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Förord
Bra tillgänglighet är en av förutsättningarna för Skånes utveckling. Genom bättre infrastruktur
kan vi ta tillvara regionens utvecklingsmöjligheter och underlätta människors vardag. Omställningen till ett hållbart transportsystem kräver satsningar på cykel- och kollektivtrafik. Skånes
infrastruktur är också viktig för Sveriges utrikeshandel. Kapaciteten i särskilt järnvägssystemet i
Skåne behöver byggas ut för att erbjuda effektiva och miljövänliga pendlingsmöjligheter i det
flerkärniga Skåne, och samtidigt ta hand om ökande långväga godstransporter genom regionen.
Den regionala infrastrukturplanen har tagits fram av Region Skåne på uppdrag av regeringen.
Planen bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter. Det
finns en bred uppslutning kring de viktigaste prioriteringarna och många av dessa kommer nu
också att genomföras. Det finns dock också bred uppslutning om att satsningarna är otillräckliga
och att nivån för statens insatser i den skånska infrastrukturen bör höjas.
Planen visar, tillsammans med regeringens nationella transportplan, vilka investeringar som
ska göras i Skåne under kommande tolvårsperiod. Fortsatta satsningar kommer att ske för att
utveckla den regionala kollektivtrafiken, bland annat genom nya Pågatågslinjer och regionala
superbussar. Takten för utbyggnad av cykelvägar kommer att höjas. Ett antal flaskhalsar i det
regionala vägnätet kommer också att byggas bort. Planen innehåller också medfinansiering till
kommunernas insatser för bättre kollektivtrafik, trafiksäkerhet och cykelvägar.

Pontus Lindberg (M)
Regionala tillväxtnämndens ordförande
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Uppdrag från regeringen
Vart fjärde år får Trafikverket och regionerna i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell
transportinfrastrukturplan respektive en regional transportinfrastrukturplan. Den nationella
planen omfattar investeringar i de nationella vägarna och järnvägsnätet, medan den regionala
planen omfattar det regionala vägnätet med riksvägar och länsvägar. Den nationella planen
innehåller därutöver drift och underhållsåtgärder på vägar och järnvägar. Tillsammans visar den
nationella och regionala transportinfrastrukturplanerna vilka satsningar som ska genomföras
för den skånska infrastrukturen.
Transportinfrastrukturplanerna sträcker sig över tolv år men ersätts av en ny reviderad plan
varje ny mandatperiod, vart fjärde år. Beslutad nationell plan och regional infrastrukturplan
gäller mellan år 2014 och år 2025.
Planeringsramen för tolvårsperioden är 522 miljarder kronor och av dessa ska 281 miljarder
kronor användas för utveckling av transportsystemet; det vill säga ny infrastruktur. Övriga
241 miljarder kronor ska användas för drift, underhåll och reinvesteringar av befintlig
infrastruktur.
Den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne har den ekonomiska ramen
4 292 miljoner kronor.
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Skåne – nuläge och behov
Att satsa på infrastruktur i Skåne innebär att satsa på en långsiktigt hållbar utveckling för
Skåne och för hela Sverige. Infrastruktur är en del av samhällsplaneringen och ska utvecklas
i samklang med bebyggelse, miljö, kollektivtrafik och näringsliv.
Skåne har en flerkärnig ortstruktur, en storstadsregion med
flera mindre och några större centralorter. Infrastruktur
bidrar till att binda samman Skåne och skapar möjlighet för
människor att bo, arbeta och verka i hela Skåne.

transitregion för resten av Sverige, och även i ett skandinaviskt
perspektiv. Många av de stora nationella godsstråken går
genom Skåne och regionen är Sveriges viktigaste nav för godstransporter.

Infrastrukturen i Skåne måste bättre anpassas till förändrade
regionala behov och förutsättningar när det gäller internationella transportrelationer, interregional tillgänglighet och
regional pendling. Den växande befolkningen ställer särskilda
krav på regionen.

De stora godsstråken är en nationell angelägenhet med betydelse för hela landet – inte minst med tanke på att Sverige är
ett av världens mest exportberoende länder.
Skåne har ett strategiskt geografiskt läge som port till norra
Europa, där korsande transportkorridorer gör Skåne till en
nationell och europeisk knutpunkt.

Behov av ökad arbetspendling
Arbetslösheten är högre i Skåne än i riket. Att underlätta
arbetspendling inom Skåne och i hela Öresundsregionen
kan bidra till att fler får jobb. Skånes bidrag till BNP skulle
kunna öka med 40 miljarder kronor om sysselsättningen och
produktiviteten kommer upp i samma nivå som snittet för
Sverige.

Hållbara transporter
Skånes större städer växer och leder tillväxten. Men detta
skapar också en ökad miljöbelastning och trängsel. Hållbart
resande med kollektivtrafik kräver stora investeringar i både
trafik och i infrastruktur.

