Ny fast förbindelse över Öresund
-bedömning av behov och förutsättningar
Underlagsrapport

Titel: Ny fast förbindelse över Öresund
Publikationsnummer: 2011:147
ISBN: 978-91-7467-215-2
Utgivningsdatum: oktober 2011
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Thomas Erlandson
Produktion: Viveca Larsson
Foto: bildarkivet.se
Distributör: Trafikverket

Förord
Uppdraget
Näringsdepartementet har i en promemoria daterad den 1 juli 2010 bett Trafikverket
att upprätta ett sekretariat som kan stötta regeringskansliet i genomförandet av den
svenska undersökningen om en ny fast Öresundsförbindelse. Region Skåne inbjöds
samtidigt att delta i arbetet.
Utredningsarbetet
Sekretariatets uppgift har varit att bedriva ett utredningsarbete med syfte att besvara
frågan om behovet av och möjligheterna för en ny fast Öresundsförbindelse mellan
Helsingör och Helsingborg för väg och järnväg. Arbetets inriktning och resultat har
fortlöpande kommunicerats i den dansk-svenska tjänstemannagruppen.
Arbetets utgångspunkt har varit att så långt möjligt använda genomförda utredningar
och befintlig kunskap rörande uppdraget. Visst utvecklingsarbete har genomförts för
att öka kvaliteten i bedömningsunderlaget. Det gäller främst en vidareutveckling av
en prognosmodell för persontransporter.
Sekretariatets medlemmar har även löpande inhämtat aktualiserat och kompletterande underlag i möten med personer och organisationer med särskilt intresse och
kunskaper i den aktuella frågan. Här kan bland annat nämnas Region Skåne, Region
Hovedstaden, Helsingborgs stad, Øresundskomitén, Sydsvenska industri- och
Handelskammaren, Öresundsbrokonsortiet, Femern Belt A/S, Skånetrafiken,
Helsingborgs hamn och Via HH. Möten har även hållits med företrädare för det
avslutade IBU-projektet. Bland pågående projekt av särskilt intresse för utredningen
har utbyte skett med CoincoNorth. En hearing, med Näringsdepartementets som
värd, avhölls i mars 2011 och ett seminarium genomfördes i februari 2011 med
företrädare för akademi och näringsliv i syfte att kartlägga viktiga trender som
driver förändringar på längre sikt.
Sekretariatet
Sekretariatet påbörjade undersökningen sensommaren 2010 och har arbetat under
Näringsdepartementets ledning. Sekretariatet har självt ansvarat för hur arbetet har
bedrivits och för de resultat som här redovisas.

2 (52)

Innehåll
Förord
2
Bilaga till underlagsrapport - Nuläge och tendenser inför 2020
3
1 Inledning
4
1.1 Bakgrund
4
1.2 Syfte och avgränsningar
4
1.3 Utgångspunkter
5
1.4 Undersökningens genomförande och rapportens disposition
6
1.5 Framtaget underlagsmaterial
7
2 Fler än ett perspektiv fordras
8
2.1 Ett omfattande underlagsmaterial
8
2.2 Utveckling och integration i Öresundsregionen
9
2.3
Öresundsregionen i ett nationellt och internationellt perspektiv 10
2.4 Transportsystem och infrastruktur
12
2.5 Olika infallsvinklar på förbindelserna över Öresund
13
3 Infrastrukturalternativ och trafikprognoser
15
3.1 Inledning
15
3.2 Infrastrukturalternativen
16
3.3 Prognoser för trafikefterfrågan
17
A. Väg- och tågförbindelse för person och godstransporter (inklusive ny
förbindelse väster om Köpenhamn)
19
B. Väg- och persontågsförbindelse
21
C. Enbart vägförbindelse
22
D. Enbart persontågsförbindelse
24
E. Förbindelse utformad för godstågstrafik
25
0+. Utbyggnad av befintliga förbindelser
26
4 Strategisk konsekvensbedömning
27
4.1 Tillgänglighet
27
4.2 Miljö
29
4.3 Stads- och bebyggelseutvecklingen
32
4.4 Öresundsregionens utveckling och konkurrenskraft
34
4.5 Samhällsekonomiska effekter
36
4.6 Bedömningar
38
5 Långsiktig utblick och behovsbilder - känsligheter
42
5.1 Utblick mot 2050
42
Befolkning
42
Ekonomisk utveckling
42
Trafik och transporter
42
Infrastrukturen
43
5.2 Behov på längre sikt av ytterligare fast förbindelse - framtidsbilder
43
Framtidsbild - Väsentligt fördjupad regional integration kring Öresund
45
Framtidsbild - Ökande långväga godstransporter genom Öresundsregionen47
Framtidsbild - Stabiliserad tillväxt på måttlig nivå (”normalisering”)
50
5.3 Bedömningar
51

Bilaga till underlagsrapport - Nuläge och tendenser inför 2020

3 (52)

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Diskussioner om fasta förbindelser över Öresund har lång historik. Det första
förslaget till en fast förbindelse presenterades redan 1886. Då gällde det en järnvägsförbindelse som skulle knyta det svenska järnvägsnätet till kontinenten via
Danmark. Så sent som under 1980-talet var en fast förbindelse mellan Helsingör och
Helsingborg aktuell, också då som järnvägsförbindelse. Denna föll dock bort till
förmån för den planerade förbindelsen mellan Malmö-Köpenhamn. Intresset för en
fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (H-H) dog emellertid inte i och
med att Öresundsbroförbindelsen beslutades och byggdes. På lokal och regional
nivå i Sverige och Danmark har intresset varit fortsatt stort och åtskilliga studier har
genomförts. Någon statlig utredning har dock inte bedrivits sedan 1980-talet.
Regeringen angav i sitt beslut den 29 mars 2010 om den nationella
infrastrukturplanen för perioden 2010-2021 att pröva behovet av och möjligheterna
för ytterligare fast kapacitet till Danmark. Vid ett ministermöte mellan Sverige och
Danmark i juni 2010 enades länderna om att tillsätta en tjänstemannagrupp för att
följa den svenska undersökningen. Näringsdepartementet bad i juli 2010
Trafikverket om att upprätta ett sekretariat för att stötta regeringskansliet i genomförandet av undersökningen. Även Region Skåne bjöds in att delta. Denna rapport
utgör slutredovisning av sekretariatets arbete.

1.2 Syfte och avgränsningar
Undersökningen syftar till att översiktligt utreda behovet av och möjligheterna till
en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för väg och järnväg. Det
gäller såväl gods- som persontransporter. I undersökningen har även ingått att göra
översiktliga bedömningar av miljöeffekter och samhällsekonomi.
I uppdraget har inte ingått att studera förbindelsens tekniska utformning, möjliga
linjesträckningar, geologiska förutsättningar eller detaljerade miljöeffekter.
Finansieringsfrågor, alternativa lägen till H-H samt frågan om höghastighetståg
ligger också utanför undersökningens ramar. Eftersom det är en svensk undersökning gäller det framtagna materialet främst svenska förhållanden. Åtgärder och
influenser på den danska sidan har endast delvis belysts. Exempelvis har effekter av
den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen beaktats i analyserna medan en ny ringförbindelse väster om Köpenhamn endast studerats som en möjlighet och då främst
för ett godstågsalternativ. Det ska betonas att inga beslut är fattade om denna
förbindelse och den strategiska analys som nu pågår i Transportministeriets regi
endast omfattar en vägförbindelse.
Av resursskäl har vissa frågor inte kunnat studeras fullt ut. En av de viktigare gäller
den nuvarande Öresundsförbindelsens kapacitet och under vilka situationer och vid
vilken tidpunkt denna kan förväntas bli otillräcklig. Flera av de faktorer som
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påverkar är av systemkaraktär och kräver en betydligt mer omfattande utredningsinsats än vad som varit möjlig inom ramen för denna undersökning. Detta gäller
även vilka alternativa åtgärder som mest kostnadseffektivt skulle kunna höja
nuvarande kapacitet under en viss tid. Exempel på andra områden som inte kunnat
utredas i önskvärd omfattning är vilken potential sjöfarten kan erbjuda för framtida
godstransporter. Undersökningen har begränsats till att utgå från de åtgärder som är
kända och hanterade i planeringsprocesser under senare tid.

1.3 Utgångspunkter
Alternativa utformningar av förbindelsen kan medföra att den får en mer eller
mindre betydelsefull funktion i ett regionalt, nationellt eller internationellt sammanhang. På europeisk nivå kan den exempelvis stödja en gemensam inre marknad. De
transporter och den trafik som har stor betydelse i det avseendet skiljer sig från de
resor och transporter som bidrar mest effektivt till att hålla samman och utveckla
Öresund på regional nivå. Från nationell horisont kan det vara ytterligare en uppsättning funktioner som framstår som mest intressanta. Undersökningen har
konsekvent utgått från att flera perspektiv måste beaktas i arbetet; såväl
internationella och nationella, som lokala och regionala.

En annan utgångspunkt är att olika tidsperspektiv måste beaktas. Studierna har
huvudsakligen fokuserat på två tidsperspektiv; ett medellångt som sträcker sig till
2030 och där effekter av en H-H förbindelse med olika funktionaliteter analyseras
och ett långt tidsperspektiv som sträcker sig bortåt 2050 där betydelsen av långsiktiga trender och olika framtidsbilder värderas. För kvantitativa prognosberäkningar
har år 2030 valts för analyser och jämförelser. För längre period bedöms osäkerheterna i framskrivningar bli alltför stora. Det längre perspektivet mot 2050 är givetvis
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också av stort intresse. En sådan utblick har också gjorts men då byggts på
kvalitativa bedömningar utifrån identifierade trender och drivkrafter.
Förändringar i trafiksystemet leder till olika konsekvenser. För enskilda företag och
hushåll kan dessa konsekvenser vara av mycket skiftande slag och skilja sig mycket
från hushåll till hushåll och från företag till företag. I undersökningen har
konsekvensbedömningen gjorts utifrån sex aspekter:







trafik
tillgänglighet
miljö
stads- och bebyggelseutveckling
Öresundsregionens utveckling
samhällsekonomi

Självklart beror konsekvenserna på hur förbindelsen byggs ut och vilken typ av
trafik den ger utrymme för. En viss typ av förbindelse och trafik kan ge stora
konsekvenser ur en viss aspekt medan en annan typ av infrastruktur och trafik kan
ge marginella effekter i detta avseende. Men det finns också anledning att tro att de
sex aspekterna har olika betydelse för de regionala, nationella och internationella
perspektiv som diskuterats ovan. Konsekvenserna för stads- och bebyggelseutvecklingen kan således i huvudsak antas vara en aspekt som väger tungt lokalt och
regionalt medan andra aspekter har större relevans på nationell eller internationell
nivå. Detta medför att konsekvensbeskrivningen måste ha olika tyngdpunkt och
sammansättning beroende på vilket utbyggnadsalternativ som bedöms och att
slutsatserna om hur tungt olika aspekter väger var för sig eller i en samlad
bedömning kan skifta med planeringsperspektivet.

1.4 Undersökningens genomförande och rapportens disposition
Undersökningen har genomförts med en blandad uppsättning metoder. Analyser av
det korta perspektivet (0-10 år) har gjorts utifrån sammanställning och bearbetning
av tidigare utredningsmaterial som tagits fram på lokal, regional, nationell och
europeisk nivå. Arbetet har resulterat i två underlagsrapporter varav en har tagits
fram inom sekretariatet och en med stöd av externa konsultinsatser.
För det medellånga tidsperspektivet (0-20 år) har nytt prognosmaterial tagits fram
med hjälp av trafikmodeller för personresor i Öresundsregionen respektive för
godstransporter. Syftet med de kvantitativa analyserna är att beskriva konsekvenser
av olika utformningar av en fast förbindelse och hur känsliga eller robusta dessa
varianter är för förändringar i omvärlden. Arbetet har gjorts med stöd av externa
konsulter och resulterat i två underlagsrapporter, en för personresor och en för
godstransporter. Den kvantitativa analysen presenteras i kapitel 3. I det medellånga
perspektivet ingår också strategiska konsekvensbedömningar och översiktliga
samhällsekonomiska bedömningar vilka presenteras i kapitel 4. Undersökningen har
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inte haft möjlighet att göra några detaljerade studier av kostnader och nyttor
eftersom specifika tekniska lösningar inte har ingått i uppdraget. Samhällsekonomin
har istället bedömts genom granskning av kalkyler som tidigare tagits fram på lokal
och regional nivå.
Det långa perspektivet bortåt 2050 har studerats utifrån en kvalitativ ansats där
trender och drivkrafter som kan förväntas påverka efterfrågan av resande och
transporter över Öresund sammanställts. Även i detta arbete har konsulter bidragit.
En workshop med deltagare från akademi, näringsliv och offentlig förvaltning
anordnades för att fånga in relevanta trender och tendenser. Utifrån dessa
konstruerades tre framtidsbilder för vilka det genomförts känslighetsanalyser.
Resultatet av arbetet redovisas i rapportens kapitel 5.

