DETTA ÄR

SKÅNE

D

en skånska infrastrukturen står inför flera stora
utmaningar. Inte minst utgör regionen i dagsläget en rejäl flaskhals för godstrafiken, vilket påverkar hela Sverige negativt. Det positiva är att
det råder regional samstämmighet – över kommun-, blockoch partigränser – om vad som behöver göras. Det innebär
att Skåne är den av Sveriges tre storstadsregioner som enats
kring den framtida infrastrukturen och vilka investeringar
som bäst möter de stora behoven.
Genom att samla fysisk planering, bostadsbyggande
och infrastruktur under ett tak har det varit möjligt att se
vilka investeringar som bäst möter de stora behoven. Detta
har resulterat i Skånebilden – ett väl förankrat förslag för
prioriteringar i infrastrukturen och sträckning av den nya
höghastighetsbanan.
Satsningen är viktig för Sverige, något det här dokumentet gång efter annan kommer att visa. Sambanden mellan
storstädernas ekonomiska tillväxt och dess koppling till
infrastruktur är väl belagda. En god infrastruktur höjer
kapaciteten, sänker transportkostnader, ökar tillförlitligheten
och förkortar restider. Alla dessa förutsättningar – och behov
– finns i Skåne.
Regionen står redo. Ju förr spaden sätts i jorden, desto
snabbare gynnas hela Sverige.
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STORSTADSREGIONEN SKÅNE

Skåne är en storstadsregion med stor befolkningstillväxt och ett
expansivt näringsliv. Som en av Sveriges tre storstadsregioner
förväntas Skåne vara en stark tillväxtmotor. Den flerkärniga
ortstrukturen är Skånes styrka, men detta ställer krav på en väl
fungerande infrastruktur som kan binda samman orterna.
Skåne är en storstadsregion som består av Sveriges
tredje största stad Malmö, flera större städer och ett
nätverk av kollektivtrafiknära, befolkningstäta orter.
Dessa är sammanbundna av infrastruktur som möjliggör tät samverkan och interaktion, något som gör
det lätt att utbyta och förse varandra med bland annat
arbetskraft och arbetstillfällen, utbildning, kulturutbud, bostäder och rekreation.

Skåne kan utifrån sin position som storstadsregion
vara en starkare tillväxtmotor för Sverige. Generellt
sett har sysselsättningen ökat; aldrig har så många
skåningar arbetat. Men befolkningsökning är större.
En stor inflyttning gör att sysselsättningsgraden enbart ökar marginellt.
BRUTTOREGIONALPRODUKT

Skåne växer
Befolkningsökningen sedan flera år generellt stark i
Skåne. Skåne har en fördelaktig ålderstruktur med
relativt ung befolkning, som utgör en lovande potential för arbetsmarknaden och Skåne är Sveriges andra
mest tätbefolkade län. Cirka 20 procent av Skåne
befolkning är födda utomlands och representerar
193 länder. Att så många väljer att bli skåningar är
en oerhört värdefull tillgång.

44%
12%
13%
31%

ÖVRIGA KOMMUNER
HELSINGBORG
LUND

MALMÖ
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Det flerkärniga Skåne
Storstadsregioner domineras oftast av en större stad
omgiven av förorter. Skåne har dels en storstad och
dels en hög tätortstäthet, dvs många städer, tätorter
och byar på liten yta men framförallt en ortstruktur
med många självständiga orter.
Navet i det flerkärniga Skåne är Malmö, som de
senaste tio åren ökat sin omsättning med 34 procent.
Men även Helsingborg och Lund spelar betydande
roller och tillsammans utgör dessa tre städer skånska
tillväxtmotorer som både var för sig och tillsammans
har en betydelsefull funktion för Skånes utveckling.
Städerna Kristianstad och Hässleholm bildar tillsammans en potentiell tillväxtmotor.

Samspelet mellan Skånes regionala kärnor, tillväxtmotorer och orterna i dess omland är avgörande för
attraktivitet och konkurrenskraft, där tillgänglighet är
en nyckelfaktor. Av Skånes ca 250 tätorter har ytterligare
tre större städer identifierats som regionala kärnor
Trelleborg, Landskrona, och Ystad.
Denna mångfald av orter kopplas samman genom
infrastruktur och utgör tillsammans en miljonbefolkning. För framtiden är målet därmed tydligt; Skåne
ska bygga vidare på sin flerkärnighet med livskraftiga
självständiga orter och därmed bygga vidare på befintliga
strukturer med en tät- och sammanhållen bebyggelse.
Skånes flerkärniga ortstruktur är dess styrka, men
ställer krav på ett finmaskigt nät av infrastruktur
som binder samman.