Bättre transportlänkar och åtgärder för att underlätta pendling
är centralt för en effektiv arbetsmarknad. Sydvästra Skåne
karaktäriseras av kapacitetsproblem medan behoven i nordost
framförallt gäller kvaliteten i transportsystemet.

Satsningar för ett ökat cyklande utgör en viktig del av ett
hållbart resande. Närhet till kollektivtrafik och goda cykelkopplingar mellan orter och till kollektivtrafik kan bidra till
ett ökat bostadsbyggande.

Gränsöverskridande utveckling kan ge nya möjligheter och
Öresundsintegrationen är en nyckelfaktor för Skånes konkurrenskraft.

Vidare är det av betydelse med ett trafikslagsövergripande
angreppssätt, vilket innebär att varje trafikslag var för sig ska
kunna fungera väl, men även kunna samverka med andra
trafikslag. Detta för att hela resan eller transporten ska kunna
genomföras optimalt och hållbart, samt att kvinnors, mäns
och barns olika resmönster ska tas i beaktande.

Skåne – en transitregion
Skånsk infrastruktur spelar en viktig roll bland annat som
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Skånepaketet – ett samlat arbete
Skåne är en flerkärnig storstadsregion med flera mindre och några större
centralorter. Infrastruktur bidrar till att binda samman regionen och skapar
möjlighet för människor att bo, arbeta och verka i hela Skåne. Fler jobb
måste skapas för att matcha en befolkning som väntas växa med 100 000
invånare till år 2020.
Att ta tillvara de goda förutsättningar som finns i Skåne skulle påverka hela
landet positivt. Sveriges BNP skulle öka med 40 miljarder om sysselsättningsgraden och produktiviteten i Skåne var i nivå med rikets. Investeringar
i infrastruktur och bättre kollektivtrafik är två av de viktigaste strategiska
åtgärderna för att Skåne ska kunna utnyttja sin potential fullt ut.
Att öka människors rörlighet genom att förbättra pendlingsmöjligheterna
även över läns- och regionsgränserna skapar större möjligheter för individen
att hitta jobb, och för företagen att hitta rätt kompetens. Det ställer samtidigt specifika krav på transportsystemet och på utbyggd infrastruktur.
Vår ortstruktur innebär utmaningar avseende infrastrukturutbyggnaden.
Behoven av en utvecklad infrastruktur i Skåne är stora och det behövs nya
lösningar för att klara nuvarande problem och möta regionens utmaningar.
Inför arbetet med att ta fram de nationella och regionala transportinfrastrukturplanerna för år 2014–2025 lämnade Region Skåne tillsammans
med de skånska kommunerna i januari år 2012 en skrivelse till infrastrukturministern med en önskan om ett samarbete med staten kring en sammanhållen satsning i Skåne: ett prioriteringspaket, Skånepaketet.
I det paketetet identifierades behov och prioriterade infrastrukturinsatser i
Skåne under planperioden på totalt 36 miljarder kronor. De stora behoven
av satsningar är framför allt på den statliga järnvägsinfrastrukturen och
sammantaget utgör järnvägssatsningar cirka 75 procent av behovet.
Inom ramen för Skånepaketet har under arbetets gång formerna för en ny
modell kring genomförandet av infrastrukturinvesteringar testats tillsammans med staten. Skåne har uppvaktat staten kring ett investeringspaket
för Skåne, innehållande bland annat en satsning på arbetspendling i
storstadsregionen Skåne. Paketlösningen har studerats av Region Skåne
tillsammans med kommunerna och arbetet har löpt parallellt med förberedelserna till förslagen till ny nationell plan och ny regional plan.
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De skånska behoven utpekade
i Skånepaketet 2013
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Skånska visioner, strategier och mål
Strategisk planering för infrastruktur är en värdefull del i samhällsplaneringen och absolut
nödvändig för att skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling. Den regionala
transportinfrastrukturplanen utgår från de nationella transportpolitiska målen, nationella
miljökvalitetsmål och folkhälsomål, samt för de samlade visioner, strategier och mål som
finns för utvecklingen av Skåne.
Det öppna Skåne och strategier för Det flerkärniga Skåne

Stärkt kollektivtrafik

För Skånes utveckling är Skånes regionala utvecklingsstrategi
och strategier för Det flerkärniga Skåne viktiga utgångspunkter.
Den regionala utvecklingsstrategin bygger på målbilden om
”Det öppna Skåne 2030” med fem ställningstaganden för att nå
dit: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, bli en stark
hållbar tillväxtmotor, dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur, utveckla morgondagens välfärdstjänster samt bli globalt
attraktivt.