1.5 Framtaget underlagsmaterial
Undersökningen har huvudsakligen byggts på tidigare genomförda studier och
utredningar. Ett viktigt underlag har varit IBU-projektets1 rapporter ur vars material
tillämpliga delar inhämtats. Även danska underlag har beaktats. Följande underlagsrapporter har nyproducerats inom ramen för undersökningen:







Inventering av tidigare utredningar (framtagen internt).
Trafikmodeller i Öresundsregionen (framtagen internt).
Trafiksituationen kring Öresund - nuläge, 2020 och utblick 2050 (Vectura
resp Tetraplan).
Gränsöverskridande godstransporter genom Skåne (Ramböll och Tetraplan).
Ny fast förbindelse över Öresund. Trafikprognoser med Samocca-modellen
(WSP).
Ny fast Öresundsförbindelse - strategisk konsekvensbedömning (WSP).

1

IBU står för Infrastruktur och byutveckling i Öresundsregionen och ÖRIB för
Öresundsregionens infrastruktur och byutveckling.
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2 Fler än ett perspektiv fordras
2.1 Ett omfattande underlagsmaterial
En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har utretts vid åtskilliga
tillfällen. Förbindelsen ingick som alternativ i de undersökningar av fasta
Öresundsförbindelser som de svenska och danska regeringarna genomförde under
1950-, 60-, 70- och 80-talen. Öresundsgruppen kom 1967 fram till slutsatsen att en
fast förbindelse borde byggas i två etapper. Första etappen skulle vara en
motorvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn och den andra en väg- och
järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.2 Efter fortsatta studier
föreslog 1984 års Öresundsdelegation utbyggnad av motorvägsförbindelse mellan
Malmö-Köpenhamn i kombination med enkelspårig järnvägstunnel mellan
Helsingborg-Helsingör.3 Efter ytterligare utredningar i slutet av 1980-talet avfördes
förbindelsen i norra Öresund. Istället förordades en kombinerad väg- och
järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn vilket också blev innebörden i
det avtal som i mars 1991 tecknades mellan de svenska och danska regeringarna. Att
koncentrera väg- och järnvägen till södra Öresund ansågs fördelaktigare, bland
annat för att det gav möjlighet till större marknadsandel för järnvägen.4
Sedan det svensk-danska beslutet om Öresundsförbindelsen 1991 har intresset för
ytterligare en fast förbindelse initialt artikulerats på lokal och regional nivå, av
kommuner, regionförbund och näringsliv. Förbindelsen har setts i ett regionalt
perspektiv som ett sätt att etablera en integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen.
Förbindelsen har även diskuterats i samband med förslag om korridor för höghastighetståg mellan Stockholm och Hamburg.5 Med stöd av EU-medel har ett antal utredningar genomförts under de senaste 15 åren med lokala och regionala aktörer som
beställare.6 Den senaste i raden av dessa genomfördes inom ramen för projektet
Infrastruktur och byutveckling i Öresund (IBU) som avslutades i december 2010.7
En sammanställning av tidigare utredningar har genomförts på uppdrag av sekretariatet för HH-undersökningen. Den visar att det finns ett brett spektrum av utredningar som berör kontakter och samverkan i Öresundsområdet. De har skiftande
form och fokus allt ifrån övergripande studier av transportkorridorer i Europa över
allmänna överväganden om utvecklingen i Öresundsregionen till olika aspekter på
2

SOU 1967:54. Fasta förbindelser över Öresund: översyn av Öresundsdelegationernas
betänkande (SOU 1962:53 och 54).
3
Ds K 1985:7. Öresundsförbindelser – Rapport av 1984 års danska och svenska Öresunds‐
delegationer.
4
Prop 1990/91:158 med anledning av ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast
förbindelse över Öresund.
5
Se t.ex. SOU 2009:74. Höghastighetsbanor ‐ – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och
konkurrenskraft.
6
En översikt av dessa utredningar presenteras i PM daterat 2010‐11‐08 ”Inventering av
tidigare utredningar”.
7
Se www.ibu‐oresund.se
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utformningen av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Några
utredningar är inriktade mot att ta fram ny kunskap medan andra syftar till att sammanställa och presentera befintlig kunskap på ett lättillgängligt sätt. En stor del av
materialet rör planeringsfrågor av olika slag.
Ungefär hälften av utredningarna är framtagna utifrån ett regionalt perspektiv och
kan sägas utgöra de regionala planeringsaktörernas bild av läget och ambitioner för
utvecklingen av regionen. Dessa utredningar innehåller ofta initierade beskrivningar
och analyser av förhållandena och utvecklingsförutsättningarna i Öresundsregionen.
Övriga utredningar har ett nationellt eller internationellt perspektiv, där Öresundsregionen sätts in i ett större sammanhang. Dessa kompletterar bilden med de stora
nationella och internationella utvecklingslinjerna och ambitionerna. Det är framförallt i de planeringsinriktade regionala utredningarna som förutsättningarna för en
fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör behandlas, men förbindelsen
nämns uttryckligen även i några av de mer övergripande utredningarna.

2.2 Utveckling och integration i Öresundsregionen
Frågor om utvecklings- och integration i Öresundsregionen behandlas framförallt i
IBU- och ÖRIB-projekten8, i OECD:s granskning av Köpenhamnsregionen9 samt i
några tematiska utredningar. En samlad uppföljning av utvecklingen i Öresundsregionen redovisas i Tendens Öresund.10
Den statistik som kan hämtas ur dessa källor visar att såväl antalet invånare som
antalet sysselsatta i Öresundsregionen har ökat under de senaste tio åren. Ekonomin
har utvecklats väl. Utbildningsnivån ligger över den nationella genomsnittsnivån
och Öresundsregionen hävdar sig ganska väl bland de europeiska regionerna när det
gäller FoU-verksamhet. Integrationen mellan svenska och danska sidan har tagit fart
sedan Öresundsbron öppnades. Pendlingen har ökat från 3 000 till 20 000 personer,
varav 18 000 via Öresundsbron. Man kan dock konstatera att pendlingsströmmarna
till stor del är koncentrerade till området Malmö/Lund/Köpenhamn. De regionalt
framtagna rapporterna andas på det hela taget en stor framtidsoptimism. Framtidsbilden som presenteras innebär en fortsatt stark tillväxt och integration mellan
svenska och danska sidan. Det förutsätter en vidgad arbetsmarknad med ökad
pendling över Öresund.
OECD:s granskning av Köpenhamnsregionen ger en mera blandad bild av den
danska huvudstadens utveckling och konkurrenskraft. I rapporten konstateras att
Köpenhamn är en relativt liten storstad i Europas periferi och att staden i vissa
avseenden saknar den kritiska massa som krävs för att kunna konkurrera med andra
storstäder. Integrationen med den svenska sidan har visserligen påbörjats, men
8

IBU står för Infrastruktur och byutveckling i Öresundsregionen och ÖRIB för Öresunds‐
regionens infrastruktur och byutveckling.
9
OECD: Territorial Review Copenhagen, 2009.
10
Tendens Öresund, 2010. Samlad uppföljning av utvecklingen i Öresundsregionen
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Öresundsregionen utgör fortfarande inte en integrerad och välfungerande arbetsmarknad. Pendlingen över Öresund är ännu relativt liten jämfört med situationen i
andra gränsregioner i Europa. OECD konstaterar vidare att Köpenhamn kommer att
lida brist på högutbildad arbetskraft och att en förstärkning av innovation, forskning
och utveckling är angelägen. OECD rekommenderar att den danska och svenska
regeringen vidtar åtgärder för att stärka integrationen av arbetsmarknaden i
Öresundsregionen och samtidigt förbereder för en ökande trafik på Öresundsbron.

2.3 Öresundsregionen i ett nationellt och internationellt
perspektiv
Det nationella och internationella perspektivet behandlas främst i ett antal statliga
svenska och danska utredningar, i TEN Connect- och Scandria-rapporterna samt i
några regionala rapporter.11
Öresundsregionen har en viktig funktion som knutpunkt för transporter mellan
Skandinaviska halvön och kontinenten. Godsflöden är mycket stora genom regionen
på väg och järnväg till och från övriga Sverige, Norge och till viss del Finland och
vidare på direktfärjor från Sydsverige eller via Öresundsbron genom Danmark. Man
väntar sig att detta transportmönster kommer att förstärkas ytterligare när den
beslutade fasta förbindelsen över Fehmarn Bält i Danmark finns på plats.12
EU-projektet TEN Connect har lagt fram ett förslag om framtida nät av överordnade
transportkorridorer för Europa. De för Öresundsregionen viktiga förbindelserna från
Stockholm och Oslo/Göteborg via Öresund och Fehmarn Bält och vidare mot
Hamburg ingår här som överordnade transportkorridorer. Kastrups flygplats och
städerna Köpenhamn och Malmö ingår som viktiga knutpunkter i korridoren.
I IBU delprojekt 2 ”Öresundsregionen som internationalt transportknudepunkt”
konstateras att det finns en potential att utveckla Öresundsregionen till en av
Nordeuropas viktigaste transportknutpunkter med distribution av varor till
Skandinavien och Östersjöländerna. Det största hindret bedöms vara kapacitetsproblemen på väg- och järnvägsnäten framförallt runt Kastrup/Köpenhamn och
Malmö/Lund samt på Öresundsbroförbindelsen.
Öresundsregionen har en god internationell tillgänglighet tack vare Kastrups omfattande flyglinjenät. Enligt OECD:s analys av Köpenhamnsområdet är en flygplats
med hög internationell tillgänglighet en nödvändighet för att locka internationella
företag till regionen.13 Utredningar visar dock att tillgängligheten håller på att försämras genom att antalet interkontinentala direktlinjer minskar. Kastrup har också
tappat i position i den europeiska flygplatshierarkin. Ett sätt att stärka Kastrups
11

TEN Connect, Scenario Traffic Forecast and Analysis of Traffic on the TEN‐T, taking into
Consideration the External Dimension of the Union, 2009 samt SCANDRIA, Basic
Description of Corridor Functionality, 2010.
12
Fehmern A/S: Facts about Fehmarn, 2009.
13
OECD: Territorial Review Copenhagen, 2009.
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konkurrenskraft är att vidga flygplatsens upptagningsområde. Här spelar förbättringar i landinfrastrukturen en viktig roll. Såväl OECD som IBU-projektet betonar
vikten av att värna Kastrups roll som internationell storflygplats.
En fråga som är viktig för Öresundsregionen är den om framtida höghastighetsbanor
i Sverige och Danmark samt om anslutning av dessa till ett europeiskt höghastighetsnät. I den svenska statliga höghastighetsbaneutredningen konstateras att det i
första hand är de två sträckorna Stockholm – Jönköping – Göteborg och Jönköping
– Malmö som motiverar utbyggnad av separata höghastighetsbanor. För banan
Jönköping – Malmö (Europabanan) förordas en sträckning från Jönköping längs E4
ner till Helsingborg och vidare mot Malmö.14 Utredningen konstaterar att en dragning av höghastighetståg via Kastrup kan få en viktig roll för anslutningsresor till
flygplatsen och ge förutsättningar för en optimal samverkan mellan tåg och flyg.
Vidare konstateras att en koppling till ett nordeuropeiskt höghastighetsbanenät
skulle innebära en ökad belastning på Öresundsbron vilket på sikt skulle komma att
kräva ytterligare spårkapacitet över Öresund.
Sjötransporterna av gods i Nordeuropa karakteriseras av en koncentration till
globala storhamnar som Rotterdam, Antwerpen och Hamburg samt till viss del
Göteborg och Århus. Hamnarna i Öresundsregionen fungerar främst som lokala
nordeuropeiska hamnar som förbinds via ”feeder-trafik” med de globala
storhamnarna. Flera av hamnarna har dessutom en viktig funktion för färjetrafiken.
Den svenska statliga hamnstrategiutredningen pekar ut hamnar som bedöms vara av
strategisk betydelse för landets transportförsörjning.15 Bland dessa ingår hamnarna i
Helsingborg, Malmö och Trelleborg. Dessa tre hamnar svarar för en betydande del
av godsflödena mellan Skandinavien och kontinenten. På den danska sidan har
hamnarna i Köpenhamn, Helsingör, Rödby och Kalundborg en omsättning i nivå
med eller något under de tre skånska hamnarna. Ingen av hamnarna i Öresundsregionen har pekats ut att ingå som knutpunkter i det europeiska nätet av
överordnade transportkorridorer (TEN-T).
Hösten 2010 fattades ett beslut inom EU om ett prioriterat nät för gods på järnväg
och till viss del via sjöfart. Syftet är att öka godstransporterna på järnväg och på så
sätt frigöra kapacitet på vägnätet. Inom fem år ska en godskorridor Stockholm–
Palermo upprättas, korridor 3. Ledningen för korridoren ska besluta om investeringar, drift och underhåll och kapacitetsfördelning för korridoren. Till sin hjälp
ska ledningen upprätta två (rådgivande) organ, ett för ägare av hamnar och
terminaler och ett för trafikföretag.16

