genom fler avgångar, d.v.s. ökad turtäthet. En
sådan kvalitetsökning kan ge arbetskraften i
Skåne en bättre tillgänglighet till ESS/MAX IV,
men det gynnar främst områden med lågfrekvent kollektivtrafik d.v.s. landsbygd och glesbygd. Det ger stor effekt men det är åtgärder
som kräver stora insatser och därmed stora
investeringar. Totalt minskar restiden med cirka
7,5 % om man dubblerar turtätheten.
Simrishamnsbanan påverkar tillgänglig
heten
för stråket Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn till ESS/
MAX IV. Lokalt ger den tydligt förbättrad till-

Dubbel turtäthet
Skillnad mot förväntad
1-5
5 - 25
25 - 50
50 -

Förbättrad tillgänglighet av dubblerad turtäthet, angivet
i % jämfört med planerad utbyggnad. (WSP, 2012).

Restid i kollektivtrafik under 60 minuter, med trafiknät
2011 med Simrishamnsbanan (utan anslutningstider).
(DanielsonDosk, 2012).
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gänglighet för Skånes sydöstra delar att ta sig
västerut i arbetsmarknadshänseende. Den förutsätter dock att Lunds spårvägslinje etapp 2
är utbyggd till Dalby för omstigning till Simrishamnsbanan.
Att stiga om till expressbussar längs E22 ger
i många fall en kortare restid till stora delar
av Skåne, än om man tvingas ta vägen via
Lunds central. Det är dock viktigt att sådana
busslinjer kan erbjuda tillgängliga hållplatser
i orterna längs E22. I analyserna ses en tydlig
effekt av dagens expressbussar som stannar i
Lund NE, som ett effektivt komplement till de
spårbundna alternativen vid Lunds central. Restiden kan då minskas med cirka 10-15 minuter,

om man tar expressbuss jämfört med spårväg
via Lunds central.
Utveckling av goda kommunikationer till
stationerna längs banorna är av stor betydelse
för alla kollektivtrafikstråk. Det handlar främst
om gena och attraktiva gång- och cykelvägar i
respektive kommun. En sammanlagd effekt kan
motsvara cirka 3,5 % om alla kommuner lyckas
korta sina anslutningstider.
Sammantaget finns god potential att öka tillgängligheten med kollektiva färdmedel, men
det kräver i flera fall omfattande arbeten och
investeringar.

Halverad anslutningstid
Skillnad mot förväntad
1-5
5 - 25
25 - 50
50 -

Förbättrad tillgänglighet av halverad anslutningstid, angivet i % jämfört med planerad utbyggnad. (WSP, 2012)
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Kapacitet i bilvägnätet

De länkar som identifierades i tidigare kapacitetsanalyser av Trafikverket, Region Skåne och
kommunerna, har kapacitetsbrister till största
delen tagits upp i den Regionala planen och
kan därmed anses finansierade och åtgärdade
innan ESS är fullt utbyggd. Däremot kan visa
delar ligga sent i tidplanen och bör tidigareläggas för att inte begränsa tillgängligheten till
ESS och MAX IV vid dess öppningsår.

uppvisar risk för störningar med cirka 30 %
hastighetsnedsättning i jämförelsen mellan
BAS-scenariot och ESS-scenariot. Längs dessa
vägar bör därför kapacitetshöjande åtgärder
vidtas i takt med att MAX IV och ESS öppnar.
Modellanalyser av Norra Länken visar att de
avlastar dagen trafikplats Lund Norra, men
först efter 2030 när Norra Länken kan bli
aktuell.

Analyser visar att mest känsliga delar i bilvägnätet är motorvägen E22 mellan Lund och
Malmö med upp till 50 % hastighetsnedsättning
jämfört med friflödeshastigheten under maxtimmen. Även motorvägen E6 norr om Malmö

Relativ hastighetsnedsättning
- 0.10
0.10 - 0.20
0.20 - 0.30
0.30 - 0.40
0.40 - 0.50

Volym maxtimme

7500

3750

1875

Flöden under maxtimmen i ESS-scenario med hastighetsnedsättning jämfört med BAS-scenariot. (WSP, 2012).
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INTERREGIONAL
OCH NATIONELL
TILLGÄNGLIGHET
Innan reslängden blir så lång att flyg är
effektivaste transportslaget finns en nivå där
tåg eller bil ger bättre tillgänglighet och attraktivitet, som t.ex. till Göteborg eller Hamburg.
Resor inom denna nivå kallas här för inter
regionala resor och även inom dessa skall
goda tillgänglighetskvaliteter uppfyllas.
I ett interregionalt perspektiv skiljer sig arbetspendlingen från den i ett regionalt perspektiv.
Längre avstånd gör att man inte dagspendlar
på samma sätt. Det är troligt att veckopendling
är mer förekommande i det interregionala perspektivet. För att möjliggöra smidiga resor är
det därför viktigt att fjärrförbindelserna ska
vara lätta att nå.

Definition av god interregional
tillgänglighet

Att kunna resa både kollektivt och med bil
de cirka 25 milen på strax över 3 timmar bör
betraktas som god tillgänglighet. Det omfattar
även resan från ESS till järnvägsstationen
då man väljer det hållbara alternativet tåg. I
dagsläget nås både Göteborg och Jönköping
inom 3 timmar med bil, men med högkvalitativ
kollektivtrafik inom Lund och när tunneln genom
Hallandsåsen öppnar kommer Göteborg nås på
cirka 3 timmar även med kollektivtrafik. 25 mil
söderut kommer man idag till Fehmarn i Tyskland på 3,5 timmar med bil, men med en fast
förbindelse under Fehmarn Belt kommer tillgängligheten till norra Tyskland förbättras avsevärt.
I ett tillgängligt transportsystem ska viktiga
knutpunkter som järnvägsstationer och flygplatser ligga så nära målpunkten som möjligt.
Acceptabla avstånd varierar beroende på
vilket färdmedel som avses. För spårvagn/
stadsbuss bör gångtiden från målpunkten
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inte överstiga 3 minuter (max 350 meter), för
regionbuss kan avståndet öka till ungefär det
dubbla. Järnvägsstationen i Lund måste vara
möjlig att nå på maximalt 10 minuter. Höghastighetståg bör vara möjligt att nå inom 60
minuter, detsamma gäller för flyg.

Nationellt resande

De största målpunkterna för det nationella
resandet är Stockholm och Göteborg, här
finns även Sveriges största universitet och
forskningsverksamheter. Från Stockholm utgår
även anslutningsflyg till de flesta övriga flygplatser i Sverige.
Till Göteborg har bilen kortast restid på cirka
2,5 timmar, jämfört med tåget som tar 3 timmar.
Men till Stockholm är det flyget som har kortast
restid på cirka 3,5 timmar (inklusive transfer och
check in), jämfört med tåget som tar 4,5 timmar.
När Hallandsåstunneln står klar kan tåget
erbjuda snabbare resor till Göteborg än med
bil. Däremot finns inga större satsningar längs
Stambanan mot Stockholm som gör att tåget
kan bli snabbare än flyget, bortsett från höghastighetståget vilket kan minska restiden till
Stockholm till 2,5 tim.