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 konkretiserar Skånes
ambitioner avseende kollektivtrafikens utveckling med
utgångspunkt i de infrastrukturutbyggnader som planeras.
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne,
med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. Mål och inriktning
beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet som tillsammans med
budgeten är det viktigaste dokumentet för styrningen av den
regionala kollektivtrafiken.

Skåne behöver aktivt arbeta med att utveckla sin flerkärniga
ortstruktur vilket har konkretiserats i strategier för Det flerkärniga Skåne genom fem strategiområden: satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga
ortstrukturen, stärka tillgängligheten och binda samman
Skåne, växa effektivt med en balanserad och hållbar markandvändning, skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer
som erbjuder hög livskvalitet, samt stärka Skånes relation
inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön.

Kollektivtrafiken har en viktig nyckelroll i att stärka den fysiska
tillgängligheten och därigenom binda samman Skåne. Mål
för kollektivtrafiken är bland annat att antalet resor ska
fördubblas till år 2020 jämfört med år 2006 – en ökning från
112 miljoner resor per år till minst 224 miljoner resor, och att
marknadsandelen ska uppgå till minst 40 procent år 2030 –
en fördubbling jämfört med år 2006, samt att minst 91,5 procent av skåningarna ska erbjudas minst tio dagliga (vardagar)
resmöjligheter till någon av regionens tillväxtmotorer.
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Skånes utvecklingsmål för transportsystemet

•

Inom ramen för arbetet med den regionala infrastrukturplanen
har fem utvecklingsmål för transportsystemet tagits fram,
som utgör förutsättningar för infrastrukturplaneringen.

5. Transportsystemet ska vara effektivt, säkert och kunna
nyttjas av alla

1. Stärka regionförstoring och regionintegrering i det flerkärniga Skåne

•

Utveckla Skåne till en sammanhållen funktionell region
med en större gemensam arbetsmarknad, samt skapa
en god tillgänglighet i ett flerkärnigt Skåne, i syfte att
sprida tillväxten till hela regionen.

•

•
•

2. Stärka stad och landsbygd utifrån deras respektive behov

•

•

Stödja Kastrups roll som en viktig flygplats för interkontinentala flygförbindelser och Sturups roll som
nationell flygplats.

Stärka tillväxtmotorerna genom förbättrad kapacitet
i transportsystemet och samtidigt hantera de miljöproblem som transporterna ger i de tätbefolkade
delarna av regionen.
Stärka tillväxten genom försörjning av infrastruktur i
periferin så att en god tillgänglighet nås, så att företag
och verksamheter kan finnas kvar och utvecklas.

•

I första hand nyttja befintlig infrastruktur. Hushålla
med marken och sträva efter ytsnåla trafik- och infrastrukturlösningar.
Transportsystemet ska utformas så att en olycka inte
leder till att någon dödas eller skadas allvarligt.
Skapa ett transportsystem för alla. Transportsystemet
ska bli mer jämlikt, såväl mellan kön, som mellan olika
åldersgrupper.
Tillgänglighetsanpassningen av transportsystemet
ska utvecklas ytterligare och infrastrukturen ska även
användas för att stärka den sociala hållbarheten.

3. Utveckla ett hållbart resande

•

•
•
•

Utveckla kollektivtrafiken och öka kollektivtrafikresandet
för att nå klimatmål och en hållbar stadsmiljö. Säkerställa att hela resan har en god funktionalitet och att
det finns en bra intermodalitet.
Effektivisera fordonsparken och ställa om till förnybara
bränslen för att nå klimatmålen.
Arbeta med åtgärder som stödjer ett transportsnålt resande.
Stärka drivkrafterna för att fler korta resor företas med
gång och cykel, för ett mer hållbart resande och en
bättre folkhälsa.

Nationella transportpolitiska mål
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet ska
uppnås genom att tillgängligheten för medborgarna och näringslivet
säkerställs, samtidigt som hänsyn tas till trafiksäkerhet, miljö och hälsa.
Funktionsmålet – tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov.

4. Förbättra Skånes förbindelser med omvärlden

•

•
•

Utveckla transportsystemet i Skåne till ett effektivt och
hållbart system för transit- och godstransporter, med
utvecklade logistikplatser och hamnar med förbättrad
intermodalitet.
Utveckla transportsystemet i Öresundsregionen och
Sydsverige, för en mer integrerad arbetsmarknad.
Utveckla transportsystemet mot de närliggande metropolerna Stockholm, Göteborg, Oslo, Hamburg och
Berlin.

Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås, samt
bidra till ökad hälsa.
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Åtgärdsplanering av transportsystemet
Åtgärdsplaneringen av transportsystemet sker genom att regeringen ger Trafikverket och
regionerna i uppdrag att ta fram en nationell plan respektive en regional plan. Planerna förs
fram parallellt. Åtgärdsplaneringen sker i en gemensam tidsplan och i en samordnad
process på nationell nivå och i alla regioner i landet.
Den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne
(RTI-planen) har utarbetats i samverkan och dialog med
aktörer i Skåne, som de skånska kommunerna, Trafikverket,
näringsliv och Näringsdepartementet. RTI-planen genomförs
med statliga medel för vilka Region Skåne beslutar om inriktning och innehåll. Trafikverket är den myndighet som sedan
har genomförandeansvar för åtgärderna i RTI-planen.