DET FLERKÄRNIGA SKÅNE
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DET PENDLANDE SKÅNE

Skåningarna pendlar till jobb och utbildning som aldrig förr.
Skånes unikt sammanhängande tågtrafik är centralt för bostadsoch arbetsmarknaden såväl som för regional och nationell tillväxt.
Ett ökat resande medför kapacitetspåfrestningar på ett redan hårt
belastat järnvägsnät. En fungerande infrastruktur där skåningarna
kan lita på att de kommer till jobbet i tid är en grundförutsättning.
För att Skåne ska kunna dra nytta av sin flerkärnighet
Skånes järnvägsnät är ett av Sveriges mest utvecklade
– och frigöra den inneboende hävstångseffekt för
och använda, men också det mest trafikerade. De flestillväxt och attraktivitet som finns i regionen – krävs
ta större orter i Skåne liksom många mindre orter har
en välfungerande infrastruktur. En ryggrad i detta är
tillgång till järnvägsförbindelser och stommen utgörs
ett robust och kapacitetsstarkt järnvägsnät som binder
idag av tre i princip dubbelspåriga banor. Södra stamsamman Skåne. Detta är en förutsättning för att det
banan mellan Malmö-Stockholm, Västkustbanan
finmaskiga nätet av gång-, cykel- och kollektivtrafik ska
mellan Lund-Göteborg och Öresundsbanan mellan
kunna fungera hela
Malmö-Köpenhamn
FLER RESER KOLLEKTIVT
vägen ut för den
via ÖresundsförANTALET KUNDER PER DAG
enskilde resenären;
bindelsen förbinder
det måste vara
de största skånska
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Skånebanan är en enkelspårig bana mellan Helsingborg och Kristianstad och har mellan Hässleholm-Kristianstad en av Sveriges mest trafikerade
enkelspåriga banor.
Hallandsåstunneln, som är det största pågående
infrastrukturprojektet i Skåne, kommer att tas i drift
i december 2015. Detta innebär att en av de största
flaskhalsarna på Västkustbanan försvinner. Förutom
att öka kapaciteten från tre till 24 tåg i timmen gör
tunneln det möjligt att fördubbla godstågens vikt.
Effekterna av Hallandsåstunneln kommer dock
inte nyttjas fullt ut så länge Västkustbanan söderöver

ÖKAD MELLANKOMMUNAL PENDLING

fortfarande är enkelspårig. Sträckan mellan Helsingborg
och Ängelholm kvarstår som Västkustbanans enda
enkelspåriga sträcka i Skåne. Delen mellan Ängelholm
och Romares väg i norra Helsingborg är planerad att
byggas ut till dubbelspår under perioden 2019-2025.
Den kvarstående sträckan i Helsingborg är dock kvar
att bygga och kräver troligen en ny tågtunnel.
Den nuvarande trängseln på spåren är en hämsko
både för företags konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheterna för arbets- och bostadsmarknaderna. Det är
absolut avgörande att kapaciteten på Södra stambanan
norrut från Lund stärkas, från två till fyra spår.
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Pendlingen har ökat avsevärt mellan 1998-2012. Men bara inom vissa geografiska
områden, vilket gör trycket på infrastrukturen där mycket högt.

STÖRNINGSVOLYM

Robustheten i järnvägssystemet
behöver förbättras. Vid en
jämförelse av förseningsvolymen
för Skånetrafiken, SL och Västrafik
mellan 2013-2014 visar resultaten
att Skåne drabbas med dubbelt
så många störningstimmar som
övriga storstadsregioner. Dessa
störningar är effekter av bristande
underhåll och konsekvenserna
av att enskilda lokala fel i till
exempel kontaktledningssystemet
slår ut trafiken över mycket stora
områden är stora.

(tim)
7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

2012
501 - 1000
1001 - 3000
3001 - 5000
> 5000

Gränslöst resande
Pendlingsmönstren i Skåne skiljer sig från hur det ser
ut i många andra delar av Sverige, där boende och
arbete i högre grad finns i samma kommun. I Skåne
syns istället tydliga pendlingsströmmar över kommungränserna.
Pendlingen till de skånska tillväxtmotorerna ökar,
samt mellan de regionala kärnorna och dess omland.
Dessutom har stråken mellan de regionala kärnorna

stärkts. Denna utveckling innebär att Skåne utvecklas
till en alltmer sammanhållen och integrerad region,
särskilt mellan kommunerna i de sydvästra delarna.
Men samtidigt som det sker en allt mer integrerad
pendling i västra Skåne, Sveriges näst största arbetsmarknad, är interaktionen med den östra delen låg.
Skånes gamla länsgräns syns fortfarande i pendlingsstatistiken och den tudelade arbetsmarknaden är
mycket tydlig.
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Stora behov framåt
Trots att pendlingen och resandet med kollektivtrafik
ökar har Skåne relativt Stockholm och Göteborg en
låg andel av det totala resandet med kollektivtrafik.
Det finns dock en stor efterfrågan och medvetna satsningar måste göras om marknadsandelarna ska ökas.
Skillnaden mellan bil och kollektivtrafik när det
gäller tillgänglighet till arbetsplatser är stor. Den
framtida höghastighetsbanan, med stationer i Malmö,
Lund och Hässleholm, skapar möjlighet till bättre
regional kollektivtrafik. På den befintliga stambanan
kan trafiken utökas, tidtabellerna utvecklas till taktfasta och punktligheten säkerställas. Det innebär att fler
orter längs stambanan kommer att få bättre resmöjligheter – vilket i sin tur bidrar till ökad attraktivitet,
med positiva effekter för markvärden, bostadsbyggande, arbetsmarknaden och näringsliv som följd.

Potentiella restider
Den idag tudelade arbetsmarknaden i Skåne har
medfört påtagliga kompetensförsörjningsproblem. Ett
konkret sätt att få bukt med detta är kortare restider
på de stora pendlingssträckorna. Utifrån Skånebilden

har potentialer för nya restider bedömts vilket visar
att pendlingstiderna skulle kunna kapas rejält, på vissa
sträckor rent av halveras:
Restid
Helsingborg-Hässleholm
Helsingborg-Kristianstad
Malmö-Kristianstad
Lund-Kristianstad
Malmö-Ystad

2015
60
80
60
50
50

2030
30
45
45
35
25

Med restider som inte nämnvärt skiljer sig från de
inom Stockholm och Göteborg blir villkoren för de
som pendlar i Skåne radikalt förbättrade. Detta i kombination med möjligheten att köra snabba pendeltåg
på höghastighetsbanan, med fortsättning till Kristianstad, gör det möjlighet att koppla ihop de två arbetsmarknadsregionerna – och i högre grad dra nytta av
flerkärnighetens inneboende potential. Investeringarna i spårbunden trafik handlar om att omvandla den
potentialen till rörlighet och faktiska jobb. Statistiken
visar att de lokala arbetsmarknaderna blir allt färre
och att människor arbetspendlar allt längre.