Räcker planerad utbyggnad i
fjärrnäten?
Tågtrafik
Från Brunnshög är det idag möjligt att nå
Köpenhamns huvudbangård på drygt en timme
och Kastrups flygplats på 45 min, härifrån är
det sedan möjligt att resa vidare till andra
destinationer. Den framtida högklassiga kollektivtrafiken i Lund är därför ett absolut krav för
att det ska vara snabbt, smidigt och enkelt att
nå Lunds central från Lund NE. Skånetrafiken
är som trafikhuvudman inom regionen en stor
och viktig aktör i kommunikationen om kollektivtrafiksförbättringarna inom Lund lokalt och
Skåne regionalt samt interregionalt.

Med Fehmarn Belt och Hallandsåstunneln bör
planerad utbyggnad kunna anses tillräcklig för
att kunna erbjuda god tillgänglighet till ESS
och MAX IV i ett interregionalt och nationellt
perspektiv, förutsatt god punktlighet och inga
störningar.

Inom det interregionala området är det idag
lättare att med tåg resa i västlig och nordlig
riktning jämfört med österut och söderut. Öster
sjön skapar en naturlig barriär som kräver goda
färjeförbindelser till Tyskland och Polen. För
resor till och från de baltiska länderna är flyg
fortfarande det resalternativ som är mest attraktivt. En framtida förbindelse söderut under
Fehmarn Belt kommer innebära kortare restider
och därmed ökad tillgänglighet jämfört med
dagens färjeförbindelser. Länken är en del i
det Trans Europeiska Transportnätet (TEN)
och finansieras av Danmark och Tyskland med
stöd från EU. Förbättringen som förbindelsen
för med sig kommer att minska restiden mellan
Skandinavien och norra Europa avsevärt.

Färjetrafik
Färjetrafiken över Östersjön är en viktig förutsättning för ett tillgängligt system inom den interregionala nivån. De bidrar till att minska effekten
av den naturliga barriär som Östersjön utgör,
och det är rimligt att anta att färjorna kommer
att spela en viktig roll även när en tunnel under
Fehmarn Belt är klar.
En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör
har under många år diskuterats men det finns
inga fastslagna planer på en sådan förbindelse.

Inom Sverige (Skåne) sker utbyggnaden enligt
etappbilderna som redovisats i avsnitt Planerad
utbyggnad i kapitel Underlag.
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Färjeförbindelser mellan Sverige och kontinenten.
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Biltrafik

Tillgängligheten till det större regionala väg
nätet är redan att anse som god inom hela
den interregionala nivån. Den trafikökning som
etableringen beräknas medföra blir ett mycket
litet tillskott till den prognostiserade trafikökningen. Både E22 och E6/E20 nås enkelt med
bil för vidare resa interregionalt. Stora motorvägar och regionala stråk med god standard
finns redan etablerade och även om det i
framtiden kan bli nödvändigt att utöka kapaciteten i näten så är det mindre justeringar som
kommer krävas. Dock kan det vara nödvändigt
att på E22 genom Lund etablera ytterligare en
trafikplats för att öka kapaciteten till ESS och
MAX IV.
Om en förbindelse under Fehmarn Belt blir en
realitet kommer även tillgängligheten till norra
delarna av Tyskland att förbättras ytterligare
med hänsyn till resandet med bil.

Intermodalitet Lunds central
station

Hållbart transportsystem

I framtiden kommer de hållbara tågen kunna
konkurrera bra med biltrafiken mellan 2 - 3
timmar från Lund. Restiden är redan idag
på vissa sträckor likvärdiga. Planerade
utbyggnader av Fehmarn Belt och Hallandsåstunneln är stora satsningar som kommer att
erbjuda ett hållbart transportsystem för det
interregionala resandet.
Vad gäller färjorna över södra Östersjön kan
tunneln under Fehmarn Belt minska behovet av
denna trafik med fossila bränslen.

Fortsatt utveckling

Det ställs stora krav på att de kollektiva transportmedlens punktlighet är stor, dessa krav är
i sak grundläggande. Punktligheten gör det
möjligt att kunna lita på att tidtabellerna hålls
utan några större förseningar. Svensk järnvägstrafik har de senaste åren kämpat med punktligheten. Det är också viktigt att ambitionen
för tågens punktlighet ligger på en gemensamt
hög nivå i de berörda länderna.

Begreppet intermodalitet avser möjligheten att
byta mellan olika färdmedel och är primärt
viktigt vid resor med kollektivtrafik. Lunds
centralstation är belägen nära Lunds centrum
och stationen utgörs av sex järnvägsspår som
förbinds av en gångtunnel under spåren i söder
och en gångbro över spåren i norr. Vid stationen stannar också stadsbussar, regionbussar, flygbussar och taxi. I framtiden är även
spårvagn planerad att trafikera stationen. Ett
omfattande arbete pågår kring stora förändringar av Lunds central, vilket omfattar många
förbättringar av intermodaliteten i denna stora
bytesterminal.

Ökat antal avgångar med fjärrtåg från Lunds
central är ett bra sätt att öka tillgängligheten
så att fler människor kan anse att tåg är ett
attraktivt sätt att resa. Byten mellan olika färdmedel måste göras så smidiga som möjligt.
Smidiga byten kan säkerställas genom att
anslutande förbindelser planeras i tidtabell så
att dessa inväntar ankommande tåg eller går
i sådan omfattning att en resenär aldrig upp
lever att denne missar anslutningen, resenären
kommer istället i tid till nästa avgång. För detta
krävs att anslutande kollektivtrafik till ESS/
MAX IV angör Lunds central var 5:e minut.

Vad är då att räkna som acceptabel tillgänglighet när det gäller bytestider och intermodalitet?
En längre interregional resa kan tillåta en något
längre väntetid än en kort regional eller lokal
resa. Bytestiden vid interregionala resor bör
dock inte överstiga 15 minuter.

Det bör också vara möjligt att kunna göra
snabba ändringar i resandet, d.v.s. att det är
enkelt och möjligt att exempelvis boka om sin
resa. För tågtrafiken krävs en interregional
samordning avseende tidtabellsläggning och
intermodalitet mellan olika färdmedelsslag så
att eventuella bytestider kan kortas.
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På samma sätt som i de flesta tillgänglighetsperspektiven har den högklassiga kollektivtrafiklänken i Lund en stor betydelse för det inter
regionala och nationella resandet.

I bilvägnätet kan inga ytterligare åtgärder pekas
ut för det interregionala perspektivet, bortsett
från de kapacitetsförstärkande åtgärder som
nämnts i de lokala och regionala perspektiven.

Med fortsatt utveckling av den nationella flygtrafiken på Sturup blir kopplingen mellan ESS/
MAX IV mycket viktig. Här finns en potential
att förbättra tillgängligheten. Att flygbussen till
Sturup passerar ESS och MAX IV bör betraktas
som en självklarhet. En spårbunden koppling
till Sturup skulle givetvis vara eftersträvansvärt,
men är svår att motivera för det begränsade
resande flyget har än så länge. När Lunds
spårvägsetapp 2 är utbyggd till Dalby kan
en sådan flygbusslinje kopplas till Dalby station, förutsatt att det kan erbjudas en effektiv
omstigning.