Riksdagen har fattat beslut om den ekonomiska planeringsramen och inriktningen för den fortsatta planeringen av hur
transportsystemet ska bevaras, underhållas och utvecklas enligt
infrastrukturpropositionen Investeringar för ett starkt och hållbart
transportsystem 2012/13:25. Efter riksdagens beslut följer
åtgärdsplaneringen, där Trafikverket och planeringsorganen på länsnivå upprättar förslag på hur de ekonomiska
ramarna ska disponeras under perioden år 2014–2025.
Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell
trafikslagsövergripande plan för transportsystemet, samt länsplaneupprättarna att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner
för regional transportinfrastruktur. Transportplanerna upprättas
parallellt på nationell och regional nivå.

Den så kallade fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den
fortsatta planeringen av förvaltning och utveckling av transportsystemet. Regeringen anser att användningen av befintligt
transportsystem bör optimeras innan nybyggnation övervägs,
det vill säga att med utgångspunkt i befintlig infrastruktur
hitta den mest effektiva metoden för att få ut mesta möjliga
kapacitet och kvalitet.

Den nationella planen behandlar investeringar i järnvägar och
nationella vägar (i Skåne främst Europavägarna). Den regionala planen behandlar de regionala vägnäten med riksvägar
och länsvägar, busstrafikens infrastruktur, cykelvägar samt
statlig medfinansiering till kommunala gator. Den nationella
planen innehåller även drift och underhåll av statliga vägar
och järnvägar.

Ett trafikslagsövergripande synsätt ska tillämpas. Miljöaspekter
ska fortlöpande integreras i planen. Regeringen pekar på att
det finns brister i infrastrukturen för cykling, och att det i
länsplanerna finns möjlighet till satsningar på den typen av
åtgärder.

Planerna sträcker sig över tolv år men ersätts av en ny reviderad
plan varje ny mandatperiod, vart fjärde år.
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Ekonomiska ramar
Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergripande åtgärder
i den statliga transportinfrastrukturen under planeringsperioden uppgår till 522 miljarder kronor och omfattar
följande delar:
•
•

•

Fyrstegsprincipen – förbättra det vi har!
Åtgärderna ska analyseras enligt den så kallade fyrstegsprincipen,
vilket innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas
stegvis enligt följande:

86 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar
155 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga
vägar (inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
av vägar, samt statlig medfinansiering av enskilda vägar)
281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet
(det vill säga ny infrastruktur).

1. För att styra efterfrågan (banavgifter, administrativa styrmedel etcetera)
2. För att optimera användningen av befintlig infrastruktur (till exempel
betydande satsningar på underhåll och reinvesteringar)
3. För att trimma och på så sätt förbättra den befintliga infrastrukturen
4. För att investera i ny infrastruktur.

Kapacitetsutredningen

Utöver de statliga anslagen tillkommer cirka 67 miljarder
kronor i åtgärder som finansieras genom trängselskatter och
avgifter, samt cirka 18 miljarder kronor i medfinansiering från
kommuner, regioner och företag.

Kapacitetsutredningen var ett uppdrag som regeringen gav till Trafikverket.
Utredningen ligger till grund för upprättandet av den nationella planen
och i sin tur även för den skånska regionala transportinfrastrukturplanen.
Syftet med kapacitetsutredningen var att utreda behovet av ökad kapacitet i det svenska järnvägssystemet för perioden år 2012–2021 samt
lämna förslag på effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder enligt
fyrstegsprincipen för att tillgodose kapacitetsbehovet. Kapacitetsutredningen visade att sju av järnvägens 26 värsta brister år 2021 kommer
att finnas i Skåne.

För Skånes regionala transportinfrastrukturplan är den
ekonomiska ramen 4 292 miljoner kronor, varav 615 miljoner
kronor avsätts för samfinansiering av järnvägssatsningar i den
nationella planen. Investeringarna i den nationella transportplanen i Skåne uppgår till cirka 17 miljarder kronor.
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Infrastrukturplaner för Skåne
2014–2025
Den nationella planen och den regionala planen för Skåne ger den sammanhängande bilden
över vilka satsningar som kommer Skåne tillgodo. I detta avsnitt redovisas vilka satsningar
som är nationella respektive regionala. I aktuell regional transportinfrastrukturplan samfinansieras vissa järnvägssatsningar som ingår i den nationella transportinfrastrukturen.
Nationell plan i Skåne
Den ekonomiska ramen inom den nationella planen till
åtgärder för att utveckla transportsystemet under planeringsperioden uppgår till 246 miljarder, varav cirka 17 miljarder
kronor bedöms gå till investeringar i Skåne. Till detta kommer
drift och underhållsinsatser på vägar och järnvägar. I den
nationella planen namnges investeringsprojekt som är större
än 50 miljoner kronor.