Att se hela resan
Undersökningar visar att människor är mindre benägna att åka kollektivt, trots snabbgående, smidiga
transporter, om de upplever färdvägen till och från
stationen som krånglig eller tidsödande. Därför är
storstadssatsningarna på kollektiv-, gång- cykeltrafik
oerhört viktiga för att nå konkurrenskraftiga restider.
Bara så kan varje resenärs personliga reseflöde påverkas – vilket är avgörande för att nå större volymer.
Den framtida höghastighetsbanan är en möjlighet att utnyttja Skånes befintliga infrastruktur mer
effektivt. Men för att uppnå maximal utdelning krävs
att det finmaskiga nätet kopplas på. Tillgänglighet i
staden är en mycket viktig funktion i en region som
Skåne, med ett stort och tätt utbyte mellan orterna.
Att ”bara” bygga (eller förbättra) infrastrukturen räck-
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er inte för att nå en hög tillgänglighet. Det behöver
ske i kombination med hög bebyggelsetäthet och ett
väl dimensionerat transportsystem. Det handlar om
att se hela resan, från dörr till dörr.
Förhållandet mellan det regionala och lokala systemet är avgörande för att kollektivtrafiken ska vara ett
attraktivt alternativ för hela resan. Genom satsningar
på bättre kollektivtrafik till städerna i form av utökad
trafik på Lommabanan, Ystadbanan, Trelleborgsbanan, satsningar på Ramlösa C och dubbelspår mellan
Maria och Helsingborg C kommer fler att välja att
åka kollektivt. Malmö C är ett viktigt mål och en
bytespunkt för lokala och regionala resor Och när fler
lämnar bilen hemma i kranskommunerna minskar
trängseln i Malmö, Lund och Helsingborg, ett grönt
avtryck som kommer att märkas!
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DET BOSTADSBYGGANDE SKÅNE

Befolkningen har ökat i Skåne de senaste åren, men bostadsbyggandet
har inte hängt med och det råder idag brist på bostäder i stora delar
av Skåne. Satsningar på utbyggd infrastruktur stärker människors
möjligheter att arbeta och studera, men även byggföretags möjlighet
att bygga nya bostäder i hela Skåne.
Skåne tillhör en av Europas mest expansiva regioner,
men har ändå Sveriges lägsta skattekraft och sysselsättningsgrad. Detta har i sin tur bidragit till att
intresset för att bygga bostäder inte följt befolkningsutvecklingen; befolkningen har ökat i Skåne under hela
2000-talet, men bostadsbyggandet har inte hängt
med och det råder idag brist på bostäder i stora delar
av Skåne. Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2015
vittnar om att det råder bostadsbrist i 22 av Skånes 33
kommuner. För att komma i balans behöver det byggas
minst 6 000 nya bostäder – varje år.
Nybyggnation utgör visserligen en liten andel av
det totala beståndet, men kan ha stor betydelse för
rörligheten på arbetsmarknaden.

BEFOLKNINGSMÄNGD
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Billiga bostäder behövs

boende till ett som speglar deras livssituation. Men för
att dessa ska fungera fordras en god rörlighet på bostadsmarknaden – vilket endast kan ske om det finns
tillräckligt med bostäder att tillgå.
Malmö, Lund och Helsingborg har ett stort bostadsbehov och det är också dessa tre som planerar att
bygga mest i Skåne. För att kunna dra nytta av detta
behöver infrastrukturen till och från dem få stort
fokus: det är centralt för tillväxten att kunna erbjuda människor möjligheten att bo kvar i, eller vilja
flytta till, en kommun och därifrån pendla till jobb i
tillväxtmotorerna.

Den överlag universitetstäta Öresundsregionen och det
faktum att Lunds Universitet rankas som ett internationellt erkänt universitet lockar tiotusentals unga från
både Sverige och världen. Men den största delen av
kommande decenniers inflyttning förväntas i huvudsak
bestå av ekonomiskt svaga grupper, som utrikes födda
och unga infödda. Den på många håll akuta bostadsbristen drabbar särskilt dessa grupper, som ofta saknar
ekonomiska förutsättningar att köpa en bostad där det
finns arbete och utbildning.
En möjlighet att frigöra de billigare bostäderna
är flyttkedjorna; att människor över tid ändrar sitt

TOTALT BOSTADSBYGGANDE 1990-2013

Dessutom är de ekonomiskt svaga invånarna, som utgör
huvuddelen av den estimerade befolkningsökningen,
betydligt mer beroende av kollektivtrafik än andra demografiska grupper. Detta fastställs i studier som visar
att tidigarelagda satsningar på infrastruktur i Skåne
bidrar till både integration och minskad bostadsbrist.

Kollektivtrafiknära bostadsbyggande
Skåne har stora ytor åkermark av mycket hög kvalitet
som är viktig för livsmedelsförsörjningen. Åkerlandskapet är ur ett hållbarhetsperspektiv en resurs som det är
viktigt att hushålla med. Samtidigt är utbyggnadstrycket som högst just där den högvärdiga jordbruksmarken
finns, i tillväxtstråket i västra Skåne. Det innebär att

jordbruksmark ibland behöver tas i anspråk. Därför
är det centralt att det framtida bostadsbyggandet sker
intill, och är kopplat till, infrastruktursatsningar. Faktum är att Skånes befolkning skulle kunna fördubblas
genom att bara bygga ut 1 km från järnvägsstationer.
Detta utan att behöva bygga särskilt tätt.
Infrastrukturplanering måste därför i högre grad
samordnas med bebyggelseplaneringenmed en helhetssyn avseende trafik-, bebyggelse- och grönstruktur. Genom att satsa på Skånes underdimensionerade
infrastruktur stärks inte bara människors möjligheter
att arbeta och studera, utan även premisserna att bygga
nya bostäder i kollektivtrafiknära områden.