Givetvis är de stora satsningarna Fehmarn
Belt och Hallandsåsen centrala för att kunna
erbjuda detta attraktiva transportsystem i framtiden. Effekter av den fasta förbindelsen under
Fehmarn Belt innebär en restidsförkortning
mellan exempelvis Hamburg och Köpenhamn
på 1,5 timme. Restidsvinsten för persontrafik
genom Hallandsås är cirka 10 minuter. Dessutom kommer andra problem som orsakas av
trängsel på spåren att undvikas då spårantalet
ökar.
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INTERNATIONELL
TILLGÄNGLIGHET

för att avlasta Kastrup genom att en del av
den internationella trafiken kan lyftas över till
Sturup.

Den internationella tillgängligheten bygger på
möjligheten att nå flyg eller fjärrtåg. Därför
är Kastrups utbud en central förutsättning för
dessa resor. Även Sturup är viktig, som har
några internationella destinationer, men merparten är svenska destinationer när det gäller
det reguljära flyget. Oavsett om det handlar
om fjärrtåg eller höghastighetståg är det Lunds
central som är den mest troliga knutpunkten.
Andra stationslägen för höghastighetståget har
studerats, men inte beslutats.

Även Sturup erbjuder internationella destina
tioner, dock enbart inom Europa. Merparten
av resorna går dock till/från Stockholm.

På samma sätt som i de övriga tillgänglighetsperspektiven är ett högklassigt kollektiv
trafiksystem i Lund ett absolut krav för att ESS/
MAX IV ska anses vara både tillgängligt och
attraktivt i ett internationellt perspektiv. Det
ställer också krav på att anslutningar vid Lunds
central kan erbjuda korta och bekväma byten.

Definition av god internationell
tillgänglighet

Tillgänglighet utgår helt från hur enkelt det är
att ta sig till en internationell flygplats eller järnvägsstation. Riktvärdet för god tillgänglighet
har bedömts vara om man kan nå dessa inom
en timme, t.ex. från ESS till Kastrup. Det gäller Kastrup och Sturups flygplatser samt Lunds
central, och i framtiden även en eventuell station för höghastighetstågen.

Flygplatserna

Kastrups flygplats är en av Europas stora knutpunkter i det internationella flygtrafiksystemet
och har frekventa avgångar till de flesta stora
destinationerna i världen. Så gott som samtliga
av de största flygbolagen angör Kastrup.
Kastrup är dock hårt belastad redan idag med
ca 90 rörelser/timme under maxtimmen och
Sturup kommer i framtiden att spela stor roll
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Höghastighetståget

Höghastighetståget ingår i den internationella
tillgängligheten, med korta restider till de närmaste huvudstäderna. Detta innebär att Lund
kopplas samman med Stockholm och Berlin
och att hållbara resor inom ett större geografiskt område möjliggörs. Höghastighetståg tar
också över flygets marknadsandelar inom 3
tim eller ca 70 mil. Det innebär även att kortare flygresor som har större negativ påverkan
på miljön kan undvikas. För resor där bilen
tidigare har varit ett attraktivt färdmedel kan
höghastighetståget utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ. Att angöra Lund kräver tunnel
lösningar under staden, om det inte kan kombineras med övrig tågtrafik via Lunds central.
De skandinaviska höghastighetstågen skall
kopplas samman med det dansk-tyska semihöghastighetsnätet som ingår i Europas övergripande nät TEN-T, ett transeuropeiskt transportnät som ingår i planen Connecting Europe. Det
senaste White Paper 2011 hänvisar till tidigare
initiativ och beslut som bekräftar ett överordnat
perspektiv och en hög ambitionsnivå för TEN-T.
Genom utveckling av tågsystemet genom
Danmark och en fast förbindelse under Fehmarn
Belt kommer restiden från Sverige till Tyskland
att kunna minskas med nära 2 timmar. Målsättningen är att restiden Köpenhamn - Hamburg
skall bli 2,5 timmar, vilket motsvarar cirka 3,5
timmar för Lund - Hamburg. Mot norr finns
mot
svarande målsättningar med 2,5 timmar
Köpenhamn - Stockholm, likaså Köpenhamn Oslo. Det ger restider Lund - Stockholm eller
Lund - Oslo på cirka 2,5 timmar.

EN

Trans-European Transport Network TEN-T, (Proposal on Union guidelines for the development of the trans-European transport
network, 2011). Grön är traditionell järnväg, lila är höghastighetsbana och streckad linje är planerad bana.

Även om restiden med tåg är längre än för
flyget utgör tåget ett intressant alternativ då
det upplevs som ett friare (färre avbrott som
incheckning mm) och är ett mer hållbart sätt att
resa. Det är därför centralt för tillgängligheten
till ESS och MAX IV att man enkelt kan ansluta
till höghastighetståget.

Räcker planerade transport
system till flygplatserna?

Idag tar en kollektiv resa från Brunnshög till
Kastrup cirka 60 minuter, varav 15 minuter
mellan Brunnshög och Lunds central. Då sker

den lokala resan inom Lund med stadsbuss.
Med bil tar hela resan cirka 40 minuter och
är ca 55 km. Det ger medelhastigheten ca 80
km/h med bil, att jämföra med ca 55 km/h
med kollektivtrafik. Dessa restider kan variera
kraftigt beroende på störningar och dygnsvariationer i belastning. Vid den kollektiva resan
måste även hänsyn till tidtabeller tas.
Till Sturup går idag flygbuss från både Lunds
central och Ideon, den senare sträckningen traäven sjukhuset i Lund. Med ett utbyggt
2fikerar
Lund NE krävs att flygbussen även angör där.
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Restider från Köpenhamn till strategiska mål (Höghastighetståg Sydsverige-Tyskland - den internationella kopplingen).

Kopplingen till Sturups flygplats är viktig och
det finns en stor potential för att förbättra tillgängligheten genom t.ex. spårbunden kollektiv
trafik mellan Lund och flygplatsen. Idag tar en
resa med flyggbuss drygt 35 minuter mellan
Ideon och Sturup, vilket trots allt måste anses
vara god tillgänglighet till flygplatsen, förutsatt
att tidtabellen passar resan. Det låga flödet
av resenärer mellan Lund och Sturup kan inte
inom överskådlig tid motivera en spårbunden
trafik i denna sträckning.
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Planerad utveckling av det högklassiga kollektiv
trafiksystemet mellan ESS och Lunds central
ger goda förutsättningar för att garantera det
uppsatta målet på 1 timme från ESS till Kastrup
med kollektiva färdmedel. I framtiden kommer
en restid på 50 min Lund NE - Kastrup vara
möjlig.
Visionen är att resan Köpenhamn - Hamburg
ska ta 3 timmar, vilket innebär att resan Lund
- Hamburg kommer att ta cirka 3,5 timmar år
2025.

Planerad utveckling i transportsystemet bör
därför anses räcka för att bibehålla den goda
tillgängligheten till Lund C, Kastrup och Sturup,
trots ökat resande och ökad trängsel i t.ex.
Lund. Detta är förutsatt att man accepterar den
stundtals låga turtätheten till Sturup.

trafiken av största betydelse. Utan denna hänvisas resorna till övrig busstrafik eller bil.