14

Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU
2009:74)
15
Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU
2007:58).
16
Trafikverkets omvärldsanalys 2011.
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2.4 Transportsystem och infrastruktur
Flertalet av de regionala utredningarna behandlar ingående transport- och infrastrukturfrågorna i Öresundsregionen medan de nationella och internationella i första
hand tillför information om mera övergripande utvecklingstendenser.
Jämfört med andra storstadsregioner i Europa bedöms Öresundsregionen ha ett
relativt väl fungerande transportsystem, vilket bekräftas i TEN Connect-projektets
kartläggning av flaskhalsar i infrastrukturen. Men det hindrar inte att det redan finns
begynnande problem i såväl väg- som järnvägssystemet. Vägnätet i Köpenhamnsområdet och kring Malmö/Lund är hårt belastat med köbildning i rusningstrafik på
ett flertal avsnitt. En stor mängd lastbilar medför att trafikrytmen blir ojämn och att
trängseln ökar. På järnvägsnätet har trängseln ökat genom den kraftiga tillväxten i
persontrafiken i kombination med en omfattande godstrafik. Det finns därför ett
starkt regionalt önskemål att omgående bygga ut kapaciteten på ett antal sträckor.
Öresundsregionen har ett strategiskt läge. Därför kommer utvecklingen att vara
starkt påverkad av såväl regionala som nationella och internationella utvecklingskrafter och beslut som får större eller mindre återverkningar i transportsystemet.
Den framtidsbild som presenteras i IBU-projektet innebär en fortsatt stark tillväxt
och integration, vilket kommer att innebära kraftigt ökad belastning på transportsystemet. En fast förbindelse över Fehmarn Bält kommer att påverka godsflödena, i
fråga om såväl volymer som fördelning på trafikslag och transportvägar. Inom EU
strävar man efter att föra över mer gods på järnväg. Detta kommer att innebära
ytterligare belastning på den nordsydliga järnvägskorridoren samt eventuellt en
framtida utbyggnad av höghastighetsbanor genom Sverige och Danmark med
anslutning till ett nordeuropeiskt höghastighetsnät. Dessa strävanden har senast
manifesterats i mycket ambitiösa mål i EU-kommissionens vitbok för den gemensamma transportpolitiken.
Det nationella/internationella behovet av en nordsydlig korridor medför ett kraftigt
växande transportbehov genom regionen. Det bedöms bli krävande att förena detta
med ambitionen att utveckla Öresundsregionen till en verkligt integrerad storstadsregion och ett kraftcentrum i norra Europa. Enligt IBU-projektet innebär det också
en stor utmaning att hantera det ökande trycket på Öresundsbron med dess landanslutningar. Ett växande antal pendlare och kraftigt stigande godsvolymer kommer
att skapa kapacitetsproblem, speciellt på järnvägsdelen. IBU-projektets rapport är
kraftigt fokuserad på att bygga ut järnvägsinfrastrukturen. Syftet med utbyggnaden
är dels att etablera ett högklassigt regionaltågssystem, dels att utveckla regionen till
en knutpunkt för godstransporter i ett nordeuropeiskt järnvägsnät och en möjlig
framtida introduktion av höghastighetståg.
Arbetet inom ramen för IBU-projektet har varit mycket ambitiöst, och ett stort antal
kvalificerade delprojekts- och underlagsrapporter har tagits fram. Den framtidsbild
som redovisas utgör en översiktlig vision om den framtida utvecklingen i regionen.
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Där ingår bland annat omfattande investeringar i infrastrukturen. En hel del av
åtgärderna bygger på kvalificerade analyser, andra är mera att se som framtidsvisioner. Kostnads- eller nyttoberäkningar har endast gjorts i vissa fall och de
åtgärder som diskuteras är inte relaterade till några fastställda ekonomiska ramar
eller färdiga finansieringslösningar. Fokus ligger framförallt på stora investeringar.
Det redovisas inga överväganden om trimningsåtgärder av dagens system (mindre
åtgärder, ITS med mera) eller användande av styrmedel såsom trängselavgifter i
detta projekt.
Förutsättningarna för en fast förbindelse behandlas ingående i IBU-materialet och
nämns även uttryckligen i ÖRIB-projekten17, i OECD:s analys av Köpenhamnsområdet, i den svenska höghastighetsbaneutredningen samt i en särskild studie av förväntade näringslivsmässiga effekter av förbindelsen (DAMVAD-rapporten)18. Ytterligare några utredningar berör frågan mera indirekt. Utifrån de angivna utredningarna kan fem huvudmotiv för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
identifieras:






främja integrationen i Öresundsregionen
säkerställa erforderlig transportkapacitet över Öresund
stärka den internationella transportkorridoren (TEN-korridoren) från
Hamburg via Öresund till Stockholm (Helsingfors) och Oslo/Göteborg
stärka Öresundsregionen som internationell transportknutpunkt
begränsa sårbarheten i transportsystemet

2.5 Olika infallsvinklar på förbindelserna över Öresund
Genomgången av utredningsmaterialet visar således att det regionala perspektivet är
väl företrätt. Det finns också utredningar och analyser på europeisk nivå som mer
eller mindre explicit berör förbindelserna över Öresund bland annat en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I den nationella planeringen i både
Danmark och Sverige har däremot frågan om förstärkta förbindelser över Öresund
varit mera vilande sedan Öresundsbron kom till. Frågan om förbindelserna över
Öresund berörts i några svenska utredningar om utvecklingen av hamnarna och
järnvägssystemet.
Uppmärksamheten har alltså skiftat mellan olika planeringsnivåer. Det skulle kunna
tolkas som att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör i första hand
ska ses som en integrerande del i en utvecklingsstrategi för Öresundsregionen eller
som en strategisk länk för att knyta samman olika delar av Europa och den gemensamma marknaden med varandra. En annan tolkning kan dock vara att efterfrågan
på gränsöverskridande transporter och transportinfrastruktur mest naturligt fångas

17

ÖRIB II: Öresundsregionen 2025, Scenarier för by‐ och trafikutveckling, 2008.
Region Hovedstaden och Region Skåne: Ehrvervsmaessige potentialer ved en fast HH‐
förbindelse, 2010.
18

13 (52)

upp i den planering som handlar om att överbryggar sådana gränser. Det blir då
följdriktigt att frågan om en ny fast förbindelse först väcks i den regionala
samverkan över Öresund och i det transeuropeiska perspektivet inom EU.
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3 Infrastrukturalternativ och trafikprognoser
3.1 Inledning
Som framgått finns det sedan tidigare omfattande utredningsmaterial tillgängliga
som belyser behoven av och möjligheterna för att åstadkomma utvecklade transportförbindelser över Öresund. Utredningarna har olika infallsvinklar. De långsiktiga
utblickar som gjorts inom ramen för denna undersökning har också gjort det tydligt
att Öresundsförbindelserna påverkas av en lång rad förutsättningar och förhållanden.
Dessa behöver vägas in i ställningstaganden till olika utvecklingsalternativ.
Undersökningen om nya fasta Öresundsförbindelser befinner sig i en förberedande
fas. Det handlar därför inte i detta skede om att ta ställning för någon definitiv
utformning eller lokalisering vilket skulle kräva detaljerade kunskaper på en mängd
områden. Snarare ligger fokus på att försöka sammanfatta översiktligt relevanta
omvärldsförutsättningarna och att sortera ut vad som är stort och smått i sammanhanget. En sådan överblick krävs för att bedöma i vilka avseenden som det nu är
mest angeläget att gå vidare för att senare kunna fördjupa ett beslutsunderlag.
Även i ett tidigt undersökningsskede är det dock nödvändigt att göra frågeställningarna så konkreta och handfasta att det går att beskriva konsekvenserna med
rimlig precision och att jämföra tänkbara effekter med varandra. Därför har
sekretariatet låtit upprätta ett antal olika infrastrukturalternativ som motsvarar de
trafikfunktioner som sekretariatet ha i uppdrag att konsekvensbelysa. Utan att i
övrigt ta ställning till lämplighet vad gäller utformning och lokalisering har
sekretariatet av valt - för att kunna genomföra egna prognoser och konsekvensanalyser - att hämta tekniskt underlag från de nyligen redovisade IBU-rapporterna.
Av tid- och resursskäl har endast fåtal representativa alternativ valts ut för detta
ändamål. Därutöver har de modeller som tillämpats för trafikprognoser anpassats
särskilt till förutsättningarna och förhållandena i Öresundsregionen.19
Syftet med de utvalda infrastrukturalternativen i denna undersökning är alltså i
första hand att belysa effekterna av olika trafikfunktioner hos en ny förbindelse, inte
att de ska ligga till grund för ställningstaganden om vilken utformning och omfattning en förbindelse bör ha. Därför har renodlade och optimala funktioner för trafikslagen vägtrafik, persontågstrafik och godstågstrafik valts ut. I efterföljande mer
detaljerade utredningar bör givetvis en kombinerad bana för person- och godståg
också utvärderas närmare.
Resultaten av detta arbete sammanfattas i det följande.

19

WSP Analys & Strategi: Ny fast Öresundsförbindelse – Strategisk konsekvensbedömning,
2011‐06‐30.
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3.2 Infrastrukturalternativen
Trafikprognoser och konsekvensbedömningar har gjorts för de infrastrukturalternativ som framgår av tabell 1.
Tabell 1 Översikt över alternativ för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Alternativ

A

B

C

D

E

Persontrafik och gods‐
transporter på väg

X

X

X

Persontrafik på järnväg

X

X

Godstransporter på järnväg

X

X

Ny förbifartsförbindelse väster
om Köpenhamn

X

X

Funktion

X

Det mest omfattande alternativet innehåller nya fasta väg- och järnvägsförbindelser
för både person- och godstrafik mellan Helsingborg och Helsingör. Vidare har ett
alternativ med såväl vägförbindelse som persontågsförbindelse tillsammans belysts
liksom tre alternativ med vart och ett av väg-, persontågs- och godstågsförbindelser
separat.

Figur 1. Tänkbara ungefärliga sträckningar för persontågs‐, väg‐ och godstågsförbindel‐
serna mellan Helsingborg och Helsingör samt för illustration av ny förbindelse väster om
Köpenhamn i Danmark. Även Öresundsbroförbindelsen är markerad.
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Även ett infrastrukturalternativ med en kapacitetsförstärkning av den befintliga
Öresundsbroförbindelsen har bedömts (alternativ 0+). Det bör också nämnas att en
ny förbindelse väster om Köpenhamn för väg- och järnvägstrafik (motsvarande den
så kallade Ring 5) – något som idag inte är aktualiserat i dansk nationell
transportplanering – ingår som en prognosförutsättning för alternativet med samtliga
funktioner och för alternativet med enbart en godstågsförbindelse. Utbyggnad av en
ny förbindelse väster om Köpenhamn har bedömts vara en förutsättning för framför
allt en fast godstågsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, men den
påverkar även förutsättningarna för persontrafiken i de alternativ där den ingår. I
prognoskörningarna finns nuvarande färjetrafik kvar av arbetstekniska skäl som ett
transportalternativ i samtliga fall, men i den konsekvensbedömning som gjorts har
den nuvarande färjetrafiken antagits bli nedlagd eller starkt reducerad i de infrastrukturalternativ som innehåller en ny fast vägförbindelse.20
I figur 1 visas tänkbara ungefärliga sträckningar för nya förbindelser över Öresund.
Mellan Helsingborg och Helsingör motsvarar sträckningarna vad som utretts och
föreslagits inom ramen för IBU-projektet.21 Persontågsförbindelsen går direkt
mellan stadskärnorna i Helsingborg och Helsingör medan väg- och godstågsförbindelsen har en sydligare sträckning. Även Öresundsbroförbindelsen och en
diskuterad ny förbindelse väster om Köpenhamn är markerade på kartan.