•

Västkustbanan, tunneln genom Hallandsås, dubbelspår
mellan Båstad och Förslöv, med syfte ökad kapacitet,
minskade restider samt förbättrad framkomlighet för
tyngre godståg, påbörjad innan år 2014.

•

Godsstråket genom Skåne, Malmö Fosieby–Trelleborg.
Nya och förlängda mötesspår, planskilda korsningar,
ökad kapacitet, påbörjad innan år 2014.

•

Pågatåg Nordost, nya hållplatser för Pågatåg och nya
mötesspår med syfte förbättrad tillgänglighet och ökad
kapacitet för persontrafik, påbörjad innan år 2014.

•

Södra stambanan, Lund (Högevall)–Flackarp, utbyggnad
till fyra spår på delar av Malmö–Lund med motivet
ökad kapacitet och minskade förseningar, påbörjas år
2017–2019.

•

Godsstråket genom Skåne, Åstorp–Teckomatorp,
etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan, nya mötesspår,
plattformar och spårbyte, ökad kapacitet och tillgänglighet, påbörjas år 2014–2016.

•

Godsstråket genom Skåne, Kontinentalbanan,
bullerskyddsåtgärder/bullerskydd, med motivet ökad
tillgänglighet för persontrafik, år 2020–2025.

Nationella insatser på järnvägsnätet i Skåne
•

ERTMS korridor B, Korridor B kommer att omfattas
av större delen av Södra stambanan (Katrineholm–Malmö),
Västra stambanan (Stockholm–Hallsberg) och en del
av Godsstråket genom Bergsslagen (Hallsberg–Mjölby),
införande av ERTMS på delen Stockholm–Hallsberg/
Norrköping–Malmö. Gemensamt signalsystem införs
med övriga Europa på banor med stor del internationell
trafik, planerad byggstart år 2014–2016.

•

Södra stambanan, Flackarp–Arlöv, utbyggnad till fyra
spår på delar av Malmö–Lund med syfte ökad kapacitet
och minskade förseningar, planerad byggstart år 2014–2016.

•

Västkustbanan, Ängelholm–Maria inklusive Romares
väg, dubbelspår Ängelholm till norra Helsingborg, med
syfte ökad kapacitet och minskade förseningar, påbörjas
år 2017–2019.
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•

Ystadbanan, Malmö–Ystad, nya mötesspår vid Skabersjö
och Ruuthsbo, med motivet ökad kapacitet och robusthet, påbörjas år 2014–2016.

•

Skånebanan, Åstorp–Hässleholm, signalanpassning för
160 km/h, motiv ökad kapacitet och framkomlighet,
påbörjas år 2017–2019.

•

•

Södra stambanan, Österlenbanan, Kapacitetsåtgärder i
Skåne, nya förbigångsspår, Lund–Hässleholm, mötesplatser, plattformsförlängningar, motiv ökad kapacitet
och robusthet, påbörjas år 2014–2016.
Godsstråket genom Skåne, Kävlinge–Arlöv, mötesstation och plankorsningar med motivet ökad kapacitet
och tillgänglighet.

Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur, för
regionala superbussar i nio stråk, med motivet förbättrad
tillgänglighet för persontrafik, påbörjas år 2014–2016.

•

E22 Fjälkinge–Gualöv, motorväg, motiv förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet, påbörjas år 2020–2025.

•

E6 trafikplats Spillepengen, ny bro över befintlig
cirkulationsplats för genomgående trafik, med syfte att
frigöra kapacitet i cirkulationsplatsen för att underlätta
trafik till och från hamnen, år 2014–2016.

•

E22 trafikplats Ideon, ny trafikplats vid Sölvegatan
samt utökning av körfält till närliggande trafikplatser,
med syfte förbättrad framkomlighet samt ökad tillgänglighet till nordöstra delarna av Lund, påbörjas år
2014–2016.

•

E65 Svedala–Börringe, motorväg i ny sträckning samt
trafikplats i korsning med länsväg 813, med syfte att
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, år
2020–2025.

•

E22 trafikplats Lund S, ombyggnad av trafikplats samt
utökning av körfält till näraliggande trafikplats, med syfte
förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet, påbörjas år
2017–2019.

•

E6 trafikplats Flädie, ombyggnad av trafikplats Flädie.
Lund–Flädie byggs om till mötesfri 2+2-väg, med syfte
förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet, påbörjas år
2017–2019.