Hållbart transportsystem

Kopplingen till Sturups flygplats är viktig, här
finns en potential att förbättra tillgängligheten.
Att flygbussen till Sturup passerar ESS och MAX
IV bör betraktas som en självklarhet. En spårbunden koppling till Sturup skulle givetvis vara
eftersträvansvärd, men är svår att motivera för
det begränsade resande flyget har än så länge.

När det gäller hållbara transporter betraktas
flyget ofta som det minst miljövänliga, även
om utvecklingen pågår mot mer miljövänliga
drivmedel även här. Flygplanen genererar klimatpåverkande utsläpp som sprids ut i atmosfären på hög höjd. I ett allt mer globalt resande
spelar flyget dock en viktig roll.
För att kompensera de utsläpp som flyget
orsakar måste kraft läggas på att hitta klimat
vinster inom andra områden istället. Det finns
sätt att minska utsläppen, om man ser till
perspektivet som omfattar hela resan. Dels går
anslutande tågtrafik från Kastrup till Lund samt
kollektiva transporter i form av flygbuss från Sturup. Det skulle exempelvis också vara möjligt
att etablera en bilpool med enbart elbilar som
besökare till ESS/MAX IV kan få tillgång till
vid resa till flygplatserna. Dagens elbilar har
en räckvidd på upp till 10 mil och det gör att
båda flygplatserna ligger inom nåbart avstånd.
Möjlighet att ladda bilarna måste då ordnas
vid anläggningarna i Lund. Detta är givetvis
endast motiverat om en bilpool kan erbjuda
mer miljövänliga bilar än taxiresorna.
Tågresandet har inte samma påverkan på
miljön. Därför är det viktigt att fokusera på
att göra tågresandet till ett attraktivt alternativ
framför flyget vid de resor som är möjliga att
göra med tågen.

Fortsatt utveckling

Då stor del av det internationella resandet
är riktat mot flyg och tåg är givetvis kopplingen vid Lunds central mellan ett högklassigt
kollektivtrafikstråk längs Lundalänken och tåg

I tågtrafiksystemet saknas främst Fehmarn Belt
och Hallandsåstunneln för att korta resan till
Hamburg och Oslo.

Som ett komplement till de kollektiva transporterna skulle en bilpool med miljövänliga bilar
kunna användas för resor till och från Kastrup
och Sturup. Främst för att klara de resor som
inte det kollektiva alternativet kan erbjuda,
t.ex. vid lågtrafiktider på natt och helger.
Att höghastighetstågen angör Lund har stor
betydelse för den internationella tillgängligheten för ESS/MAX IV. Var i Lund dessa tåg
angör är inte avgörande, bara de kan nås
inom kort restid.

TILLGÄNGLIGHET I EN
ATTRAKTIV REGION
I det andra av de två tillgänglighetsperspektiven, se kapitel Inledning, ställs frågan ”Vilken
infrastruktur krävs för att dra maximal nytta av
ESS och MAX IV i regionen?” För att kunna
svara på det måste ”attraktiv region” definieras.

Vad är ”attraktiv region”?

Enligt Region Skåne innebär attraktionskraft
för regionen att den är tilltalande att besöka,
leva och verka i. Målet är att Skåne ska uppfattas som en av Europas bästa regioner, den
ska vara ett attraktivt mål för besökande, inves-
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terare, mässor, konferenser, inflyttande och
andra aktiviteter. Detta stämmer väl överens
med målsättningarna med TITA-projektet och
en utveckling som stöds av etableringarna ESS
och MAX IV.
Visionen om ett livskraftigt Skåne innebär
bland annat att Skåne är en dynamisk gränsregion med hög livskvalitet som attraherar människor i alla åldrar. I Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 är därför ”varierat
boende för alla behov och önskemål” ett av
målen. Detta innebär att bostadsbyggandet då
har kommit igång ordentligt och alla grupper
hittar sin drömbostad i flerkulturella områden
där hälsan främjas genom social gemenskap
och tolerans. Städerna och bostadsområdena
ska vara utformade på ett hållbart sätt och tillgången på natur- och rekreationsområden ska
vara god i Skånes alla delar. Tillförlitliga och
hållbara resmöjligheter i hela Skåne ger dessutom ett rikt utbud av arbetstillfällen, utbildning
och service.

Regional tillgänglighet

Attraktiv
region
Två
tillgänglighetsperspektiv
med beskrivet resande i regionen.
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Hela regionen

Tillgänglighet är en viktig förutsättning, både
inom Skåne och med omvärlden, för tillväxt,
ekonomisk utveckling och balans i regionen.
En god tillgänglighet är viktig för att Skåne
ska vara attraktivt för besök, boende och
företagande. Till skillnad från många andra
storstadsområden har Skåne en tydlig flerkärnig struktur där olika typer av orter kompletterar varandra. Förutom Malmö och Lund är
Helsingborg och Kristianstad tydliga centrum
med stor betydelse för produktion, handel och
Regional tillgänglighet
service. Därtill är många mindre kommunhuvudorter mycket betydelsefulla som stödjepunkter för sitt omland. Tätheten och flerkärnigheten
innebär en stor potential för fortsatt regionförstoring och regionintegrering. Förutsättningar
kan skapas genom förbättrad tillgänglighet
mellan Skånes olika delar och i regionens tätorter, framför allt avseende relationen stad –
land, men också med fortsatt utveckling av den
skånska landsbygden.

Attraktiv region

Skåne ingår också i ett omvärldssammanhang med en mycket dynamisk utveckling, i
Öresundsregionen, Sydsverige och Östersjöområdet. Det är viktigt att utveckla och anpassa
tillgängligheten för både relationer inom Skåne
och i relation till omvärlden. Vägar, järnvägar,
hamnar och flygplatser skapar tillsammans
med en väl utvecklad kollektivtrafik och bredband tillgänglighet och förutsättningar för en
positiv utveckling. En utmaning är att klara den
ökande efterfrågan på förbättrad tillgänglighet
på ett klimat- och energieffektivt sätt då transporter står för en betydande del av dagens
miljöproblem.
I detta sammanhang bör det framhållas att
sambanden med Själland utvecklas på samma
vis. Med kunskap och innovation i fokus bör
särskild omsorg ägnas kopplingar mellan de
kreativa centrum som utvecklas på båda sidor
sundet; Lund, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn, Roskilde m.fl..