3.3 Prognoser för trafikefterfrågan
Trafikflödesprognoserna är huvudsakligen ett resultat av analyser med prognosmodellen Samocca som är särskilt anpassad till Öresundsregionen.22 Kostnaden för
en överfart har satts till samma belopp som motsvarande för Öresundsförbindelsen. I
bedömningen ingår dock även infrastrukturalternativ som inte kan hanteras med
hjälp av denna modell. De effekter som inte kan beräknas med modellen är främst
de direkta och indirekta effekterna av förändrade förutsättningar för godstrafiken,
men också effekten av kapacitetsförstärkningar i järnvägsnäten (till exempel de som
ingår i alternativet med en förstärkt Öresundsbroförbindelse). Denna typ av effekter
har därför analyserats utanför Samoccas ram, i huvudsak genom kvalitativa bedömningar baserade på översiktliga samband och övergripande förståelse. Nya

20

I prognoskörningarna är det få resor som går med färja i dessa alternativ.
IBU‐projektet är ett samarbete mellan 28 olika aktörer på ömse sidor om Öresund som
har som mål att bidra med nytt strategiskt beslutsunderlag om utvecklingen av Öresunds‐
regionen. Projektet fokuserar på integration och gränsöverskridande samarbete i
Öresundsregionen i fråga om infrastruktur‐ och stadsutveckling.
Se vidare www.ibu‐oresund.se.
22
För en utförligare beskrivning hänvisas till WSP Analys & Strategi: Ny fast
Öresundsförbindelse – Strategisk konsekvensbedömning, 2011‐06‐30, Bilaga 1:
Arbetsprogram Ny fast förbindelse över Öresund samt WSP Analys & Strategi, 2011.
SaMocca produktionsversion – Kalibrering, kontroller och produktionsanpassning av
modellsystemet SamPers + Mocca.
21
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prognoser om godstransporter har dock även genomförts på uppdrag av Region
Skåne och Trafikverket inom ramen för HH-sekretariatets arbete.23
I tabell 2 sammanfattas de studerade alternativen och några av de resultat för
prognosåret 2030 som modellanalyserna gett. För restider och transport- och
trafikarbete uttrycks resultaten som skillnader i förhållande till referensalternativet24
för 2030 (det vill säga den beräknade trafiken 2030 utan fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör). I den efterföljande beskrivningen av resultaten jämförs
det mest omfattande infrastrukturalternativet (A) med referensalternativet för 2030
(dvs. fortsatt färjetrafik utan fast förbindelse) medan resultaten för övriga alternativ
(B-D) i allmänhet ställs i relation såväl till referensalternativet som till det mest
omfattande alternativet (A).
Tabell 2. Resultat för prognosåret 2030 Restider och trafik‐ och transportarbete jämfört
med referensalternativet för 2030 (fortsatt färjetrafik utan fast förbindelse).
Samtliga

Väg och

Funktioner

Persontåg

(A)

Vägtrafik

Väg

Persontåg

Godståg

(B)

(C)

(D)

(E)

X

X

X

Tågresor

X

X

Godstågstransporter

X

Funktion

X
X

Resultat
Bilresor Helsingborg‐Helsingör

21 000

21 000

21 000

9 000

9 000

Kollektivtrafikresor Helsingborg‐Helsingör

28 000

24 000

17 000

22 000

15 000

Bilresor Öresundsbron

27 000

27 000

27 000

28 000

28 000

Kollektivtrafikresor Öresundsbron

25

39 000

39 000

40 000

39 000

40 000

Restidsbesparing Helsingborg‐Kastrup, bil (min)

13

13

13

0

0

Restidsbesparing Helsingborg‐Kastrup, koll (min)

7

7

0

7

0

Ökning av fordonskilometer (%)

0,9

0,6

0,6

‐ 0,1

0

Ökning av passagerarkilometer, kollektivtrafik (%)

4,7

2,0

0,4

1,6

0

Referensalternativ = fortsatt färjetrafik mellan Helsingör och Helsingborg utan ny
fast förbindelse

23

Ramböll: Gränsöverskridande godstransportergenom Skåne år 2030, Unr. 61661145577.
I referensalternativet ingår Öresundförbindelsen med vissa förstärkningar men ingen fast
förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg där trafiken betjänas av färjor som idag.
25
Det har inte gjorts några antaganden om att kollektivtrafiken på väg (buss med mera)
ändras genom en ny fast förbindelse. Modellresultaten för kollektivtrafikresor avser därför i
huvudsak persontågsresor och resor med färja.
24
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A. Väg- och tågförbindelse för person och godstransporter (inklusive
ny förbindelse väster om Köpenhamn)
I det mest omfattande utbyggnadsalternativet beräknas knappt 21 000 bilresor och
drygt 28 000 kollektivresor göras per dygn över en ny förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör år 2030. Jämfört med referensalternativets färjeförbindelse beräknas alternativet ge ökningar på drygt 12 000 bilresor (+133 %) och
närmare 13 000 kollektivresor (+87 %) per dygn. Fastän kollektivtrafikresor ökar
mest i absoluta tal ökar andelen bilresor från 36 till 43 procent.
På Öresundsbron ger detta alternativ små minskningar på knappt 2 000 bilresor och
drygt 1 000 kollektivresor per dygn jämfört med referensalternativet. Detta
motsvarar minskningar på runt 6 procent för biltrafiken och 3 procent för
kollektivtrafiken. På övriga större vägar i västra Skåne sker endast marginella
förändringar. I Öresundsregionen (Skåne och Själland) sammantaget beräknas
antalet bilresor öka svagt med 0,1 procent, medan en större ökning om 1,0 procent
beräknas för antalet kollektivtrafikresor, allt i förhållande till referensalternativet
2030. Det betyder att detta alternativ ger en något högre kollektivtrafikandel i
regionen än referensalternativet.
Ökningstalen kan synas små men i relation till resandet i hela Skåne och en stor del
av Danmark handlar det ändå om relativt stora förändringar absolut sett. Trafikarbetet med bil ökar till exempel med närmare 800 000 fordonskilometer per dygn,
varav en halv miljon i Skåne, och antalet passagerarkilometer per dygn i kollektivtrafiken växer med cirka 875 000, varav närmare en fjärdedel i Skåne. Det bör dock
understrykas att dessa effekter till viss del beror på att en ny förbifart för väg- och
tågtrafik förbi Köpenhamn antas vara utbyggd i detta alternativ.
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Figur 2. Tusentals bilresor per årsmedeldygn för alternativet med väg‐ och
järnvägsförbindelse för både person‐ och godstrafik (Alt A)

Prognoser som gjorts för Skåne år 2030 med transportanalysverktyget GORM26
visar på en mycket kraftig ökning av godstransporterna över Öresund med såväl
lastbil som godståg. Om en ny fast godstågsförbindelse (inklusive ny förbindelse
väster om Köpenhamn) etableras visar GORM-analyserna dessutom en mycket
kraftig ökning av antalet kombitåg. En ny fast förbindelse mellan Helsingborg och
Helsingör som omfattar väg och järnväg för gods- och persontrafik bedöms med
dessa utgångspunkter leda till en efterfrågan på totalt 135 godståg per dygn över
Öresund, varav i medeltal 43 tåg per dygn använder Öresundsbroförbindelsen och
91 tåg per dygn förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Med hänsyn till
osäkerhet i prognosmodellen ska de angivna antalen tåg främst ses som en
indikation på möjlig efterfrågan vid god kapacitet.

26

Ramböll: Gränsöverskridande godstransporter genom Skåne år 2030, Unr. 61661145577.
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B. Väg- och persontågsförbindelse
Jämfört med alternativet med väg- och järnvägsförbindelse för både person- och
godstrafik (alt A) minskar resandet mellan Helsingborg och Helsingör i detta
alternativ med några hundra bilresor och med drygt 4 000 kollektivtrafikresor per
dygn (ca -17 %). Trafiken över Öresundsbron är lika i de två alternativen. Eftersom
Samocca-modellen inte behandlar godstransporter är skillnaden i modellresultaten
en funktion av att en ny förbindelse väster om Köpenhamn inte finns med i detta
alternativ. De regionaltåg som trafikerar den nya fasta persontågsförbindelsen över
Öresund förutsätts dock fortsätta längs Själlands ostkust på den så kallade Kustbanan. Effekten är trafikmässigt försumbar för vägtrafiken utom för kollektivtrafikresandet över sundet mellan Helsingborg och Helsingör.
I figur 3 illustreras vilken skillnad i kollektivtrafikflödena som detta utbyggnadsalternativ medför i förhållande till referensalternativet för 2030. Sammanlagt ökar
antalet kollektivtrafikresor per dygn över sundet mellan Helsingborg och Helsingör
med drygt 8 000. På Öresundsbron beräknas en minskning ske med runt 1 300
resenärer per dygn jämfört med referensalternativet för år 2030.
Andelen bilresor över den nya förbindelsen är i detta alternativ 47 procent, att
jämföra med 43 procent för alternativet med både person- och godsförbindelse.
Detta är dock helt en effekt av att persontågstrafiken blir mindre attraktiv utan den
tillgänglighetsförstärkning som en ny förbindelse väster om Köpenhamn beräknas
ge norr och väster om Köpenhamn. På sträckan mellan Helsingborg och Helsingör
ökar bilresorna med närmare 140 procent och kollektivtrafikresorna med drygt 50
procent i förhållande till referensalternativet. Om man ser till alla resor med start
och mål i Öresundsregionen ökar däremot kollektivtrafiken i något högre takt än
biltrafiken.
Med kombinationen väg- och persontågsförbindelse beräknas trafikarbetet med bil
öka med omkring en halv miljon fordonskilometer per dygn i Öresundsregionen
jämfört med referensalternativet. Ungefär 80 procent av denna trafiktillväxt sker i
Skåne. Transportarbetet inom kollektivtrafiken ökar med cirka 365 000 passagerarkilometer. Här sker huvuddelen av ökningen på Själland och Skånes andel stannar
på omkring 40 procent. Detta innebär ändå att transportarbetet inom kollektivtrafiken ökar mer än trafikarbetet med bil i procent räknat. I båda fallen är ökningen
störst i Skåne med en tillväxt på 1,1 procent för biltrafiken och med 2,4 procent för
passagerarkilometrarna i kollektivtrafiken.
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Figur 3. Skillnad i kollektivtrafikflöden för årsmedeldygn med väg‐ och persontågsför‐
bindelse (B) jämfört med referensalternativet för år 2030 (enbart färjetrafik).

C. Enbart vägförbindelse
Med detta alternativ beräknas antalet bilresor mellan Helsingborg och Helsingör öka
med drygt 12 200 per dygn (+135 %) jämfört med referensalternativet. Ökningen
blir alltså i samma storleksordning som för övriga alternativ som innehåller en ny
fast vägförbindelse. Samtidigt minskar antalet bilresor över Öresundsbron med cirka
1 700 i förhållande till nivån i referensalternativet. Antalet kollektivtrafikresor
mellan Helsingborg och Helsingör ligger däremot på en betydligt lägre nivå än i de
alternativ som innehåller en persontågsförbindelse. Med enbart vägförbindelse blir
det cirka 11 000 färre kollektivtrafikresor per dygn (- 40%) jämfört med alt A. I
förhållande till referensalternativet ökar dock kollektivtrafikresorna något (+ 13%)
även i detta alternativ, vilket kan vara en effekt av de allmänna tillgänglighetsförbättringar som vägförbindelsen skapar.27
27

Som tidigare framgått omfattar prognosen endast kollektivtrafikresor med tåg och färja
medan några antaganden inte har gjorts om ökat utbud av kollektivtrafik på väg (buss med
mera) som följd av en ny fast förbindelse. Vid utbyggnad av enbart en vägförbindelse är det
dock tänkbart att nya bussförbindelser skulle etableras mellan Helsingborg och Helsingör
med anknytningar till andra orter på ömse sidor om Sundet. I viss utsträckning kan detta
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Figur 4. Personbilar och kollektivtrafikresor över Sundet 2030 utan respektive med en ny
vägförbindelse (tusental per årsmedeldygn).