Nationella satsningar på cykelnätet i Skåne

Nationella satsningar på vägnätet i Skåne
•

•

•

Cykelled Kattegattleden Helsingborg–Göteborg, cirka
40 mil lång cykelled mellan Helsingborg och Göteborg,
med syfte att utveckla cykling i trafiksäker miljö och
med havsnära upplevelser, påbörjas innan år 2014.

Skånes regionala transportinfrastrukturplan
Den regionala infrastrukturplanen för år 2014–2025 innehåller
huvudsakligen satsningar på det regionala vägnätet. Det regionalt viktiga vägnätet som stödjer strategierna för Det flerkärniga
Skåne prioriteras. Vägsatsningar görs mer sammanhängande
och sprids inte på så många små utspridda utbyggnader för att
få större effekt. Satsningar utformas för mötesseparering och
100 km/h på det regionalt viktiga vägnätet.
Samfinansiering till nationell plan för åtgärder på järnvägar
görs i planen. Insatsområden utöver namngivna objekt, så
kallade potter, ger möjlighet till många viktiga och mindre
kostsamma satsningar i Skåne.
För Skåne är den ekonomiska ramen 4 292 miljoner kronor,
vilka fördelas enligt diagrammet på sidan 22. I den regionala
planen namnges projekt som är större än 25 miljoner kronor.

E22 Hurva–Vä, etapp Linderöd–Vä, Sätaröd–Vä och
förbi Linderöd, motorväg i ny sträckning, med syfte förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet samt boendemiljö längs befintlig väg, påbörjas år 2017–2019.
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Skåne samfinansierar 615 miljoner kronor i den
nationella planen till järnvägarna
•
•
•
•
•

•

Väg E6.02 Flädie–Lund, kapacitetsförstärkning och
ökad trafiksäkerhet, 114 miljoner kronor, år 2017–2018.

•

Väg 19 Bjärlöv–Broby, Kristianstad/Östra Göinge,
superbussatsning, för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, 240 miljoner kronor, år 2018–2022.

•

Väg 13 förbi Assmåsa, bärighetsåtgärder, 50 miljoner
kronor, år 2020–2022.

•

Väg 108 Staffanstorp–Lund, Sjöbo, åtgärdsvalsstudie,
trafiksäkerhetshöjande åtgärd, 91 miljoner kronor, år
2020–2022.

•

Väg 11 Sjöbo (Anklam)–Tomelilla, åtgärdsvalsstudie,
mötesseparering för ökad trafiksäkerhet, 65 miljoner
kronor, år 2020–2022.

•

Väg 23 Ekeröd–Sandåkra, Hörby/Hässleholm, för höjd
vägstandard och ökad trafiksäkerhet, 192 miljoner kronor,
år 2020–2025.

Vägsystem kopplat till persontrafik på Trelleborgsbanan i Trelleborg, 50 miljoner kronor, år 2014.

•

Väg 19 förbi Stora Herrestad, Ystad, med syfte att
förbättra tätortsmiljön och framkomligheten för den
överordnade trafiken, 127 miljoner kronor, år 2014–16.

Väg 23 Ö Höör/Höör–Hörby, åtgärdsvalsstudie, för
ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, 375 miljoner
kronor (324 inom planperiod), år 2023–25 och framåt.

•

Väg 1741, inre kustvägen Båstad, med syfte förbättrad
vägförbindelse mellan Båstad och Skummeslövsstrand,
69 miljoner kronor, år 2014–2015.

Väg 913, Bjärred–Flädie, Lomma, åtgärdsvalsstudie,
vägen planskiljes från järnvägen av trafiksäkerhetsskäl,
kopplat till Lommabanan, 60 miljoner kronor, år 2020–22.

•

Väg 100 Höllviken–Vellinge, åtgärdsvalstudie, trafiksäkerhets och framkomlighetsåtgärder, år 2023–2025.

Väg 11 Veberöd–Sjöbo (förskotterat), 50 miljoner kronor,
år 2014–2015.

•

Väg 101 förbi Käglinge, Malmö, en ny sträckning av väg
101 väster om Kontinentalbanan, 128 miljoner kronor,
år 2016–2017.

Väg 108 genom Svedala, åtgärdsvalsstudie, trafiksäkerhetshöjande åtgärder för vägens korsning med Ystadbanan,
år 2023–2025.

•

Väg 1137 Löddeköpinge–Kävlinge åtgärdsvalsstudie,
för ökad framkomlighet, år 2023–2025.

Ystadbanan, mötesspår år 2016–2017
Skånebanan Kristianstad–Hässleholm, mötesspår år
2016–2018
Trimningspaket järnväg, år 2014–2019
Västkustbanan Ängelholm–Maria, år 2020–2022
Persontrafik på Godsstråket genom Skåne
• Marieholmsbanan, år 2016
• Söderåsbanan, Åstorp–Teckomatorp, år 2020–2022
• Lommabanan, år 2020–2022

Regionala insatser på vägnätet
•

E22, Rolsberga–Fogdarp, slutförande år 2014

•

Väg 108 Holmeja–Klågerup, med syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafik bland annat
till och från Malmö Airport, 40 miljoner kronor, år 2014.