BEFOLKNINGSMÄNGD

BEFOLKNINGSÖKNING 1994 - 2014
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HELSINGBORG
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Tillsammans har Skånes tillväxtmotorer en större befolkningsmängd än Göteborg.
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DET ARBETANDE SKÅNE

Att fler har ett arbete är en avgörande framtidsfråga. Skåne
behöver i högre grad matcha rätt kompetens med den efterfrågade
arbetskraften. Den tudelade arbetsmarknaden har en låg rörlighet
som behöver bindas samman med finmaskig infrastruktur.
Skånes arbetssituation är komplex. Aldrig har så många
varit i sysselsättning – men samtidigt ökar befolkningsantalet snabbare än vad nya arbeten skapas. Detta medför att Skåne måste åstadkomma en större sammanlagd
tillväxt än de flesta andra regioner.
Utbildningsnivån i Skåne är generellt hög, med
den tredje högsta övergångsfrekvensen från gymnasiet
till högre utbildning bland Sveriges län. Samtidigt har
en stor del av invånarna endast grundskola som högsta
utbildning.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 2013

74,4%

Tudelad arbetsmarknad
Trots att alltför få skåningar har ett arbete, finns en stor
efterfrågan på arbetskraft. En paradox som inte minst
har geografisk förklaring; den undermåliga kollektivtrafiken mellan öst- och västsidan har skapat två arbetsmarknader med bristfällig rörlighet både inom och
mellan varandra. Malmö/Lund/Helsingborg på västsidan och Hässleholm/Kristianstad på den nordöstra.
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DET TUDELADE SKÅNE

UNG BEFOLKNING

Merparten av jobben är samlade i den sydvästra delen,
då främst i Malmö, dit mer än 35 procent är inpendlare
från andra kommuner.
Även om Skånes befolkning överlag har hög
utbildningsnivå finns många invånare med enbart
grundskolenivå. Det finns företag i nordöstra delen
av regionen som akut söker efter arbetskraft som
även den utan eftergymnasial utbildning kan utföra.
Trots detta har de två grupperna svårt att mötas. I täta
miljöer finns bättre förutsättningar för kunskapsuppbyggnad, delning och spridning av kunskapen – samt
en bättre matchning på arbetsmarknaden. I de fall
geografisk täthet inte är tillräcklig är det just förbättrad infrastruktur som flätar samman och skapar en
närhet, vilket är ett fullgott substitut med liknande
effekter. För att företag ska vilja etablera kontor och
verksamheter (eller ens stanna kvar) i ett område, är
infrastrukturen ofta direkt avgörande, då den påverkar
leveranser, tillgång till kunder och personal.

ÄLDRE BEFOLKNING

FRAMTIDSORIENTERAT NÄRINGSLIV
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Att det finns en stor potential i att förbättra den låga
rörligheten mellan regionens två arbetsmarknadsregioner bekräftas av det faktum att det är samma branscher
som växer i både syd-väst och nordost. En större rörlighet och bättre integration skulle få positiva effekter för
matchningen på arbetsmarknaden.

BRP upp 55 miljarder
Innan krisen 2008 var Skåne en av Sveriges snabbaste
växande regioner. Men i och med att produktiviteten
är oförändrad trots ökad befolkning och fler sysselsättningstillfällen, måste regionen åstadkomma större sammanlagd tillväxt än de flesta. Lägg till det att Skånes
traditionella styrkeområden – livsmedel, läkemedel
och IT/telekom – haft en bekymmersam utveckling de
senaste åren.
Inom exempelvis byggsektorn förväntas antalet jobb minska de kommande åren. Skåne avviker

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 2013

därmed från till exempel Stockholmsregionen, som
förväntas ha balans på området. Ökade investeringar i
infrastruktur och bostadsbyggande i Skåne är därmed
ett bra sätt att möta denna förväntade ökade arbetslöshet i branschen. Och samtidigt förbättra utsikten för
den totala sysselsättningsgraden.
Faktum är att BRP skulle kunna öka med 55 miljarder (13 procent) om Skåne når upp till riksgenomsnittet för sysselsättningsgrad och produktivitet! I siffror
rör det sig om 20 000 nya jobb som bidrar till att
sänka den nationella arbetslösheten.
En utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafiken minskar avstånden inom samt till och från Skåne,
vilket skapar bättre förutsättningar för en större, mer
sammanhängande arbetsmarknad med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet som följd.
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DET SOCIALT
HÅLLBARA SKÅNE

Skånes befolkning mår bra och lever allt längre, men samtidigt
begränsas idag många människors liv av ohälsa, arbetslöshet och
utanförskap. Investeringar i bostäder, utbildning och, inte minst
kollektivtrafik är grundläggande för att lyfta skåningarnas potential.
I Skåne finns stora skillnader i hälsa, som är kopplat
till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön,
etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor. Personer
som står utanför arbetsmarknaden har ofta sämre
hälsa, levnadsförhållanden och levnadsvanor än den
förvärvsarbetande delen av befolkningen. Utbildning
har en stor betydelse för möjligheten till jobb. Det
finns idag betydande skillnader inom Skåne avseende
utbildningsnivå: i nästan hälften av kommunerna
är det 30 procent eller färre i åldersgruppen 25-34 år
som ägnat sig åt högre studier. Merparten av dessa
kommuner är lokaliserade i mellersta eller östra delen
av regionen, det vill säga de områden som har sämst
tillgång till kollektivtrafik och som ingår i den del av
Skåne som har sämst tillväxt.