Tillväxten av trafikarbetet med bil ligger på ca 525 000 fordonskilometer per dygn i
hela Öresundsregionen. Det är betydligt mindre än i alternativet med både väg och
järnvägsförbindelser för person- och godstransporter (alt A), vilket dock till största
delen är en effekt av att en ny förbindelse väster om Köpenhamn ingår i detta
alternativ. Om man enbart ser till Skåne ger ett mer fullständigt utbyggnadsalternativ bara ca 10 000 fordonskilometer mer per dygn än alternativet med enbart en
vägförbindelse. I förhållande till ett alternativ med väg- och persontågsförbindelse
ligger trafikarbetet med enbart vägförbindelse däremot ca 15 000 fordonskilometer
högre per dygn.
I detta alternativ ökar kollektivtransportarbetet bara med knappt 70 000 passagerarkilometer per dygn. Detta är visserligen fortfarande en ökning i förhållande till
referensalternativet, men den är mindre än en tiondel av ökningen i det mest
fullständiga utbyggnadsalternativet med väg- och tågtrafikförbindelser för person
och gods (inklusive en ny förbindelse väster om Köpenhamn). Transportarbetet i
kollektivtrafiken blir ungefär 300 000 passagerarkilometer lägre per dygn än med
alternativet med väg- och persontågsförbindelse.
Antalet resor över Öresund ökar i detta alternativ med knappt 14 procent, vilket kan
jämföras med en ökning på närmare 24 procent i alternativet med väg- och tågtrafikförbindelser för personer och gods (alt A) och en ökning med knappt 19 procent i
alternativet med väg- och persontågsförbindelse (alt B). För vägtrafiken är mönstret
nästan identiskt med det som gäller för övriga alternativ som innehåller en ny fast
vägförbindelse: bilresorna mellan Helsingborg och Helsingör ökar med uppemot
tänkas ske även vid en kombinerad väg‐ och persontågsförbindelse, men sannolikt då i
mindre omfattning.
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140 procent medan de minskar med cirka 6 procent över Öresundsbron (jämfört
med referensalternativet), vilket ger en total ökning över Öresund med knappt 30
procent. Däremot förändras kollektivtrafikresandet naturligtvis mycket mindre i
detta alternativ än i de som innehåller en persontågsförbindelse. Det totala antalet
kollektivtrafikresor över sundet ökar endast med något över 4 procent jämfört med
en ökning på 12,5 procent i alternativet med både väg- och persontågsförbindelse.
D. Enbart persontågsförbindelse
Alternativet med enbart en persontågsförbindelse beräknas medföra att kollektivtrafikresorna mellan Helsingborg och Helsingör ökar med cirka 6 300 per dygn (+42
%) jämfört med referensalternativet. Samtidigt minskar tågresorna över Öresundsbron med ungefär 1 300, vilket innebär att tågtrafiken över Öresund totalt ökar med
knappt 5 000 resor per dygn. Jämfört med förbindelsen med såväl väg- som tågförbindelser för person- och godstransporter (alt A) minskar antalet bilresor i detta
alternativ med drygt 12 000 (-57 %) mellan Helsingborg och Helsingör medan
antalet kollektivtrafikresor i samma relation minskar med runt 6 000 (-21 %). När
det gäller kollektivtrafikresorna förklaras en stor del av denna skillnad av att en ny
förbindelse väster om Köpenhamn inte ingår i detta alternativ varför detta
tillgänglighetstillskott uteblir.
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Figur 5. Kollektivtrafikresor och bilar över Öresund utan respektive med en ny fast
persontågsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (resor/bilar per årsmedeldygn).

Det är framförallt i resandet över Öresund som kollektivtrafikandelen ökar. På
regional nivå märks inga förändringar i färdmedlens marknadsandelar och transportmönstren i stort ändras inte nämnvärt. Som framgår av figur 5 är resandet över
Öresundsbron i stort sett opåverkat av att en ny fast persontågsförbindelse inrättas
mellan Helsingborg och Helsingör. Att effekterna är små på regional nivå kan
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möjligen delvis bero på att modellanalyserna inte innehåller någon avancerad
optimering av till exempel regionaltågsutbudet.
E. Förbindelse utformad för godstågstrafik
Ett huvudsyfte med en särskild godstågsförbindelse är att skapa en effektivare länk i
en godstransportkorridor som sträcker sig från Skandinaviska halvön ner mot
Tyskland och kontinenten. Detta väntas leda till att huvuddelen av godstågstransporterna över Öresund leds via den nya förbindelsen i stället för över Öresundsbron. En effekt av detta är att utrymme frigörs för ökad persontågstrafik på
Öresundsbron och de banor som ansluter till Öresundsbroförbindelsen på ömse sidor
om sundet.
Godstransportanalyser för Skåne år 2030 har genomförts med hjälp av transportanalysverktyget GORM. 28 Dessa prognoser visar en mycket kraftig ökning av
godstransporterna över Öresund (se figur 6). GORM prognosticerar också en
mycket kraftig ökning av antalet kombitåg om en ny fast godstågsförbindelse
(inklusive ny förbindelse väster om Köpenhamn) etableras mellan Helsingborg och
Helsingör. Även utan en ny förbindelse räknar man med att godsvolymerna över
Öresund och södra Östersjön enligt GORM kommer att trefaldigas från 2003 till
2030. Med en ny fast förbindelse över Öresund blir utvecklingen ännu kraftigare.
Utvecklingstakten mellan 2020 och 2030 stiger då för Öresunds del istället för den
något avmattande tillväxt som man annars räknar med. Det kan också vara värt att
notera att godsvolymerna över södra Östersjön inte påverkas märkbart av en ny fast
godstågsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
25
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Figur 6. Beräknade transporter med järnväg över olika gränspassager 2003 ‐2030 (miljoner
ton). Källa: Ramböll.
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Ramböll: Gränsöverskridande godstransporter genom Skåne år 2030, Unr. 61661145577.
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Sekretariatet bedömer att de godsprognoser som nu gjorts innehåller stora
osäkerheter. De bygger på vissa förenklade antaganden som sannolikt ligger långt
från en framtida verklighet – till exempel obegränsad spårkapacitet i de svenska och
europeiska järnvägsnäten. Vi anser likväl att prognoserna visar på en så anmärkningsvärd potentiell tillväxt av godsvolymerna att utvecklingen behöver ägnas
särskild uppmärksamhet framöver.
Med hänsyn till allmän osäkerhet om framtiden har sekretariatet bedömt ökningen
av godstransportefterfrågan något försiktigare än vad GORM utvisar. Med denna
utgångspunkt bedöms godstågsförbindelsen leda till en efterfrågan på cirka 135
godståg per dygn över Öresund, varav i medeltal 43 tåg per dygn skulle använda
Öresundsbroförbindelsen och 91 tåg per dygn förbindelsen mellan Helsingborg och
Helsingör. Denna trafikering bedöms kunna ge kapacitetsproblem på Öresundsbroförbindelsen om persontågstrafiken samtidigt utökas enligt Skånetrafikens så
kallade tågstrategi. På förbindelsen Helsingborg-Helsingör finns i detta alternativ
med bana för godståg däremot ringa kapacitetsproblem vilket ger möjligheten att
leda fler godståg denna väg om det blir kapacitetsbrist på Öresundsbroförbindelsen.
0+. Utbyggnad av befintliga förbindelser
Detta alternativ utgår från att nuvarande infrastrukturkorridorer klarar den
tillkommande trafiken och att trafiktillväxten sker genom expansion av färjeförbindelserna och ökad trafik över Öresundsbron. Det betyder att nuvarande transportoch trafikmönster i huvudsak ligger fast och att en ökad efterfrågan på resor och
transporter yttrar sig i ökade flöden på befintliga vägar och järnvägar samt på de
(relativt få) nya länkar som ingår i fastställda utbyggnadsplaner för infrastrukturen.
Utbyggnaden av befintliga förbindelser, som alternativet här är definierat, avser
främst kapacitetsförstärkningar för att möjliggöra ökad tågtrafik på Öresundsbron.
Därför innebär detta en viss förstärkning av kollektivtrafikresandet i förhållande till
bilresorna.
I ett alternativ utan särskilda åtgärder för att förstärka Öresundsförbindelserna –
referensalternativet för 2030 – förutses betydande kapacitetsproblem för spårtrafiken över Öresundsbroförbindelsen. Det gäller särskilt om godstågstrafiken får
den starka tillväxt som prognoserna antar och persontågstrafiken utökas enligt
Skånetrafikens tågtrafikstrategi. Dessa kapacitetsproblem motverkas genom de
förstärkningsåtgärder på Öresundsbroförbindelsen som ligger i detta alternativ.
Även om åtgärderna inte är kända i detalj kan man anta att kapacitetsförstärkningarna kan räcka på medellång sikt för att hantera antingen en utökad persontrafik på
järnväg eller en starkt expanderande godstågstrafik. Däremot bedöms det bli svårt
att fullt ut tillgodose behoven om både persontrafik och godstågstrafik ökar starkt.
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4 Strategisk konsekvensbedömning
Sekretariatet har låtit genomföra en strategisk konsekvensbedömning av de olika
utbyggnadsalternativen. Konsekvensbeskrivningen har samlats under fem
huvudrubriker (utöver de konsekvenser för resandet och trafiken som beskrivits i
föregående kapitel):






tillgänglighet
miljö
stads- och bebyggelseutveckling
Öresundsregionens utveckling
samhällsekonomi

Självklart beror konsekvenserna på hur förbindelsen byggs ut och vilken typ av
trafik den ger utrymme för. En viss typ av förbindelse och trafik kan ge stora
konsekvenser ur en viss aspekt medan en annan typ av infrastruktur och trafik kan
ge marginella effekter i samma avseende. De olika aspekterna har också skiftande
betydelse beroende på om man ser det ur ett lokalt, regionalt, nationellt eller
internationellt perspektiv. Konsekvenserna för stads- och bebyggelseutvecklingen
kan således i huvudsak antas väga tungt lokalt och regionalt, medan andra aspekter
har större relevans på nationell och/eller internationell nivå. Förändringar i
trafiksystemet ger också konsekvenser för enskilda hushåll och företag. Den
samlade påverkan av en ny fast förbindelse kan skilja sig mycket från hushåll till
hushåll och från företag till företag.
4.1 Tillgänglighet
De ändrade trafikförutsättningar som en ny förbindelse medför ger upphov till
ändrade transportmönster. Ett sätt att sammanfatta förändringarna är genom
medelvärdena för restid och reseavstånd för alla resor i Skåne och på Själland. Det
mest omfattande utbyggnadsalternativet med en väg- samt person- och godstågsförbindelse (inklusive utbyggnad av en ny förbindelse väster om Köpenhamn)
innebär att man når fler målpunkter, till exempel fler arbetsplatser, med ungefär
samma restid som utan förbindelse. Medelrestiden för personbilsresorna i regionen
sjunker svagt (-0,1 procent) samtidigt som färdsträckorna ökar med 1,2 procent i
medeltal. För kollektivtrafikresorna ökar medelrestiden med 0,3 procent medan den
genomsnittliga resesträckan ökar med 3,4 procent. Dessa förändringar återspeglar i
hög grad de tillgänglighetsförbättringar inom hela Öresundsregionen som följer av
de förbättrade förbindelserna.
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Figur 7. Antal arbetsplatser som nås inom 60 minuter med bil med ny fast förbindelse för
person‐ och godstransporter på väg och järnväg.