•

•

•

•

•

•

Väg 21 Vanneberga–Önnestad, Kristianstad, med
syfte att stärka en viktig förbindelse och ökad trafiksäkerhet, 94 miljoner kronor, år 2016–2018.
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Nationella och regionala satsningar
i Skåne 2014–2025

Nya pågatågsstationer

Järnvägsinvesteringar

Nationella investeringar
i väg över 50 mkr

Regionala investeringar
över 25 mkr

Regional
superbusstrafik

Nya pågatågsstationer

Järnvägsinvesteringar

Nationella investeringar
i väg över 50 mkr

Regionala investeringar
över 25 mkr

Regional
superbusstrafik
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Fördelning av ekonomisk ram i regional plan
på olika typer av åtgärder
Övrigt

Cykelvägar

Marknadsanpassning

Genomfarter

Bidrag trafiksäkerhet & miljö

Trafiksäkerhet

Bidrag kollektivtrafik

Samfinansiering järnväg

Kollektivtrafik

Vägprojekt

Övr

Mar

Bid

Bid

Koll

Cyk

Gen

Traf

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
Åtgärdsvalsstudier förväntas säkra kostnadseffektiva lösningar som
beaktar alla trafikslag och färdmedel, liksom alla typer av åtgärder. Det
handlar både om resurshushållning och om bidrag till hållbar samhällsutveckling. Regeringen anger i proposition 2011/12:118, avsnitt om
den fysiska planeringen av vägar och järnvägar, att: ”Den formella
fysiska planeringen bör föregås av en förberedande studie som innebär
en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning
av fyrstegsprincipen.”

22

Sam

Väg
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Regionala satsningar på cykel
Som en fördjupning till den regionala infrastrukturplanen
har en regional cykelvägsplan för planperioden år 2014–2025
tagits fram av Region Skåne och Trafikverket.
Inför den nya cykelvägsplanen har en omfattande inventering
skett i Skåne. Samtliga kommuner uppmanades att inkomma
med önskemål om nya satsningar. Inventeringen visar att
behoven är stora. Kostnaden för de kommunala önskemålen
uppskattades till cirka 2,5 miljarder kronor, varav mellan 1,5
till 2 miljarder kronor är på det statliga vägnätet.
Finansiering av cykelvägar sker genom potten i den regionala
transportinfrastrukturplanen för år 2014–2025 på 380 miljoner
kronor samt genom kommunal medfinansiering med 50
procent. Detta ger medel för totalt 760 miljoner kronor för
regionala cykelvägar i Skåne.
Cykelvägsplanen innehåller sex områden:
•
•
•
•
•
•

Cykelvägar för arbets- och skolpendling
Snabba cykelstråk
Ökad trafiksäkerhet på landsbygd och i tätort
Förbättrade kopplingar till stationer/bytespunkter
Förbättrade cykelleder för turism och rekreation
Pott för smärre åtgärder
24
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Genomförande och fortsatt arbete
Trafikverket är den myndighet som har genomförandeansvar för åtgärderna. Genomförandet
av den nationella planen sker enligt Trafikverkets nya system för verksamhetsplanering som
är uppdelat på år 1–3 samt år 4–6. Den regionala planen kommer att följas upp varje år
och Region Skåne kommer då att ta ställning till om den ska revideras.
Trafikverkets nya system för verksamhetsplanering

där alla nödvändiga förberedelser är genomförda och där det i
princip inte råder några osäkerheter kring att projekten i fråga
kan påbörjas och genomföras på det sätt och till de utgifter
som Trafikverket anger. Den fysiska planeringen bör vara så
långt gången att väg- eller järnvägsplan vunnit laga kraft för de
åtgärder som föreslås.

Med syfte att skapa bättre möjligheter till insyn och tydlighet
gällande aktuellt planeringsläge än vad som idag är fallet,
har ett nytt system för verksamhetsplanering inrättats för
Trafikverket och regeringen. Propositionen Planeringssystem
för transportinfrastruktur 2011/12:118 beskriver en modell för
hur de ekonomiska delarna av planeringssystemet kan knytas
fastare till den statliga budgetprocessen.

Trafikverket ska årligen redovisa till regeringen hur arbetet med
pågående och planerade projekt fortskrider. Med Trafikverkets
årliga underlag och förslag som utgångspunkt kommer regeringen en gång per år att fatta ett beslut om vilka åtgärder som
ska förberedas för byggstart i ett perspektiv på 1–3 år samt för
4–6 år fram i tiden.