Integrering och jämställdhet med
utvecklad infrastruktur
De skånska kommunerna axlar ett stort ansvar för Sveriges flyktingmottagande och regionen var 2010, efter
Stockholm, den mest invandrartäta regionen i Sverige.
På sikt är invandring en stor tillgång för Sverige, men
för att möjliggöra och tillvarata dessa människors
ackumulerade kunskap, spetskompetens och ambition
kommer de närmsta fem, tio åren att kräva investeringar i bostäder, utbildning och, inte minst, kollektivtrafik.
En ny studie från Lunds universitet visar att ohälsa
ökar för dem vars pendling med bil eller kollektivtrafik tar lång tid. En slitsam pendling kan på sikt bli
dyrt för samhället. Samtidigt påvisade forskningsstudien att aktiv cykel- och gångpendling verkar resultera
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i ett friskare liv. Även här handlar det om satsningar
på infrastruktur – fler gång- och cykelvägar behöver
byggas.

Social sammanhållning en nyckelfaktor
I Skåne finns stora gap mellan olika samhällsgrupper.
Men rätt sorts infrastrukturinvesteringar kan plana ut
skillnaderna i villkor och öka möjligheterna att i högre
grad koppla samman människor med arbetsmarknaden.
Gapet gäller i hög grad för kvinnor i de fall ett bra
kollektivtrafikutbud eller exempelvis ett cykelvägnät
som även känns tryggt nattetid, inte finns nära bostaden. Även transportkostnader utgör ett hinder för
grupper med lägre inkomster. Också där är kvinnor
överrepresenterade.
Bristande tillgång till kollektivtrafik innebär en exkluderingsprocess för de som inte har tillgång till bil.

Det innebär en exkludering till utbildning, arbete och
rörlighet över kommungränser. Det faktum att en lägre andel av kvinnorna i Skåne arbetar heltid jämfört
med snittet i resten av landet är en faktor som tyder på
detta. Ett jämställdhetsintegrerat transportsystem kan
vara av stor vikt för att fler kvinnor får möjlighet till
heltidsarbete.
Att satsa på Skånes underdimensionerade infrastruktur stärker människors möjlighet att arbeta och
studera. Det är också av stor betydelse för att kunna
bygga nya bostäder i fler områden. Det finns också
motiv som inte räknas i kronor och ören: möjligheten
att få ingå i olika sammanhang. Känslan av att kunna
ge, delta och få. Allt sammantaget viktiga incitament
för att ge integrationsprocessen en puff i rätt riktning.

UTBILDNINGSNIVÅ 2014
ANDEL 25 - 64ÅRINGAR MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING
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ÖVRIGA SKÅNE

Lund har en högre utbildningsnivå än både Stockholm och Göteborg.
Malmös utbildningsnivå närmar sig Göteborgs.
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DET INNOVATIVA SKÅNE

Skåne är en kreativ mötesplats för människor med olika bakgrund
och kompetens, en kulturell smältdegel för nya idéer och lösningar.
Snart finns två världsunika forskningsanläggningar på plats; ESS
och MAX IV. Höghastighetsbanan blir då kunskapsbanan som
knyter samman flera stora svenska universitet och högskolor, från
Lund upp till Stockholm och Uppsala men även mot Köpenhamn
och Hamburg.
Bland EU:s 264 regioner placerar sig Skåne på nionde plats när det gäller FoU-investeringar som andel
av BRP, vilket bekräftar bilden av en internationellt
sett innovativ region där det görs stora investeringar i
forskning, utveckling och patent. Inom Öresundsregionen finns 12 universitet, 155000 studenter och 12000
forskare – varav hälften i Skåne.
På bara ett par årtionden har Skånes näringsliv
gjort en rejäl förflyttning, från att bestå av en stor och
arbetsintensiv tillverkningsindustri i branscher med
låg internationell konkurrenskraft, till en mer kunskapsintensiv struktur.

Skånska företags främsta möjlighet till att skapa konkurrenskraft är genom sin innovationsförmåga. Det
gäller nya företag inom ”heta branscher” men i lika
hög grad krävs att innovationskraften ökar i befintliga
företag inom mer traditionella branscher för att kunna
öka sin export och bli internationellt konkurrenskraftiga. Innovationskraften inom befintliga företag är också
avgörande för sysselsättningstillväxten då det är där den
huvudsakliga ökningen sker. Skåne ser idag en innovationskraft med internationell potential inom framförallt tre områden: smarta material, personlig hälsa och
smarta hållbara städer.
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ESS- och MAX IV ger möjligheter
Etableringen av de två världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund innebär stora möjligheter för Skåne och Sverige. ESS, som är ett av de
största och mest högprioriterade forskningsinfrastrukturprojekten i Europa, ska vara i full drift 2025 – cirka
tio år innan den nya höghastighetsbanan beräknas
invigas. Att dessa forskningsanläggningar är lättillgängliga för både svenska och internationella forskare
är centralt för att de ska kunna rekrytera rätt personal
och ta emot besökare till verksamheten.
För att förbättra tillgängligheten till forskningsanläggningarna, och hela Skåne, krävs stora insatser
– både kortsiktigt och långsiktigt. Byggnationen av de
nya höghastighetsbanorna och färdigställandet av Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att underlätta utbyten
med universitet i hela Europa, inte minst Hamburg,
vars systeranläggningar har goda förutsättningar att
tillsammans med ESS och MAX IV utgöra ett forskningskluster i världsklass. Höghastighetsbanan blir
också en svensk kunskapsbana som knyter samman
flera stora svenska universitet och högskolor, från
Lund upp till Stockholm och Uppsala.
Innovationskraften och -kulturen är med andra
ord stark. Men för att fullt ut kunna nyttja regionens
ackumulerade kunskap och kapacitet fordras ett antal
satsningar på infrastrukturen.
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ESS MAX IV
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FLASKHALSEN SKÅNE