En tydlig vision

Visionen i Regionalt utvecklingsprogram för
Skåne beskriver en framtid där Skåne är unikt
genom sin flerkärnighet med korta avstånd
och nära koppling mellan stad och land. Med
dessa förutsättningar tar sig människor enkelt
till arbete och utbildning i hela regionen. Därför
kan man bo och verka i alla delar, och med en
utbyggd kollektivtrafik med tåg och buss belastas inte miljön i onödan. Alla väsentliga gränshinder är undanröjda och vi rör oss enkelt på
ett klimatsmart sätt i hela Öresundsregionen,
väljer utbildning, arbetsplats eller bostad och
handlar där det passar oss bäst. Det är i denna
region som vi kan dra ”maximal nytta” av ESS
och MAX IV
Vidare säger Regionalt utvecklingsprogram
för Skåne att en av de övergripande mål
sättningarna för att kunna förverkliga visionen
om ett livskraftigt Skåne är dock balans vilket
innebär att varje del av Skåne ska utvecklas
på sina egna villkor och med beaktande av

helheten. Olikheterna är berikande, utgör en
styrka och ger den dynamik som krävs för
Skånes utveckling. Alla delar av regionen
ska stimuleras och den flerkärniga strukturen
ska stärkas. Utveckling i en del av Skåne sker
inte på någon annan regiondels bekostnad.
I ett Öresunds- och sydsvenskt perspektiv får
Skånes alla delar en viktig roll. Därför måste en
noga avvägd strategi läggas upp, som bygger
på intim samverkan och förståelse mellan
regionens alla kommuner.
För att skapa ”maximal nytta” av ESS och MAX
IV krävs att uppställda visioner och mål för
utvecklingen mot en attraktiv region i sin helhet
förverkligas. Det handlar inte om utveckling av
särskilda delar till följd av ESS och MAX IV, utan
mer om att den utstakade vägen följs. Det som
är en unik möjlighet till följd av ESS och MAX IV
är att det är ett lämpligt tillfälle att samlas kring
och att samverka mot de uppställda målen.
Sammanfattningsvis och kortfattat kan detta
formuleras som att:
En attraktiv region skall
erbjuda rätt tillgänglighet på
ett hållbart sätt.

Definition av tillgänglighet i en
attraktiv region

Spin-off effekten av ESS och MAX IV kan betraktas som en delmängd av den allmänna till
växten, med identiska värderingar och önske
mål som övriga invånare i regionen. Därför
bör tillgängligheten genom trafiksystemet och
framkomligheten definieras i likhet med den
regionala allmänna planeringen.
Nedan skissas några centrala frågor som
skulle kunna utgöra grunden för en utveckling
mot en attraktiv tillgänglighet i regionen. Prioriteringen utgår från Fyrstegsprincipen för håll-
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bara transporter (Trafikverket). I första hand
gäller det att öka attraktiviteten i det kollektiva
transportsystem vi har, därefter utveckla de kollektiva transportmedlen. Eftersom biltrafiken är
en viktig del av det tillgängliga Skåne är det
viktigt att även den kan erbjuda den framkomlighet som krävs.
1. Pålitlig kollektivtrafik.
2. Större orter skall ha acceptabla restider
med tåg till ESS/MAX IV, med max 45 minuter restid inom Skåne.
3. Mindre orter skall ha möjlighet att resa
kollektivt till ESS/MAX IV, med max 90 minuter restid inom Skåne.
4. Biltrafiknätet skall ha acceptabel kapacitet i alla delar och under alla tider.
5. Ett attraktivt cykelvägnät skall erbjudas
över hela Skåne, samt till varje station eller
hållplats.
6. God internationell tillgänglighet.

I konsultrapporten Attraktivitet och Tolerans
(Triple E, Trivector och CaseLab, maj 2012)
preciseras en definition med faktorer som gör
regionen tillgänglig på olika sätt. Det handlar
t.ex. om:
• lokal tillgänglighet, där den som väljer att
bosätta sig i Lund med omnejd skall ha
goda möjligheter till att ta sig till Brunnshög från bostaden - med cykel, kollektivtrafik och bil. Här är stadens utbud av
aktiviteter, affärer etc. också väsentliga
målpunkter.
• regional tillgänglighet, som möjliggör att
bosätta sig i olika delar av regionen, och
ha sitt jobb på ESS/MAX IV. Men det
handlar också om att regionens utbud av
aktiviteter och geografiskt intressanta och
attraktiva platser blir tillgängliga. Här får
den regionala kollektivtrafiken en stor betydelse, och redan idag finns många olika
platser i Skåne med god tillgänglighet.
• nationell tillgänglighet, genom att skapa
en transportinfrastruktur som underlättar
att komma till regionen. Det handlar då
naturligtvis om snabba och enkla förbindelser med flygplatserna, och med tåg
från kontinenten.

Antalet arbetsplatser varje bostad kan nå inom 30 minuter med bil 2010 (WSP, 2012).
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Tillgänglighet med planerad
utbyggnad

Till följd av befolkningsökningen och därmed
ökat antal arbetsplatser och service mm, ökar
även tillgängligheten sett över hela regionen.
Alla får fler arbetsplatser att välja på inom sitt
accepterade reseavstånd. Om man jämför resor
inom 45 minuter med kollektiva färdmedel 2010
och BAS-scenariot 2030 ser man att den ökade
tillgängligheten inte bara sker i västra Skåne.
I BAS-scenariot finns även planerad utbyggnad
av transportinfrastrukturen med.

Det regionala influensområdet omfattar både
Skåne och östra Själland. Största tätheterna
finner vi i Öresundsregionen, främst i Köpenhamn, men även i Malmö/Lund.

Cirka 37 % fler kan nå arbetsplatser inom 45
minuter med kollektivtrafiken 2030 jämfört
med 2010 (BAS-scenariot).

Eftersom målsättningen med ökad tillgänglighet i regionen stämmer överens med mål
sättningarna i Regionalt utvecklingsprogram
(Region Skåne, 2009), så kommer planerad
utbyggnad av transportinfrastrukturen att verka
i samma riktning. Det betyder att vi kommer
långt genom att säkerställa planerad utbyggnad.

Skillnad kollektivtrafik
- 0.0
0 - 100
100 - 1000
1000 - 15000
15000 - 100000

Skillnaden i antalet arbetsplatser som kan nås med bil inom 45 minuter, år 2010 jmf BAS 2030. (WSP, 2012).
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Förväntade indirekta regionala effekter av ESS/
MAX IV ger en ytterligare ökning av antalet
arbetsplatser och boende som med liknande
spridning skapar ytterligare ökad tillgänglighet
i regionen. Vi kan anta att denna effekt kommer
öka tillgängligheten på samma sätt som övrig
tillväxt. Det ger då att totalt cirka 42 % arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafiken
2030 inklusive ESS jämfört med 2010.
Analyserna visar att vi inte lyckats hitta några
enkla trick, vad gäller ytterligare satsningar
på trafiksystemet som kan bidra till att skapa
en mer attraktiv och tillgänglig region utöver
planerad. Däremot finns flera satsningar som
kan öka tillgängligheten mer långsiktigt.