Trafikverket ska föreslå vilka åtgärder som ska få byggstartas år
1–3 utifrån de namngivna åtgärder som ingår i förslaget till nationell plan för år 2014–2025. Förslaget ska omfatta åtgärder
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Regionalt samspel och dialog kring
genomförande av infrastrukturplaner i Skåne
Planens genomförande kommer att följas upp av Region
Skåne i dialog med Trafikverket. Region Skåne kommer
årligen att pröva om planen behöver revideras. En uppdatering kommer att ske senast i april år 2015.

Kommuner
och
externa

Möten med kommunrepresentanter
Utfall föregående år
3-årig verksamhetsplan

Redovisning av verksamhetsplan för nästkommande år
Utblick framåt 3–4 års sikt
Inspel från kommunerna

Underlag till kommunerna
för planering 3–4 år framåt

Fastställd
verksamhetsplan

Jan
Trafikverket och
Region
Skåne
Regionala
tillväxtnämnden

Mar

Uppföljning föregående år
Utblick och inriktning framåt

Maj

Aug

Prioriteringsdiskussioner

Redovisning av föregående år
Fördjupad behandling av RTI-planen

Okt

Dec

Förslag på verksamhetsplan

Redovisning av förslag på
kommande års verksamhet

28

Jan

2929

Fortsatt arbete
Skåne har en flerkärning ortstruktur som ger vissa utmaningar
för infrastrukturutbyggnaden och här finns stora behov av
en förbättrad infrastruktur. Inför arbetet med att ta fram de
nationella och regionala transportinfrastrukturplanerna för år
2014–2025 gjordes ett prioriteringspaket, Skånepaketet. I det
paketetet identifierades behov och prioriterade infrastrukturinsatser i Skåne under planperioden på totalt 36 miljarder
kronor. De stora behoven av satsningar är framförallt på den
statliga järnvägsinfrastrukturen och sammantaget utgör järnvägssatsningar cirka 75 procent av behovet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket av den regionala planeringen och inriktningen bygger
på en än mer utvecklad kollektivtrafik. Region Skånes inriktning är att kunna bedriva en större persontrafik på järnväg.
Utfallet av de nationella och regionala planerna motsvarar
dock endast en satsning på cirka 21 miljarder kronor i Skåne
för planperioden.

•

Södra stambanans utbyggnad med två nya spår Lund–
Hässleholm
Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår på återstående
del, Maria–Helsingborg C
Spårvagn Lund C–LTH–ESS
Simrishamnsbanans första etapp, Malmö–Dalby
Mötesspår på Marieholmsbanan
Partiellt dubbelspår på Skånebanan Kristianstad–
Hässleholm
Partiellt dubbelspår på Trelleborgsbanan
Förbättrad järnvägsanslutning till Malmö hamn
Kraftfulla kollektivtrafikåtgärder i Malmö och
Helsingborg
Strategiska utredningar kring Öresundsförbindelser
och höghastighetståg

Arbetet med att utveckla ett starkare engagemang från parterna
och tydligare åtaganden kring gemensamma projekt fortsätter
för att öka förutsättningar för effektivare utbyte av insatta
medel. Skåne ska fortsätta arbetet med att öka incitamenten
för prioritering och för parternas delaktighet i genomförandet.

Inom ramen för Skånepaketet har under arbetets gång
formerna för en ny modell kring genomförandet av infrastrukturinvesteringar testats tillsammans med staten. Skåne
har uppvaktat staten kring ett investeringspaket för Skåne,
innehållande bland annat en satsning på pendling i storstadsregionen Skåne. För att möjliggöra en effektiv arbetspendling
samtidigt som godstransporterna väntas öka kraftigt behövs
bland annat investeringar i ökad järnvägskapacitet. Behoven
av utveckling av infrastrukturen i regionen har bedömts som
stora och det behövs nya former av lösningar för att hantera
nuvarande problem och möta regionens utmaningar.

Arbetet framöver handlar dels om att genomföra beslutade
planer, men även om att kraftsamla inför nästa planperiod.
Som underlag för detta behövs utvecklings- och dialogarbete
kring metoder för finansiering, stärkt samspel mellan infrastrukturutveckling, kollektivtrafikutveckling och bebyggelseplanering, förberedelser för kommande fasta förbindelser över
Öresund och andra stora investeringar. Åtgärdsvalstudier blir
ett viktigt verktyg för att tydliggöra lämpliga åtgärder och för
att höja planberedskapen.

De beslutade planerna för perioden år 2014–2025 innehåller
många viktiga satsningar. Det saknas dock flera viktiga delar
som prioriterats i den regionala dialogen nämligen:
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Läs mer i:
Den nationella planen på regeringens hemsida
Den regionala transportinfrastrukturplanen 2014–2025
Cykelvägsplanen för Skåne
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Läs mer på
skane.se/infrastruktur
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