Skåne har en unik roll som nav och knutpunkt i norra Europa.
Skåne hanterar stora mängder av godstrafiken till och från Sverige
och antalet transporter förväntas fortsätta stiga. Utvecklingen
gör att Skåne är en flaskhals för exporten. En satsning på Skånes
spårbundna infrastruktur gör att flaskhalsar kan byggas bort och
godstrafiken på vägnätet flyttas över till järnväg.
I och med sitt läge är Skåne Sveriges viktigaste logistiknav för transporter. En tredjedel av landets import
och export, mätt i värde, passerar genom regionen varje
år och enbart godsvärdet motsvarar hälften av den
svenska utrikeshandeln. Mellan 2003 och 2011 ökade
antalet lastbilar och trailers som passerade Skånes
gräns med cirka 30 procent. Under samma period
skedde en 50-procentig ökning av antalet godståg via
Öresundsbron. Antalet transporter förväntas fortsätta
stiga i Skåne. Fehmarn Bältförbindelsen kommer öka
trycket på det skånska väg- och järnvägsnätet ytterligare,
inte minst på Öresundsbron.
I Skåne finns också några av Sveriges största
CORE-hamn
hamnar. Malmö och Trelleborg är två av fem svens- Prioriterade hamnar
ka hamnar som av EU klassas som CORE-hamnar,
vilket innebär att de är särskilt viktiga inom det
transeuropeiska transportnätet. Bland de fem största
RoRo-hamnarna (lastbilshamnar) i Sverige finns
Trelleborg, Helsingborg, Malmö och Ystad.

GODSTRAFIK I SKÅNE
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AVGÖRANDE FÖR SVERIGES EXPORT

Det är inte bara hamnkapaciteten som är viktig. Det
transportsystem som finns i och i anslutning till hamnarna, och som ska ta över eller lämna vidare, måste
ha samma förutsättningar för att ett flöde ska kunna
upprätthållas. I dagsläget finns stora brister i kapacitet både vad gäller godsterminaler som överflyttning
mellan spår och väg.
Genom att satsa på Skånes spårbundna infrastruktur
säkerställs att överflyttning från väg till järnväg kan
ske utan kapacitetsförsämring. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Trängseln på spåren
är därför en nationell angelägenhet som drabbar hela
den svenska industrin och handeln hårt. Även näringslivet i Norge, Baltikum och Polen drabbas. För att
klara ökade volymer – och samtidigt leva upp till
miljö- och klimatmålen – behöver en betydligt större
andel av godset som kommer in via skånska hamnar
och Öresundsbron fraktas på järnväg.
Skåne utgör, milt utryckt, en flaskhals för exporten.

Det är nödvändigt att de svenska prognoserna utvecklas
till att spegla behov och potential. Först då kan beslutas
om rätt åtgärder i rätt tid för att undanröja flaskhalsar
och stimulera utvecklingen av gods på järnväg. Det är
särskilt viktigt att synka de tyska, danska och svenska
prognoserna för att möta de nya möjligheterna med
Fehmarn-Bält.

Den nya höghastighetsbanan är en del av lösningen,
men trängseln är så stor att det krävs andra, parallella
investeringar för att frigöra plats på den befintliga stambanan för både regionaltåg och godståg. Att inte investera i detta kommer att tränga undan persontransporter
på både väg och järnväg.

BELASTNINGSPROGNOS ÖRESUNDSBRON

84

Rätt prognoser avgörande

DANSK

En central del för att förstå framtida flöden av
gods i Skåne är de stora skillnaderna mellan svenska
och danska prognoserna för godstrafik på järnväg: De
svenska utgår från beslutad infrastruktur och tillgänglig
kapacitet. När systemet är fullt sker en överflyttning
till lastbil. Det innebär att behovet och potentialen för
en utvecklad godstrafik på järnväg inte speglas.

PROGNOS

Antalet godståg som passerar
öresundsbron per dygn
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35
SVENSK
PROGNOS

NULÄGE

Tjocklek symboliserar volym och färgintensitet värde
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DET KLIMATSMARTA SKÅNE

Skåne har en hög befolkningstäthet, stark befolkningstillväxt,
omfattande vägtransporter och stor arbetspendling. Infrastrukturinvesteringar i Skåne är viktiga och betydande pusselbitar i miljöoch klimatarbetet. Att få fler att resa kollektivt och att bygga för hela
resan, från dörr till dörr, är centralt i Skånes ambition kring ett
hållbart resande.
Under 2000-talet har transportarbetet ökat trendmässigt för väg, järnväg och sjöfart. Vägtransporternas utveckling är kopplat både till ökande inrikestransporter
och till ökad handel med Europa. Drygt 1 miljon
lastbilar rullar genom Skåne varje år och siffran väntas
öka. Sjöfartens utveckling är ett resultat av ökad globalisering av handel. Även transporter på järnväg är
omfattande i förhållande till landet i övrigt, då Skåne
ingår i huvudstråket för järnvägstransporter mellan
Sverige och kontinenten.
Övergången från vägtransporter till spårbunden
trafik är centralt i arbetet för att nå uppsatta klimat-

mål. En omställning från väg till ett utbyggt järnvägsnät är nödvändig för att få ner utsläppsnivåerna och
för att kunna upprätthålla den nödvändiga kapaciteten
för godshantering. Omställningen gör det även möjligt för fler att pendla på ett effektivt sätt i hela Skåne.
De tunga godsstråken hanterar i dagsläget även stora
delar av persontrafik, vilket skapar problem.
Bättre kapacitet inom järnvägen skulle bidra till
snabbare resor och färre förseningar. Något som gör
bidrar till att göra kollektivtrafik till ett attraktivt alternativ för fler resenärer. Varje resa som utförs kollektivt och inte med egen bil är en miljö- och hälsovinst.
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Att bygga för hållbart resande