Strategisk utbyggnad

Genom strategisk utbyggnad som förenklar
resandet med miljövänliga transortmedel kan
vi få en mer hållbar utveckling av vårt resande.
Av befintlig bebyggelse i Skåne ligger i snitt
70 % i kollektivtrafiknära läge redan idag. En
samman
ställning av kommunernas översikts
planer visar att av planerad bebyggelse ligger
64 % i kollektivtrafiknära lägen. Att satsa på
bebyggelse nära kollektivtrafik omfattar i allra
högsta grad även buss. (Kollektivtrafiknära
läge definieras olika beroende på kollektivtrafikslag. För tåg är det 1 500 meter, regionbuss
1 000 meter och stadsbuss 500 meter.)
Det har analyserats hur en utläggning av förväntat tillskott till följd av ESS (35 000 arbetsplatser,
70 000 boende), med en mer strategisk placering i regionen, påverkar tillgängligheten. Men
dessa beräkningar visar att effekten av denna
är mer blygsam. Anledningen är att dagens
planeringsprinciper redan är ”strategisk” med
största volymerna inom stations
nära lägen. I
många fall går bilresan också fortare än kollektivresan även om man placeras i närheten av
kollektivtrafikstråket. Grovt kan tillgängligheten
sägas öka cirka 3 % med strategiskt utplacerad
bebyggelse jämför med ”normal” placering.
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Halverad anslutningstid
Skillnad mot förväntad
1-5
5 - 25
25 - 50
50 -

Förbättrad tillgänglighet av halverad anslutningstid,
angivet i % jämfört med planerad utbyggnad. (WSP, 2012)

Cykel i regionen

Cykelresor i ett regionalt perspektiv sker främst
som en del av resa med kollektivtrafiken, d.v.s.
till och från station eller hållplats. Här handlar
det alltså om att respektive kommun kan till
handahålla ett attraktivt gång- och cykelvägnät.
Potentialen i en sådan utveckling har varit alltför
komplicerad för att beräkna, men tydligt är att
det finns många orter som kan utveckla sin infrastruktur för de oskyddade trafikanterna. Det är
ett arbete som pågår i de flesta kommuner idag.
En förbättring av anslutningstiden spridd över
alla stationer och hållplatser i regionen visar
att tillgängligheten ökar med cirka 5 % om man
halverar anslutningstiden jämfört med planerad
utbyggnad 2030. Halverad anslutnings
tid är
främst en åtgärd som gynnar orter i periferin
(där det finns kollektivtrafik), eftersom anslutningstiderna är långa där. Notera att tätheten
befolkningsmässigt inte är så stor i de områden
där ökningen är som störst.
När det kommer till mer långväga cykelresor är
arbetspendlingen en försumbar andel av regionens resande. Däremot har det en viktig funktion
i det rekreativa resandet i regionen. Det innebär
att målpunkter av rekreativ karaktär skall bindas
samman med kontinuerliga stråk. Detta arbete
pågår sedan länge inom Trafikverket, som tillsammans med kommunerna och Region Skåne,
som bygger upp ett regionalt cykelvägnät.

Snabbare kollektivtrafik
Skillnad mot förväntad

Dubbel turtäthet
Skillnad mot förväntad

1-5
5 - 25
25 - 50
50 -

1-5
5 - 25
25 - 50
50 -

Förbättrad tillgänglighet till följd av dubbel turtäthet,
angivet i % jämfört med planerad utbyggnad (WSP, 2012)

Båstad

115

Torekov

Förbättrad tillgänglighet av ökad hastighet, angivet i %
jämfört med planerad utbyggnad. (WSP, 2012)
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Bättre kollektivtrafik

På samma sätt som för det regionala resandet
till/från ESS och MAX IV behöver kollektiv
trafiken på de befintliga banorna öka sin framkomlighet och minska den sammanlagda restiden, främst genom fler tåg. Detta kan göras
genom ökad turtäthet, ökad hastighet och
kortare anslutningstider.
Effekten av en fördubbling av turtätheten har
prövat i trafikmodellen. Den visar en stor effekt
med en total tillgänglighetsförbättring på cirka
32 % över hela regionen. Den får mer effekt ute
i glesbygd med mer lågfrekvent kollektivtrafik,
där väntetiden har stor betydelse. Detaljerade
studier av motsvarande åtgärder har gjorts i
Tågstrategin (Skånetrafiken, 2007) som räknar
med ett fördubblat resande till 2020, fyrdubbelt

till 2030 och sexdubbelt till 2040. Ytterligare
ökat antal turer kommer att kräva mycket stora
investeringar.
I analyserna har också prövats en ökad hastighet på kollektivtrafiken, d.v.s. ökad framkomlighet. Total förbättring av tillgängligheten i
region blir större, men vinsten sker främst i de
områden som redan idag har god tillgänglighet. Dessutom krävs omfattande investeringar
för att kunna öka denna framkomlighet.
Tillgängligheten varierar i regionen, speciellt
om man tittar på vad det kollektiva trafiknätet
kan erbjuda. I Regionalt utvecklingsprogram
(Region Skåne, 2009b) betonas att ”olikheterna är berikande, de utgör en styrka och ger
den dynamik som krävs för Skånes utveckling”.

Restid kollektiv till Lund NE
-15
15 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 75
75 - 90
90 - 105
120-

Tillgängligheten 2030 till Lund med kollektivtrafik, inklusive planerad utbyggnad. (WSP, 2012).
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Varje del av Skåne har egna kvaliteter, som bör
samordnas i ett regionalt helhetsperspektiv för
att skapa den attraktiva regionen.
I vissa fall kan satsningar på enskilda kollektivtrafikstråk möjliggöra att man når ner till rimliga pendlingstider. Analyserna visar också att
enskilda satsningar kan lyfta stråk av sammanhängande orter i tillgänglighetshänseende.
Att utnyttja Lommabanan för persontåg
trafik
skulle kunna skapa just denna kvalitet för
Lomma och Bjärred (Flädie). Med sin närhet till
både Lund och Malmö borde en stark kollektivtrafik kunna erbjudas här. Planer på persontåg
på denna bana har funnits länge.
Utöver Simrishamnsbanan (som beskrivs i
kapitlet Regional tillgänglighet) har Skåne

banan (Helsingborg- Hässleholm- Kristianstad)
analyserats, för att pröva den regionala effekten i öst-västlig riktning i norra Skåne. De ger
en ökad tillgänglighet längs banan på cirka
25 % totalt. Givetvis är detta av stor betydelse
för områden runt dessa stationer, men det har
inte någon större regional effekt.
I norra delen av Skåne-Själland saknas en
fast förbindelse över Öresund. Detta har en
begränsande effekt för det regionala utbytet
över sundet. I söder finns en fast förbindelse
mellan Malmö och Köpenhamn, vilket gör
kopplingen stark där. Öresund är fortfarande
en mycket stark barriär som successivt bör
överbryggas, och en HH-tunnel är det naturliga nästa steget i denna utveckling. Förutom
Helsingborg och Helsingör kommer många när-

Andel bilresor per dygn
- 0.20
0.20 - 0.40
0.40 - 0.60
0.60 - 0.80
0.80 -

Färdmedelsfördelning, andel bilresor per resa i BAS-scenariot. (WSP, 2012).
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liggande kommuner på båda sidor om sundet
kunna tillgodoräkna sig vinster genom en fast
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
Rapporten Helsingborg-Helsingör förbindelsens betydelse för mobiliteten av arbetskraften
analyserar hur den arbetsföra befolkningen
(16-64 år) i regionen kan komma att påverkas tidsmässigt av en fast HH-förbindelse.
Rapportens centrala slutsats är att förverkligandet av en HH-förbindelse kommer att leda
till en markant reducering av körtiden för den
arbetsföra befolkningen som kör 60 minuter
med bil från eller till de analyserade städerna
d.v.s.. Helsingborg, Helsingör, Landskrona,
Hilleröd, Malmö och Köpenhamn. Allra störst
effekt får förbindelsen för Helsingborg, tätt följt
av Landskrona.