Tillgänglighetseffekterna om man bygger ut en väg- och persontågsförbindelse (alt
B) blir något mindre, vilket dock delvis är en effekt av att en ny förbindelse väster
om Köpenhamn inte ingår i detta alternativ. I detta fall är medelrestiden vid bilresor
oförändrad medan reseavståndet ökar med 0,7 procent. Den genomsnittliga
resesträckan med kollektivtrafik ökar i detta fall med 1,5 procent samtidigt som
restiden ökar obetydligt. Enbart en vägförbindelse ger samma tillgänglighetsvinster
för biltrafik jämfört med alternativ A medan tillgängligheten för kollektivtrafiken
naturligtvis blir sämre. Enbart en persontågsförbindelse ger små förändringar i
tillgängligheten på regional nivå (Skåne och Själland). En godstågsförbindelse kan
ha viss betydelse för tillgängligheten för personresor över Öresundsbroförbindelsen,
men effekten bedöms vara liten och knappast märkbar på regional nivå.
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Figur 8. Antal arbetsplatser som nås inom 60 minuter med kollektivtrafik med ny fast
förbindelse för person‐ och godstransporter på väg och järnväg.

4.2 Miljö
Nya stora transportanläggningar får alltid konsekvenser för miljön. I vissa fall kan
konsekvenserna vara positiva, till exempel genom att miljöstörande trafik kan
omfördelas till bättre lägen. Men i många fall blir det också negativa miljökonsekvenser i form av intrång och störningar både under byggtiden och när anläggningen
används.
Trafiken brukar anses ha särskilt stor inverkan på klimat, luftkvalitet, buller och
intrång i natur- och kulturmiljöer. Det handlar alltså bland annat om påverkan på
följande svenska miljömål:





Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
God bebyggd miljö

En fast förbindelse över Öresund kan även, beroende på fysisk utformning och
lokalisering, påverka miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

29 (52)

Sammantaget bedöms en ny fast förbindelse för person- och godstrafik på väg- och
järnväg inte nämnvärt påverka möjligheterna att nå målet om begränsad klimatpåverkan. I ett regionalt eller nationellt perspektiv är den beräknade trafikökningen
förhållandevis begränsad (se figur 9). Om vägförbindelsen leder till att färjetrafiken
reduceras starkt kan nettoeffekten bli minskad klimatpåverkan. Samma sak gäller
om en godstågsförbindelse ses som en del i en sådan politiskt styrd omställning av
transportsystemet som exempelvis EU-kommissionens nya vitbok om den gemensamma transportpolitiken ställer upp mål för.29 Sett till klimatmålet i stort är dock
effekterna av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör marginella
oavsett i vilken riktning de går.
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Figur 9. Trafikarbete med bil och transportarbete men kollektivtrafik i Öresundsregionen
(Skåne och Själland) utan respektive med en ny fast förbindelse för person‐ och
godstransporter på väg och järnväg.

Även om effekterna skiljer sig en del bedöms inte skillnaderna mellan de olika
utbyggnadsalternativen vara stora. På kortare sikt kan alternativ som innefattar en
vägförbindelse vara fördelaktiga eftersom de innebär att färjetrafiken kan minska
eller upphöra helt. På lång sikt kan alternativ som innefattar person- eller godsförbindelser med tåg ge ökad handlingsfrihet inför en anpassning av transportsystemet
till radikalt lägre koldioxidutsläpp. Ett samarbete kring en hållbar infrastruktur och
tätortsutveckling har till exempel bedömts vara viktig för att bidra till minskade

29

I vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrens‐
kraftigt och resurseffektivt transportsystem, KOM(2011) 144 slutlig” föreslår EU‐kommis‐
sionen mål som innebär att 30 procent av vägtransporterna över 30 mil ska flyttas över till
exempelvis järnväg och sjöfart till 2030 och att hälften av dessa vägtransporter ska ha
flyttats över till exempelvis järnväg och sjöfart till 2050. Detta ska ske med hjälp av
effektiva och miljövänliga godskorridorer, och kommissionen anger att lämplig infrastruktur
måste tas fram för att nå detta mål.
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klimatproblem i Öresundsregionen.30 Ett utbyggnadsalternativ som kombinerar
spår- och vägförbindelser ger naturligtvis störst flexibilitet att utforma klimatstyrningen av transporterna efter vad som visar sig vara de mest kostnadseffektiva
lösningarna om 20-30 år och därefter. Detta alternativ ger också möjlighet att ta
tillvara möjligheter att minska koldioxidutsläppen på såväl kort som lång sikt.
Vägtrafiken är den största källan till flera luftföroreningar. Halterna är särskilt höga
i tätorter och under rusningstrafik. En fortlöpande energieffektivisering och
införande av ny och bättre reningsteknik bedöms dock kunna komma att minska
problemen inom många områden. För de flesta luftföroreningar kan detta kompensera för den ökade trafik som en ny eller utvecklad Öresundsförbindelse väntas
medföra. En ny vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan innebära att
färjetrafiken försvinner. Därmed elimineras en stor lokal föroreningskälla. Ökad
väg- och spårtrafik kan dock antas medföra att utsläppen av partiklar ökar totalt. Det
bidrar till att öka partikelhalten i bakgrundsmiljön, vilket är ett problem särskilt i
Öresundsregionen. Men förbindelsen kan å andra sidan också bidra till att trafiken
leds om från gator och transportstråk som idag har en hög partikelkoncentration till
områden som är mindre känsliga för dessa föroreningar. 31
Det har inte varit möjligt att utreda hur utsläppen av partiklar kommer att förändras
inom ramen för denna konsekvensbedömning. Det är därför svårt att rangordna
alternativen efter effekterna på luftmiljön. De utbyggnadsalternativ som innehåller
en ny fast vägförbindelse bedöms dock ge störst minskning av luftföroreningar i ett
kortare perspektiv genom att utsläppen från färjetrafiken kan minskas starkt.32 På
längre sikt kan alternativen med spårförbindelse möjligen ge utrymme för sådana
större omställningar av transportsystemet som gynnar målet om frisk luft.
En ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan antas ha ungefär
samma påverkan på miljömålet om bara naturlig försurning som på luftföroreningarna. En utveckling av spårförbindelserna över Öresundsbron kan antas ha en
övervägande positiv påverkan, medan en allmän tillväxt av färjetrafiken är negativ
om inte utsläppen kan renas i väsentligt högre grad än nu.
En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör leder till ökad trafik på väg
och järnväg, vilket kan öka bullerstörningarna generellt. Å andra sidan kan omledningen av trafiken medföra att bullret minskar i mer utsatta områden. Effekten på
den bebyggda miljön av att färjetrafik ersätts helt eller delvis är svårbedömd. Det
saknas underlag för att säkert kunna rangordna de olika utbyggnadsalternativen efter
deras påverkan på den bebyggda miljön. I det regionala utvecklingsarbetet har dock
en ny persontågsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör bedömts vara
strategisk för att få till stånd ett bättre samspel mellan bebyggelse- och

30

IBU‐Öresund: Infrastruktur och byutveckling i Öresundsregionen.
Ingen hänsyn har heller tagits till de speciella omständigheter för utsläppen som en
tunnellösning kan innebära.
32
Möjligheten finns till omställning av färjestrafikens utsläpp givetvis också. Det har dock
inte utretts här.
31
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trafikutvecklingen. Från den utgångspunkten kan alltså detta alternativ vara mest
attraktivt.
Trafikanläggningar och förändringar i trafikmönstren har konsekvenser även för
andra miljömål än de som nämnts ovan. Intrång i kultur- och naturmiljöer är en
sådan påverkan som endast delvis fångas i målet om en god bebyggd miljö. Hur en
Öresundsförbindelse kommer att påverka kultur- och naturmiljö beror på hur den
kommer att utformas. Sannolikt kommer dock värdefulla kultur- och naturmiljöer
att påverkas. Det gäller troligen i särskilt hög grad under byggtiden men kan även
gälla när anläggningarna börjar trafikeras. En lösning som innefattar såväl motorväg
som separata person- och godstågsförbindelser kan antas ge större risk för intrångseffekter av olika slag än en mindre omfattande anläggning. En ny fast förbindelse i
eventuellt broutförande kan också antas ha en påverkan på målet om ett levande hav
och en levande kust. Hur stor denna påverkan blir är dock svårt att avgöra.
Sammantaget bedöms inte de olika alternativen för en ny fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör nämnvärt försämra möjligheterna att nå olika nationella
svenska miljömål. De kan däremot i viss mån bidra till att åstadkomma förbättringar. För de regionala miljömålen blir konsekvenserna troligen större, men
effekterna är komplicerade och inte entydiga. En generell bild är att miljövinsterna
av en reducerad färjetrafik på kort sikt kan väga upp de negativa effekterna av ökad
vägtrafik som en vägförbindelse ger. Tillgång till spårförbindelser kan ha större
betydelse på längre sikt om politik och samhälle anpassas på ett mera kraftfullt sätt
till kraven på långsiktig hållbarhet. En ny förbindelse ger också möjlighet att leda
tung tågtrafik, genomfartstrafik med tunga vägfordon samt transporter av farligt
gods i lämpligare korridor än idag.
4.3 Stads- och bebyggelseutvecklingen
Det är svårt att översätta de modellanalyser som genomförts till påverkan på stadsoch bebyggelseutvecklingen. Man kan dock dra vissa slutsatser utifrån kunskap om
trafikflödena och den typ av trafik som väntas utnyttja olika delar av en fast förbindelse. En persontågsförbindelse kan i första hand antas få stor betydelse för lokala
och regionala resor, medan en godstågsförbindelse främst ska öka kapaciteten och
kvaliteten i långväga godsflöden mellan kontinenten och Skandinaviska halvön.
Trafiken på en motorvägsförbindelse kommer troligen att ha en mer blandad
sammansättning. Såväl långväga utrikestransporter med lastbil som lokal och
regional distributionstrafik kommer säkert att förekomma. Personbilstrafiken
kommer som alltid att domineras av lokal och regional trafik, men i detta fall kan en
andelen mer långväga fritids- och tjänsteresor vara ovanligt stor.
En slutsats av detta är att en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
för såväl person som godstrafik på både väg och järnväg – det mest omfattande
alternativet – kommer att ha en ganska sammansatt påverkan på stads- och
bebyggelsemiljön. Framför allt kommer persontrafiken att vara betydelsefull i
sammanhanget. En ökad personbilstrafik brukar anses främja en mer spridd
bebyggelse- och servicestruktur medan ökad persontrafik på järnväg kan gynna en
mera förtätad stadsbebyggelse med arbetsplatser och service i stationsnära lägen.
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Nya godsstråk kan medföra att de inre och folktäta delarna av regionen kan slippa
störningar från tung trafik. Man får också en alternativ korridor för farligt gods.
Alternativen med både nya väg- och järnvägsförbindelser kan möjligen ge en viss
flexibilitet från stadsplanesynpunkt. De kan främja målen i den regionala utvecklingsplaneringen om att skapa ett utbud av olika typer av boenden, arbetsplatser och
miljöer och erbjuda människor möjlighet att välja bostadsort efter egna preferenser
och krav. Som framgår av figur 10 kommer till exempel en ny fast förbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör att öka tillgängligheten med bil till Öresundsregionens arbetsmarknad påtagligt i nordvästra Skåne. Det finns dock även
regionala mål om bärande kollektivtrafikstrukturer som möjliggör en hållbar och
resurseffektiv utveckling. Målen innebär också en strävan efter en flerkärnig
regionstruktur med koncentrerade tätorter och stadsdelar där utbyggnad först och
främst sker genom förtätning i närheten av stationer och kollektivtrafiknoder. Dessa
mål förefaller stödjas bäst av alternativet med enbart persontågsförbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör.
En ny fast förbindelse över Öresund kommer också att påverka stads- och bebyggelseutvecklingen lokalt genom landanslutningarna och behovet av förbindelser till
de övergripande transportnäten. För att bedöma denna påverkan behöver man dock
veta hur olika delar av anläggningarna kommer att utformas. En anläggning som
omfattar såväl person- och godstågsförbindelser som en vägförbindelse kan dock
antas ha större inverkan i detta avseende än alternativ som är mer begränsade.
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Figur 10. Skillnad i antal arbetsplatser som nås inom 60 minuters resa med bil med en ny
fast förbindelse för person‐ och godstransporter på väg och järnväg jämfört med
referensalternativet (enbart färjeförbindelse).