Skåne har ett fastslaget mål att fördubbla antalet resor
Hur och var det byggs spelar stor roll för hur resandet
med kollektivtrafik till 2020, jämfört med 2006. Det
från ett område ser ut. Det finns ett klart och tydligt
VARBERG
MALMÖ
MALMÖ/LUND
MALMÖ
LUND
innebär en ökning från 112 miljoner resor per år till
samband mellan bebyggelsetäthet och vilken typ av
minst 224 miljoner resor. Kollektivtrafikens marknadsfärdmedel som väljs, hur långt individen reser, hur
andel (inklusive taxi) ska uppgå till minst 40 procent
lång tid resan tar och för olika sorters ärenden. Att
2030, vilket är en fördubbling jämfört med 2006.
bygga längs redan etablerade stråk och att förtäta
Målen är ambitiösa, men nödvändiga.
är även centralt ur klimatsynpunkt. Satstningen på
2010ledande i arbetet med
2011 att öka pro2012
2013
Skåne är idag
Malmöexpressen, eloch gashybridbussar2014
- så kallade
duktion och användning av biogas. 2014 användes 67
superbussar, har inneburit att kvävedioxidutsläppen
procent förnybar energi inom kollektivtrafiken.
gått ner med åtta procent. Biltrafiken har minskat med
2 500 fordon sedan ett bilkörfält omvandlades till ett
Hög befolkningstäthet,
stark
befolkningstillväxt,
ombusskörfält på en särskilt
VARBERG
MALMÖ
MALMÖ/LUND
MALMÖtrafikerad sträckning.
LUND
fattande vägburna transporter, stor arbetspendling samt
För att understödja kollektivtrafikens mål krävs
ett intensivt jordbruk gör att infrastrukturinvesteringar
väl utbyggda, funktionella och attraktiva gång- och
i Skåne kommer att utgöra viktiga och betydande
cykelvägar mellan en orts olika målpunkter. Varje
pusselbitar i det nationella miljö- och klimatarbetet.
medelstor och större ort bör ha minst en hållplats med
Skånes flerkärniga ortstruktur och höga miljöbelastdels pendlarparkering, dels cykelparkering under tak.
ning i kombination
med
en
stark
ambition
att
ta
steg
2010
2011
2012
2013
2014
i klimat- och miljövänlig riktning är en god grund för
stor dessa investeringar.

MALMÖ

Om cykelandelen i Skånes alla tätorter med mer än
5 000 invånare var minst lika högt som i de största
städerna (24 procent) så skulle det innebära 100 000
fler cykelresor i Skåne – varje dag!

Världsledande cykelstad

2015

Både Malmö och Lund har flera gånger utnämnts till
Sveriges bästa cykelstad och Malmö ligger i skrivande
stund sexa på världsrankingen. Båda har länge arbetat med mobility management och är världsledande

inom beteendepåverkan, det vill säga att få fler att resa
kollektivt. Skånetrafiken har arbetat hårt och målmedvetet med resebeteendet och sedan 2003 har Malmö en
ihållande nedgång i bilresor som fortfarande står sig.
Med dessa kunskaper och ambitiösa ambitioner
ges Skåne goda förutsättningar möta klimat- och
miljöutmaningarna i framtiden. Inte minst med de
förutsättningar som följer med de kommande infrastruktursatsningarna.

MALMÖ
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GRÄNSREGIONEN SKÅNE

Skåne har ett unikt geografiskt läge med internationell tillgänglighet.
Den gränsöverskridande arbetsmarknaden i Öresundsregionen
behöver stärkas som tillväxtmotor, där infrastrukturinvesteringar är
avgörande för ökad integrering. En höghastighetsbana som fortsätter
till Copenhagen Airport och vidare till Hamburg tar Sverige
ytterligare ett steg närmare Europa och resten av världen.
Skåne har ett unikt geografiskt läge med närheten till
Köpenhamn, norra Tyskland och länderna kring södra
Östersjön. Som gränsregion är Skånes utveckling starkt
kopplad till samspelet med omvärlden, där gränsöverskridande planering har gett fantastiska möjligheter,
exempelvis genom Öresundsbron.
I genomsnitt reser närmare 100 000 personer över
Öresund varje dag. Det är 80 procent fler än innan
bron byggdes. Av dessa är drygt 16 000 dagliga pendlare.
Just det gränsöverskridande är centralt för näringslivet. Företag ser inte till lands- och regiongränser.
De ser marknader. Som gränsregion är det något
Skåne – och Sverige – måste ta i noga beaktande inför
kommande infrastruktursatsningar. En resa på några
timmar söderut i Europa ger helt andra målgruppsantal än att resa fem timmar norrut i Sverige. I och

med satsningen på Fehmarn Bält-förbindelsen blir
Europamarknaden än mer intressant. Som gränsöverskridande storstadsregion behöver Öresundsregionen
integreras och stärkas ytterligare för att fungera som
internationell tillväxtmotor.