Karta över Öresundsregionen bilvägnätet
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Givetvis bör även beteendepåverkande
aktiviteter genomföras i detta perspektiv, för en
hållbar utveckling. Hållbart resande ökar inte
direkt tillgängligheten utan är mer en miljöfråga,
och vi kan notera i analyserna att andelen bilresor fortfarande ligger högt i största delen av
regionen. Det betyder att det finns mycket att
arbeta med inom detta område. Givetvis måste
man bygga ut de hållbara transportmedlen för
att kunna erbjuda ett attraktivt alternativ till
bilen, det betyder att de områden som i framtiden inte får god kollektivtrafik får svårt att bidra
till ett hållbart resande. Men i de starka kollektiv
trafikstråken finns stor potential.
För att regelbundet kunna använda det kollektiva transportsystemet krävs att det går som det
skall. Pålitligheten är central, man måste kunna

lita på att man kommer fram i tid. Störningar
i trafiken kan givetvis även uppstå i biltrafik
nätet, men här finns en större flexibilitet för
att kringgå störningen. Idag pågår ett intensivt arbete med att öka punktligheten. En av
SJ:s viktigaste frågor är att tågen skall gå och
komma fram i rätt tid. Här finns en potential att
öka resandet om pålitligheten ökar.

Kapacitet i biltrafiknätet

Hela regionen har ett finmaskigt nät av bilvägar
som gör regionen mycket tillgänglig med bil.
Den tydligaste begränsningen är Öresund som
utgör en kraftig barriär i Öresundsregionen.
Enda fasta förbindelsen finns i söder mellan de
största städerna Malmö och Köpenhamn. Över
Öresundsbron tar det cirka 20 minuter med bil
från Hyllie till Kastrup. I norr hänvisas man till
bilfärja som med väntetider tar cirka 40 minuter. En fast förbindelse för bil hade givetvis ökat
tillgängligheten mellan norra Skåne och nordöstra Själland.

raktiva region vi önskar. Som en grund till val
av åtgärder visar analyserna att följande delar
har större betydelse än övriga.
• Pålitligheten i kollektivtrafiken, med ökad
punktlighet, effektivare omstigningar och
kortare väntetider.
• Genomförande av stora kollektivtrafikprojekt, speciellt järnväg.
• Utveckling av cykelvägar i våra tätorter,
för att i ett regionalt perspektiv skapa den
attraktiva kollektivtrafikresan från dörr till
dörr.
Det är givetvis av största vikt att de spårbundna
stråken säkerställer sin kapacitet i relationerna
mellan regionens större orter. Om inte detta
sker finns en överhängande risk att infrastrukturen blir en begränsning vid utvecklingen mot
den bästa regionen i Europa.

Begränsningar och hot

Det mesta av utvecklingen av transportinfrastrukturen finns med i den regionala planeringen
och utmaningen är främst att säkerställa att den
kommer till stånd. Vilka risker, centrala begränsningar eller hot finns då att detta inte sker?
Utvecklingen av regionen är också starkt
beroende av samtliga parters engagemang
och handlingskraft. I en allt mer tydlig dragkamp mellan olika regioner är det helt avgörande hur effektiv samverkan mellan kommunerna är. Om någon av aktörerna inte ser sin
roll i regionens gemensamma målbild, utan
sätter sina egna konkurrens
fördelar i fokus,
kan detta bli ett större hot mot den positiva
regionala utvecklingen än vad man kan inse
i ett kortare perspektiv. Även myndigheter och
samordningsorgan spelar en central roll i detta
sammanhang.
Det finns vissa delar i transportinfrastrukturen
som är avgörande för att vi skall nå den att-
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Fördjupade
analyser
Fördjupade analyser har gjorts i tre underlagsrapporter. Korta sammanfattningar av dessa
redovisas nedan.

Trafikmodellanalyser
(WSP Analys & Strategi)

I underlagsmaterialet till studien varierar det
beräknade tillskottet av arbetsplatser i regionen
till följd av etableringen av MAX IV och ESS mellan 2 000 och 35 000. Vi har använt den övre
gränsen (35 000) i beräkningarna för att undvika att underskatta eventuella kapacitetsproblem. De 35 000 beräknas som ett tillskott till
de prognoser för regionen som ligger sedan tidigare. 35 000 arbetsplatser betyder att befolkningen total ökar med ungefär det dubbla,
70 000 invånare eller en medelstor svensk stad.
Realiseras det maximala tillskottet enligt prognoserna får det en effekt på tillgänglighet och
kapacitetsutnyttjande i regionen. Sett över Skåne
som helhet blir variationerna stora från mycket
tydliga lokala effekter i Lund NE till i stort obefintliga effekter långt från händelsernas centrum.
Det är därmed inte meningsfullt att formulera en
gemensam slutsats som gäller hela Skåne.
Som enskild företeelse har inte ESS särskilt stor
betydelse för trafikbelastningen i regionen, däremot kan det ha betydelse för enskilda trafikplatser i anslutning till anläggningar och bostadsområden samt på stråket ner mot Malmö. De
enskilda trafikplatserna ligger utanför studiens
fokus. Det är emellertid svårt att säga att en
volym har betydelse, exempel generell tillväxt
av befolkningen, medan en annan (specifikt från
ESS) inte har det när det är summan av befolkning och trafik som har betydelse för tillgänglighet och kapacitetsutnyttjande. Det går inte att
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säga att ESS är tuvan som stjälper lasset men
en volym som potentiellt motsvarar en medelstor svensk stad går heller inte att bortse ifrån
i planeringen. Finns överskottskapacitet i det
regionala systemet är det inget problem utan
snarare en fördel med ett extra tillskott som ökar
nyttjandet av redan byggd infrastruktur medan
begynnande brister på densamma accentueras
av ytterligare volymer.
De sydvästra delarna av Skåne får störst del av
såväl fördelar som problem med ökat antal arbetande och boende. Tillgängligheten till arbete
väntas öka mest i området liksom begynnande
problem med kapaciteten kan skönjas. Det är
främst på sträckan Malmö – Lund där trängseln
tilltar och då i Malmös norra infarter under morgonens maxtimme. I tillgänglighetshänseende
dominerar dock effekten av den ökande befolkningen/arbetsplatserna över trängseln.
Vilken tillgänglighet kommer den framtida Skåneregionen att erbjuda sina invånare?
Som ovan nämnts går det inte att ge ett gemensamt svar som gäller hela Skåne. Sydvästra
Skåne och de områden som har direktförbindelse med Lund, Malmö, Kastrup och Köpenhamn har en god tillgänglighet. Bron och den
nya tågtunneln har satt delar av regionen i en
god situation. Samtidigt har inte regionen ännu
kommit upp i de trängselnivåer i biltrafiksystemet som Stockholm, Köpenhamn och de flesta
Europeiska storstäder upplever. Det potentiella
tillskottet av arbetsplatser och boende kommer
att ge ett bidrag till tillgängligheten som klart
dominerar över ökande trängsel. Trängselsituationen kommer inte heller under den studerade
perioden att nå nivåer som kommer att upplevas i storstadsklass. Besökare kommer inte
att reagera på en besvärlig trafiksituation i
jämförelse med liknande miljöer. Samtidigt är
tillgängligheten till en internationell flygplats
mycket god. I det avseendet har Malmö bättre
tillgänglighet än exempelvis Stockholm, även
Lund har bättre tillgänglighet än stora delar av
Stockholmsregionen.