4.4 Öresundsregionens utveckling och konkurrenskraft
En ny Öresundsförbindelse kan påverka Öresundsregionens utveckling och
konkurrenskraft på olika sätt beroende på hur den utformas. En förbindelse som
innefattar motorväg och järnväg för person och godstrafik möjliggör ett brett
spektrum av trafiklösningar för internationella, nationella, regionala och lokala
transportbehov. Det är därmed också det utformningsalternativ som ger störst effekt
när det gäller Öresundsregionens utveckling och konkurrenskraft.
Persontågsförbindelsen påverkar främst den inomregionala tillgängligheten och kan
bidra till att skapa den kritiska massa som behövs för att öka tillväxtdynamiken i
regionen. Godstågsförbindelsen kommer i första hand att bidra till att öka kapaciteten och kvaliteten i internationella godsflöden. Detta kan vara betydelsefullt för en
fortsatt integration av den europeiska ekonomin och kan bidra till att förbättra det
svenska näringslivets kopplingar till utländska marknader. Förbättrade godstågsförbindelser kan indirekt påverka den regionala utvecklingen genom att de kan göra
Öresundsregionen ännu mer attraktiv för olika transportberoende verksamheter.
Därmed kan de förstärka regionens ställning som transportknutpunkt och logistiskt
centrum i Skandinavien. Man slipper också hantera kombinationen av växande
godstrafik på järnväg och ökat resande i de delar av nätet där persontrafiken är som
mest intensiv. Det kan också frigöra värdefull mark och andra resurser för mera
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kontaktintensiva verksamheter samtidigt som störningarna från tung godshantering
kan reduceras.
En ny motorvägsförbindelse har bredare påverkan och ändrar transportförutsättningarna på alla nivåer, från den lokala till den transeuropeiska. Persontrafiken på
en vägförbindelse har stor betydelse för den inomregionala tillgängligheten. Förbindelsen kommer därigenom att stimulera interaktionen mellan olika regiondelar
och orter på ömse sidor om sundet, i synnerhet i områdena norr om Köpenhamn och
Malmö. Lastbilstrafiken på en vägförbindelse fyller samma funktion som tågtrafiken
för de utrikes transporterna, även om det för lastbilstrafikens del i högre grad rör sig
om varuslag med högre varuvärden. Den fyller också en funktion för lokal och
regional distributionstrafik och annan nyttotrafik som kan växa i betydelse vid en
ökad integration tvärs över sundet.

Figur 11. Restidsminskning för bilresor till Kastrup i alternativet med väg‐ och
persontågsförbindelse jämfört med referensalternativet för år 2030 (enbart färjetrafik).

Sammantaget är det en förbindelse med både väg- och järnvägstrafik för person- och
godstransporter som kan bedömas ge de största effekterna på den regionala utvecklingen och konkurrenskraften.
Något som kan ha stor betydelse för Öresundsregionens attraktivitet och konkurrenskraft är hur väl regionen kommer att kunna vara integrerad i ett globalt nätverk
av transportförbindelser. Genom tillgången till Kastrup som en internationell
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storflygplats har Öresundsregionen haft en förhållandevis gynnad ställning i detta
avseende. Enligt IBU och OECD finn det emellertid nu tecken på att Kastrup och
därmed Öresundsregionen håller på att förlora sin position. En ny fast förbindelse
över Öresund skulle kunna betyda en hel del för att vidga Kastrups upptagningsområde och ge underlag för fler direktflygförbindelser till olika destinationer än vad
som annars skulle ha varit möjligt. Den största effekten borde här ligga i att ökat
utrymme skapas för persontågs- och bilresor via en ny förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör.

Figur 12. Restidsminskning i minuter för tågresor till Kastrup i alternativet med väg‐ och
persontågsförbindelse jämfört med referensalternativet för år 2030 (enbart färjetrafik).

4.5 Samhällsekonomiska effekter
En samhällsekonomisk kalkyl för olika utbyggnadsalternativ för en ny fast
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har genomförts vid Danmarks
Tekniska Universitet (DTU) inom ramen för IBU-projektet.33 Trafikutvecklingstalen
som ligger till grund för denna samhällsekonomiska kalkyl är av samma storleksordning som i de prognoser som sekretariatet låtit genomföra och som sammanfattats tidigare i detta kapitel. Det betyder att det inte finns någon grund för att göra
en ny bedömning av de olika utbyggnadsalternativens lönsamhet än vad som
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HH‐forbindelsens lønsomhet – samfundsøkonomiske beregninger. IBU‐Øresund.
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framkommit genom DTU:s utredning.34 Detta leder till följande övergripande
slutsatser.












Det mest omfattande alternativet med väg- och järnvägsförbindelse för
personer och gods kan antas vara samhällsekonomiskt lönsamt vid den
beräknade trafikutvecklingen och nuvarande (osäkra) beräkningen av
anläggningskostnaden. En ny förbindelse väster om Köpenhamn, som ingår
som en förutsättning i detta alternativ, ingår inte i bedömningen utan får
förutsättas vara samhällsekonomiskt motiverad på egna meriter.
Alternativet med väg- och persontågsförbindelse kan antas vara samhällsekonomiskt lönsamt med viss marginal och ge större samhällsekonomiskt
överskott än det mer omfattande alternativet.
Alternativet med enbart vägförbindelse kan antas vara samhällsekonomiskt
lönsamt med mycket god marginal. Vid lika förutsättningar ifråga om
anläggningskostnader och trafiktillväxt bedöms alternativet vara lönsammare än övriga alternativ, möjligen med undantag för alternativet med
utbyggnad av befintliga förbindelser.
Alternativet med enbart persontågsförbindelse kan antas vara samhällsekonomiskt lönsamt, men med relativt liten marginal. Vid lika förutsättningar ifråga om anläggningskostnader och trafiktillväxt bedöms
alternativet vara mindre lönsamt än övriga alternativ utom en ren godstågsförbindelse.
Alternativet med enbart godstågsförbindelse framstår som samhällsekonomiskt olönsamt med nuvarande kalkylförutsättningar i fråga om bland
annat anläggningskostnader och trafiktillväxt. En godstågsförbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör kan dock frigöra kapacitet på Öresundsbron för persontågstrafik och ge ett tillskott av nytta i form av bland annat
restidsvinster i tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn. Denna effekt
ingår inte i kalkylen. En reservation bör också göras för att förutsättningarna
för den samhällsekonomiska bedömningen kan ändras om det blir en
mycket snabb utveckling av godstransporterna över Öresund enligt konsultföretaget Rambölls prognos.
Ett alternativ med förstärkning av den befintliga Öresundsbroförbindelsen
kan antas medföra relativ stor nytta i förhållande till kostnaderna, eftersom
detta brukar vara fallet med mindre investeringar för att få bort flaskhalsar.
Alternativet får i så fall hög samhällsekonomisk lönsamhet. Det finns dock
inget underlag om kostnader och nytta för detta alternativ. Det är inte heller
helt jämförbart med övriga alternativ eftersom det inte får effekter som
svarar mot de strategiska utmaningar som en ny förbindelse är tänkt att lösa.

Det bör understrykas att det finns många osäkerheter i underlaget som påverkar
utfallet av den samhällsekonomiska bedömningen. Vissa nytto- och kostnadsposter
34

Undantaget är den nya prognos för godstransporterna i Öresundsregionen som
genomförts av Ramböll på uppdrag av Trafikverket och Region Skåne. Denna visar på
kraftigare utvecklingstal än vad som antagits i underlaget till de samhällsekonomiska
kalkylerna.
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som i princip ska ingå i en samhällsekonomisk kalkyl saknas. Exempelvis omfattar
de anläggningskostnader som ingår i kalkylerna enbart sträckan över Öresund. De
olika anslutnings- och kompletteringsinvesteringar som kan behövas för att
möjliggöra de nyttor som tillgodoräknats projektet ingår alltså inte.
Hur stora anläggningskostnaderna blir kan antas ha avgörande betydelse för utfallet
av den samhällsekonomiska kalkylen. Beräkningarna av dessa är mycket preliminära eftersom de baseras på relativt översiktliga analyser av de byggnadstekniska
förutsättningarna. Många uppföljningar av stora infrastrukturprojekt har visat att
anläggningskostnaderna tenderar att underskattas systematiskt medan restidsvinsterna däremot ofta överskattas. Vidare gäller naturligtvis att det finns aspekter som
inte fångas i en samhällsekonomisk kalkyl men som likväl kan behöva vägas in i
beslutsunderlaget, i synnerhet utifrån ett regionalt eller lokalt planeringsperspektiv.

4.6 Bedömningar
En ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör beräknas i sin mest
omfattande form – väg och järnväg för person- och godstransporter inklusive en ny
förbindelse väster om Köpenhamn – få en trafik motsvarande knappt 21 000 bilresor
och drygt 28 000 kollektivtrafikresor per dygn. Jämfört med referensalternativets
färjeförbindelse motsvarar detta en ökning på drygt 12 000 bilresor och närmare
13 000 kollektivresor per dygn. Totalt innebär det att resorna mer än fördubblas och
att bilresorna ökar med nästan 150 procent. Till detta kommer också en förväntad
kraftig ökning av godstransporterna på väg och järnväg, vilka inte omfattas av
modellanalyserna.
Detta betyder att biltrafiken mellan Helsingborg och Helsingör år 2030 beräknas
uppgå till ungefär 80 procent av den prognosticerade biltrafiken på Öresundsbron
vid samma tidpunkt. För kollektivtrafiken (färjor och persontåg) når HHförbindelsen upp till drygt 72 procent av Öresundsbrons nivå. Man kan också
jämföra med dagens trafikvolymer på Öresundsbron. Trafiken mellan Helsingborg
och Helsingör år 2030 beräknas då uppgå till drygt 90 procent av biltrafiken över
Öresundsbron 2011. För kollektivtrafiken är motsvarande nivå cirka 76 procent.
Utfallet kan variera med olika varianter av persontrafikalternativ som beskrivits
tidigare i detta kapitel. Om enbart en godstågsförbindelse byggs har det bedömts
leda till en trafikefterfrågan på nästan 140 godståg per dygn år 2030. I dag är
motsvarande trafik 24 godståg och i referensalternativet för 2030 beräknas trafiken
uppgå till knappt 58 tåg.
Effekterna för trafiken över Öresundsbron av en ny fast förbindelse är små. Det
mest omfattande utbyggnadsalternativet mellan Helsingborg och Helsingör leder till
att trafiken på Öresundsbron minskar med runt 6 procent för biltrafiken och 3
procent för kollektivtrafiken. Detta hindrar dock inte att trafiken över Öresundsbron
ändå ökar fram till 2030 som följd av den underliggande trafiktillväxten. På övriga
större vägar i västra Skåne leder de olika alternativen endast till marginella
förändringar. Den viktigaste förändringen bedöms vara en dämpad ökning av
lastbilstrafiken på E6 söder om Helsingborg.
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Det övergripande målet för detta uppdrag är att ta fram ett allsidigt underlag som ger
kunskap om den framtida trafiken över Öresund under olika förhållanden. I den
konsekvensbedömning som nu redovisats ligger fokus på olika alternativ för en ny
fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Men förstärkt kapacitet på den
nuvarande förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn ingår också som ett
alternativ.
Frågan om en ny fast förbindelse befinner sig i ett mycket tidigt utredningsskede.
Analyserna måste därför vara mycket översiktliga. I denna fas handlar det endast
om att jämföra utfallet av olika möjliga alternativ för att utveckla infrastrukturen
över Öresund, som underlag för ställningstaganden i en fortsatt beslutsprocess. Det
handlar alltså inte om att ta ställning till om en ny fast förbindelse bör byggas eller
hur den i så fall bör utformas.
Det mest omfattande utbyggnadsalternativet som ingår i analysen är en fast väg- och
järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för både person- och
godstrafik.35 Detta alternativ ger mest trafik över sundet och ger störst påverkan på
transportsystemet i Öresundsregionen. Men det är också det alternativ som kostar
mest att bygga. De mycket preliminära kalkyler som gjorts visar dock att en sådan
utformning av förbindelsen kan vara samhällsekonomiskt lönsam enligt nu aktuella
trafikprognoser och beräkningar av anläggningskostnaderna. Alternativet ger
betydande förbättringar av tillgängligheten i regionen och tillgången till arbetsplatser inom pendlingsavstånd ökar också starkt för de som bor i nordvästra Skåne.
Det blir också förbättrad tillgänglighet inom ett vidare område som omfattar bland
annat södra Halland och södra Småland.
En ny fast förbindelse bidrar även till att minska sårbarheten i det svenska och
europeiska transportsystemet. Denna effekt är svår att värdera men måste tillmätas
stor betydelse. Inte minst i ett nationellt perspektiv är det värdefullt att skapa
ytterligare alternativa transportvägar genom Öresundsregionen, som är att allt
viktigare transitområde för den svenska utrikeshandeln.
Den trafik som blir följden av en ny förbindelse bedöms inte i sig ge någon stor
negativ miljöpåverkan. På kort sikt kan klimatpåverkan och vissa luftföroreningar
minska genom att utsläppen från färjetrafiken minskar eller försvinner. Den
trafikökning som en ny förbindelse medför kommer troligen att uppvägas av ökad
energieffektivitet hos fordonen och bättre reningsteknik. I andra fall, till exempel i
fråga om partiklar och buller, kommer emissionerna att öka. Men de negativa
effekterna kan mildras genom att trafiken flyttas till mindre störningskänsliga lägen.
Förbindelsen medför dock att tillgängligheten ökar för bland annat biltrafiken. I
kombination med andra åtgärder som verkar i samma riktning kan detta ge upphov
till långsiktiga effekter. Det kan till exempel leda till förändringar av markanvändningen som medför generellt ökade krav på rörlighet. En ny fast förbindelse ger
också risk för intrångseffekter av olika slag, och det är sannolikt att det svenska
35