Två nya Öresundsförbindelser
Trycket på bron är högt. Och kommer att fortsätta öka.
Förbättrade anslutningar till Öresundsbron och två nya
Öresundsförbindelser gör trafiksystemet över Öresund
mer robust och mindre sårbart.
En Helsingborg-Helsingör-förbindelse (HH) bidrar,
utöver att avlasta transportlederna, till stärkt integration, regional utveckling och ekonomisk tillväxt
i Nordvästra Skåne och Norra Själland. Med en
HH-förbindelse öppnas nya möjligheter för arbetspendling, bostadsmarknad och privata resor.
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ETT STRATEGISKT LÄGE
En Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn
bidrar till stärkt integration och ekonomisk tillväxt i
sydvästra Skåne och Storköpenhamn, i två områden
med en kraftig befolkningsutveckling.

största storstadsområde
DenNordens
övergripande
Skånebilden

Som Skånes största städer och drivande tillväxtmotorer är Malmös och Helsingborgs läge till
Danmark mycket fördelaktigt.
OSLOPendlingen mellan
Malmö och Köpenhamn utgör den dominerande
pendlingsströmmen mellan Skåne och Själland.
Tillgången på unga, välutbildade skåningar är god
och blir allt större i takt med att dagens stora, skånska
kullar växer upp och avslutar sina studier. Samtidigt
STOCKHOLM
som dessa unga, välutbildade skåningar står färdiga
att ta sig ut på arbetsmarknaden kommer stora delar
NYA FASTA FÖRBINDELSER

BLEKINGE

KÖPENHAMN

Höghastighetsbana

HAMBURG

Skånebanan
Västkustbanan
HH-Förbindelse
Öresundsmetro
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av befolkningen i de danska delarna av Öresundsregionen att gå i pension. En sömlös kontaktyta mellan
de två skulle underlätta arbetspendlingen i Öresund
påtagligt.

STOCKHOLM

Copenhagen Airport
I ljuset av att Skåne på endast ett par decennier förändrats och utvecklats till en tjänstebaserad region, är
kopplingen till Copenhagen Airport mycket viktig.
STOCKHOLM
Inte minst för att de som arbetar med forskning och
utveckling i akademin. Många företag nämner just
tillgängligheten till Copenhagen Airport som en avgörande faktor för sin etablering i regionen. Flygplatsen
planerar för att ta emot Sveriges höghastighetståg och
effekterna av en förbindelse från Sverige bedöms som
mycket goda: sträckningen Stockholm-Malmö skulle
öka upptagningsområdet med cirka 1-1,2 miljoner
BLEKINGE
människor.
Copenhagen Airport hanterar varje år 25 miljoner
passagerare, vilket gör den till Skandinaviens största
flygplats. För att uppnå det framtida målet om 40 miljoner passagerare/år – och därmed kunna konkurrera
med flygplatserna i Amsterdam, Wien, Zürich, München och Bryssel – behöver Copenhagen Airport nå
fler potentiella resenärer. Utan
Copenhagen Airport
Höghastighetsbana
skulle Skåne – och Sverige – sannolikt inte framstå
Skånebanan
som lika attraktivt för större, internationella företag
Västkustbanan
att placera kontor i.
HH-Förbindelse
Det finns goda, nationella
anledningar att verka
för att den nya höghastighetsbanan
Öresundsmetro inte tar stopp
i Malmö utan fortsätter till Copenhagen Airport.
Med sådana dragningar kommer Sverige ytterligare
ett steg närmare Europa och resten av världen. Ett
ensidigt nationellt perspektiv på infrastrukturen vore
däremot direkt hämmande för utveckling Sveriges
forsknings- och utvecklingsmiljöer – och den globala
konkurrensförmågan.

2,2 milj. invånare

GÖTEBORG

1,6 milj. invånare

2,5 tim

2 tim
SKÅNE

1,3 milj. invånare

3 tim

HAMBURG

4,3 milj. invånare
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SKÅNEBILDEN
Skånebilden vilar på en mycket stabil grund då den är framtagen med utgångspunkt
i Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det Öppna Skåne 2030. Utvecklingsstrategin
är utvecklad
genom bred dialog
med samtliga 33 kommuner och antagen av ett enigt
Den övergripande
Skånebilden
regionfullmäktige, Länsstyrelsen i Skåne och av Kommunförbundet Skåne.
OSLO

STOCKHOLM

BYGGSTART SKÅNE
BLEKINGE

Höghastighetsbana
Skånebanan

KÖPENHAMN

Västkustbanan
HH-Förbindelse
Öresundsmetro

Störst effekt – direkt – får Sverige om vi
börjar bygga där behoven idag är som
störst. Snabbast byggstart får Sverige om
vi börjar bygga där det är enklast. Båda
dessa behov möter vi bara om den nya
höghastighetsjärnvägen börjar byggas
söderifrån. Därför har Skåne enats – över
kommun- och blockgränser – om vad
som behöver göras för att en byggstart i
Skåne ska ge största möjliga utväxling för
Sverige. Skåne är som enda storstadsregion
ense om prioriteringar kring den framtida
infrastrukturen och sträckning av den
nya höghastighetsbanan.

HAMBURG

Byggstart Skåne
- för maximal svensk nytta!
VÅRA UTGÅNGSPUNKTER
• Höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska i ett första utbyggnadssteg ha stationer i Malmö, Lund och Hässleholm.
• Byggnationen av höghastighetsbanan ska starta söderifrån, för att
undanröja de stora flaskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU prioriterade ScanMed-korridoren.
• Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider, för att koppla
Helsingborg och Kristianstad till höghastighetsbanan samt för
att koppla samman de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne.
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• Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C ska ha dubbelspår,
för ökad kapacitet och snabbare förbindelser på den för Skåne,
Sverige och EU viktiga Västkustbanan.
• Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas
så snart det går. Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är
kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro. Vår uppfattning är att
den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas
före metron, men att metron kan byggas oberoende av om en
HH-förbindelse har beslutats.

#BYGGSTARTSKÅNE

www.skane.se
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