Våra analyser visar också att avstånden till
Skånes periferi inte kan överbryggas med
varken enkla eller mer kostsamma medel.
Även mycket ambitiösa satsningar på hastighet och avgångsfrekvens ger inte acceptabla
pendlingsavstånd till de centrala arbetsmarknaderna. Denna omständighet (geografin)
kan varken ESS eller infrastrukturinvesteringar
ändra på.

Hur skulle ytterligare satsningar på trafiksystemet kunna bidra till att skapa en mer attraktiv
och tillgänglig region?
Analyserna visar att vi inte lyckats hitta några
enkla trick. Däremot visar analyserna på vilken inriktning åtgärderna har. Satsningar på
avgångsfrekvens och tillgänglighet till påstigningspunkter gynnar periferin medan hastighet
gynnar centrum. I vissa fall kan satsningar på
enskilda sträckor möjliggöra att man når ner
till rimliga pendlingstider. Simuleringar visar

också att enskilda satsningar kan lyfta stråk av
sammanhängande orter i tillgänglighetshänseende. Detta lyfter just stråken och det kan vara
kostsamt med hänseende till antalet personer
som påverkas.

Vilka konsekvenser får uteblivna satsningar på
trafiksystemet för tillgänglighet och attraktivitet?
På en övergripande nivå vare sig står eller faller tillgängligheten i Skåne med enskilda satsningar på vissa objekt, tillgängligheten är i den
meningen robust. Attraktiviteten kan inte heller
förväntas gå ner p.g.a. enskilda objekts vara
eller inte vara. Skulle Lundalänken direkt mis�skötas och inte ges en rimlig trafikering upp
till ESS, oberoende av fordontyp, påverkas
tillgängligheten negativt. Ett negativt scenario
på Lundalänken som omfattar svag trafikering
i en tätnande blandtrafik kommer att innebära
längre restider som antagligen kan komma att
variera till följd av störningar.

65

Resmöjligheter med
kollektivtrafik
(DanielssonDosk)

Det nya verksamhets- och forskningsområdet
Lund NE ligger på cirka 15 minuters resväg
med kollektivtrafik från Lunds central. Restiden förändras med ett par minuter med en ny
spårvagnslinje. Spårvagnens främsta fördel
är att den har en stor kapacitet och erbjuder
bekväma resor. För att få kortare restider från
stora delar av Skåne har direktförbindelser till
Lund NE troligen störst effekt. I beräkningarna
ses en tydlig effekt av de nuvarande expressbussarna som stannar i Lund NE innan de går

till Lunds central. En ny Simrishamnsbana inklusive anslutande buss eller spårvagn i Dalby, vilken går direkt till Lund NE har också stor effekt.
För att göra en mer illustrativ analys av Pågatåg
nordost samt Trelleborgsbanan krävs antingen
andra restidsintervall eller andra målområden.
I denna analys har inte tagits någon direkt
hänsyn till befolkningen i respektive hållplats
upptagningsområde. Om vi gör detta, är
kollektivtrafikens största brist mellan Lund och
Kristianstad. Helsingborg har kortare restider
till Lund NE än vad Kristianstad har. Restiden
är dock oftast längre än en timma.

Höghastighetstågstation i östra Lund
(Tyréns)

En ny järnväg genom östra Lund i plan kan vara
tekniskt genomförbart, men har inte bedömts
vara realistisk med hänsyn till sin kraftiga
påverkan på befintlig bebyggelse. Ytterligare
barriärer bör inte upprättas i Lund, eftersom
Lund kontinuerligt verkar för att reducera de
som finns. Samtliga alternativa sträckningar
genom östra Lund innebär därför att delar av
eller hela järnvägen måste byggas i tunnel.
Var järnvägen ska ansluta i söder respektive
norr har inte ingått i denna studie, något som
kan ha betydelse vid val av stationsläge. Den
viktigaste förutsättningen för en stations placering är kopplingen till stadens kollektivtrafik
system, t.ex. vid Lundalänken.
I ett av de studerade alternativen byggs delar
av järnvägen med tekniken cut-and-cover. Det
förutsätter att järnvägen löper längs E22 och
innebär därför att stationen måste förläggas
i anslutning till E22. I ett östligt alternativ kan
huvuddelen av järnvägen byggas i markplan
då den löper öster om Lunds bebyggelse. Dock
innebär alternativet att järnvägen blir en barriär
och den påverkar bl.a. miljöintressen öster om
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Lund. De övriga tre alternativen som studerats
förutsätter att hela järnvägen förläggs i tunnel.
Utredningen visar att det finns möjliga lösningar
för att placera en station i östra Lund, men
givetvis medför det ändrad markanvändning
inom planlagt område.
Eftersom de flesta studerade alternativ förut
sätter tunnel under större delen av staden,

är det troligt att det finns en ökad frihet att
placera en underjordisk station på annat läge i
staden än i de östra delarna. I fortsatta studier
av möjliga lägen är därför samordning med
Lunds kommun nödvändig.
I en utvärdering av framtida stationslägen
måste studerade lägen jämföras med en station
för höghastighetstågen vid Lunds central.

Alternativ till station för
höghastighetståg:
Station A
Station B
Station C
Station D
Lundalänken

Studerade lägen för station för höghastighetståg i östra Lund (Tyréns, 2012).
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En region med god tillgänglighet är attraktiv för boende och företagande. Transportinfrastrukturens främsta syfte är att skapa tillgänglighet. Detta skall samtidigt göras på ett säkert och
hållbart sätt. I denna utredning fokuseras på att skapa god tillgänglighet till, från och inom
regionen.
Det övergripande syftet med utvecklingsprojektet ESS och MAX IV i regionen - TITA är att konkretisera visionen för ESS och MAX IV kopplat till kommunal fysisk planering. Det ska leda till en
samsyn på gemensamma behov och utvecklingsområden t ex infrastruktursatsningar, bostäder,
kontor och service, samt behov av åtgärder och investeringar. Dessutom har projektet visat på
hur tillgängligheten kan förändras och vilken betydelse detta kan få, samt att samverkan kring
satsningar förstärker de regionala nyttorna och ökar anläggningarnas satsningar.
TITA är ett regionalt utvecklingsprojekt som omfattar nio delprojekt. Projektet drivs av Region
Skåne i samarbete med alla skånska kommuner, Region Blekinge, Invest in Skåne, ESS AB, Lunds
universitet, Malmö högskola, Kristianstad högskola, SLU Alnarp, BTH, Länsstyrelsen i Skåne, samt
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
Denna utredning fokuserar på Transportinfrastrukturen i delprojektet TA1 Samhällsplaneringen
och Transport-infrastruktur.
Under de två år som TITA-projektet pågått har en arbetsgrupp inom delprojekt TA1, med representanter från Skånes alla kommuner, träffats tio gånger. Då har samarbete kring samhällsplanering och transportinfrastruktur presenterats och diskuterats i olika former av workshops.
Utredningsarbetet har formats av denna samverkan.

Transportinfrastrukturen med ESS och MAX IV