För att få den fulla effekten av ett sådant alternativ förutsätts en ny förbindelse väster
om Köpenhamn, vilket för närvarande inte aktuellt i nationell dansk transportplanering.
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miljömålet om ”hav i balans samt levande kust och skärgård” påverkas om ett
broalternativ blir aktuellt. Det går knappast att utesluta att den biologiska mångfalden i den berörda delen av Öresund kan komma att störas av byggnadsverksamheten eller de färdiga anläggningarna.
Det mest omfattande alternativet för en ny fast förbindelse bedöms kunna få en
sammansatt påverkan på stads- och bebyggelsemiljön. Ökad personbilstrafik kan
främja en mer spridd bebyggelse- och servicestruktur medan ökad persontrafik på
järnväg kan gynna en mera förtätad stadsbebyggelse med arbetsplatser och service i
stationsnära lägen. Trafikförändringarna beräknas dock inte bli så stora att man kan
förvänta att stads- och bebyggelseutvecklingen i Öresundsregionen påverkas på
något genomgripande sätt. Detta hindrar dock inte att effekterna kan bli större lokalt
och påverka lokaliseringsförutsättningarna för centrala noder i trafiksystemet
Det ligger i sakens natur att en förbindelse som innefattar motorväg och järnväg för
både person- och godstrafik är det utformningsalternativ som ger störst effekt på
tillgängligheten. Den möjliggör ett brett spektrum av trafiklösningar för internationella, nationella, regionala och lokala transportbehov. Persontågsförbindelsen
påverkar främst den inomregionala tillgängligheten och kan bidra till att skapa den
kritiska massa som behövs för att öka tillväxtdynamiken i regionen. Godstågsförbindelsen kommer däremot i första hand att bidra till att öka kapaciteten och
kvaliteten i internationella godsflöden. Ändrade godsflöden kan dock påverka
markanvändningen på ett sätt som indirekt stimulerar den regionala utvecklingen.
En ny motorvägsförbindelse har en bredare påverkan och ändrar transportförutsättningarna på alla nivåer, från den lokala till den transeuropeiska.
Vad gäller persontransporterna är effekterna av ett alternativ med enbart väg- och
persontågsförbindelse i stort sett jämförbara med det mer omfattande utbyggnadsalternativet. Möjligen kan detta alternativ ge ett större samhällsekonomiskt
överskott eftersom anläggningskostnaderna blir lägre. Allra effektivast från en rent
samhällsekonomisk utgångspunkt förefaller dock ett alternativ med enbart
vägförbindelser vara. Med detta alternativ kvarstår en stor del av intäkterna och
nyttan av en förbindelse – till exempel avgiftsintäkter samt positiva miljö- och
tillgänglighetseffekter – medan kostnaderna blir mindre än vid ett mer omfattande
utbyggnadsalternativ. En förbindelse med enbart persontåg visar en betydligt
svagare lönsamhet, framför allt på grund av att många av nyttoposterna i den
samhällsekonomiska kalkylen blir lägre.
Lönsamheten i en särskild godstågsförbindelse är svårbedömd med hänsyn till de
osäkerheter som finns om efterfrågan på långväga utrikestransporter med tåg. Med
de antaganden som tidigare gjorts om trafikutvecklingen har en godstågsförbindelse
bedömts ge ett samhällsekonomiskt underskott. De nya godstransportprognoser som
gjorts för Öresundsregionen kan emellertid ändra på detta. En godstågsförbindelse
måste vidare bedömas mera ur ett nationellt och europeiskt perspektiv än ur ett
regionalt. På denna nivå finns det också mål och visioner för samhällsutvecklingen
som är svåra att värdera i nuläget. Exempelvis lanseras långtgående mål för en
omställning av godstransportsystemet i EU-kommissionens vitbok om den
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gemensamma transportpolitiken. Dessa skulle bli svåra att uppnå utan en ny fast
förbindelse som kan höja godstågstrafikens effektivitet och transportkvalitet.
Godsflödena på väg, järnväg och med sjöfart i Öresundsregionen växer snabbt och
regionen fungerar som ett alltmer utpräglat transitområde för en stor del av den
skandinaviska utrikeshandeln. Detta är något som kräver ökad uppmärksamhet såväl
ur ett regionalekonomiskt som nationellt transportpolitiskt perspektiv. Väl
fungerande transportstråk med hög kapacitet är livsviktiga för den ekonomiska
tillväxten och välståndet i Norden och inom EU. Det blir en växande utmaning att
hantera dessa krav på ett sätt som är förenligt med ambitionerna att utveckla
Öresundsregionen till en attraktiv miljö att leva i för invånarna och att verka i för ett
alltmer kunskapsorienterat näringsliv.
Även konsekvenserna av en utbyggnad av den befintliga Öresundsbroförbindelsen
har belysts. Med de spårkapacitetsutbyggnader som antagits i detta alternativ blir
effekterna på regional nivå mycket små. Effekterna sprids inte heller till norra delen
av Öresundsområdet som vid utbyggnaden av nya fasta förbindelser. Effekterna på
Öresundsbron av en utbyggnad av en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och
Helsingör är begränsade. Som mest minskar trafiken med några tusental bil- och
kollektivtrafikresor jämfört med ett referensalternativ där ingen ny fast förbindelse
byggs.
Trafikunderlaget för en ny förbindelse verkar vara ganska robust för olika
antaganden om ökade bilkostnader eller förstärkt kollektivtrafikutbud i regionen. De
skissade väg- och persontågsförbindelserna förefaller således vara motiverade och
ska kunna fungera även om dessa antaganden varierar kraftigt. Det har även gjorts
en känslighetsanalys, som avser att spegla full integration i Öresundsregionen med
frånvaro av nationella skillnader och slopade passageavgifter. Denna visade däremot
på en mycket starkt stegrad efterfrågan på resor över sundet. Resultaten kan tolkas
som att det finns en latent transportefterfrågan som skulle kunna frigöras vid en
gradvis utveckling mot ökad integration mellan Skåne och Själland. Om drivkrafterna för arbetspendlingen över sundet minskar påtagligt, samtidigt som de extra
kostnaderna för att tas sig över sundet kvarstår, faller däremot en stor del av persontransportmarknaden för de fasta förbindelserna bort. Känsligast i detta avseende är
persontågsförbindelsen. Resultatet av känslighetsanalyserna kommenteras mera
ingående i kapitel 5.
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5 Långsiktig utblick och behovsbilder - känsligheter
5.1 Utblick mot 2050
I kapitel 3 har vi redovisat analysresultat som bygger på konventionella trafikprognoser som sträcker sig fram till prognosåret 2030. Det är i princip fram till denna
tidshorisont som det finns auktoriserade underlag att utgå ifrån. En ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle emellertid komma att få en
livslängd och återverkningar på samhället och transportsystemet som sträcker sig
långt bortom denna tidpunkt. Vi har därför kompletterat de kvantitativa modellanalyserna med mer kvalitativa bedömningar av trafikefterfrågans utveckling på
längre sikt. Bedömningarna baseras på resonemang om hur relevanta drivkrafter i
samhället kan komma att utvecklas. Några viktiga trender och utvecklingstendenser
sammanfattas nedan.
Befolkning
Generellt bedöms befolkningstillväxten avta i Norden, och vissa regioner förutses få
minskad befolkning på längre sikt. Öresundsregionen, som attraktiv storstadsregion,
bedöms dock ha goda möjligheter till fortsatt befolkningstillväxt på grund av
inflyttning och relativt låg medelålder på svenska sidan.
Åldersfördelningen förändras troligen så att andelen äldre ökar, även om
globalisering och ökande migration kan påverka Öresundsregionens befolkningstal
och aktivitetsnivå. Att andelen äldre ökar medför fler enpersonshushåll.
Förvärvsverksamheten torde också sjunka till följd av en äldre befolkning.
Ekonomisk utveckling
Den fortsatta globaliseringen och internationaliseringen av ekonomin innebär att
världshandeln kan förutses öka. Även i Sverige och Danmark väntas ekonomin
fortsätta att växa långsiktigt. Långtidsutredningen förutspår en fortsatt strukturomvandling i näringslivet med växande tjänstesektor. Ökad specialiseringsgrad
innebär att sektorn har bäst förutsättningar att växa i sådana större befolkningscentrum som Öresundsregionen representerar.
Något som kan komma att särskilt prägla utvecklingen i Öresundsregionen är
kombinationen av hög konkurrensförmåga inom råvaruproduktion, högteknologiska
verkstadsprodukter, skogsvaror med mera på svensk sida samt produkter inom ”lifescience” (medicin, biologi, kemi med mera) och livsmedel på dansk sida. Den
satsning som pågår inom projekten ESS och Max4 har stora förutsättningar att skapa
såväl nya intressanta produktområden som kunskapsproduktion.
Trafik och transporter
I Trafikverkets omvärldsanalys har nyligen konstaterats att det behövs beredskap för
att kunna hantera en fortsatt ökande trafikefterfrågan i de svenska storstadsregioner
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som ser ut att växa snabbast. Öresundsregion får utan tvekan räknas till dessa
regioner.
Flera studier som gjorts inför översynen av EU-kommissionens vitbok om
transportpolitik tyder på en ganska kraftig ökning av transporterna inom EU till
2050. Även i Sverige förutses en ökande efterfrågan på godstransporter och resor.
De största ökningarna av efterfrågan förutses på de delar av transportinfrastrukturen
som redan är ansträngda.
De förutsedda transportökningarna är sannolikt inte förenliga med klimatmålen.
Enligt Trafikverkets omvärldsanalys är en ökad bränsleeffektivitet inom fordonsflottan nödvändig, samtidigt som energibasen behöver bytas från olja till framför allt
el. Men detta bedöms inte räcka för att nå utsläppsmålen till 2050. Trenden med
snabb ökning av bilresandet, flygresandet och godstransporterna behöver brytas.
Infrastrukturen
Infrastrukturen för transporter förändras endast långsamt. Inom OECD och Sverige
förutses att huvuddelen av resurserna behöver användas till att vidmakthålla,
förstärka och modernisera de befintliga anläggningarna. Den svenska transportinfrastrukturen väntas bli allt mer integrerad i internationella nät. Ökad koncentration av flöden till större stråk och noder kan påverka både den europeiska och den
svenska hamn- och flygplatsstrukturen. Sverige kan få ett ännu mer perifert läge i
förhållande till världens stora marknader.
Inom EU eftersträvas ökad avreglering och integration av järnvägsnäten med
prioriterade godskorridorer och utbyggt järnvägsnät för höghastighetståg. Man vill
också öka användningen av så kallad kortsjöfart för godstransporter. I Sverige
förutses planeringen inriktas på tätare städer med effektiv kollektivtrafik. Utanför de
tätbefolkade regionerna förutses godsflöden för export fortsätta att öka, och allt
intensivare turism kommer att ställa ökade krav på funktionaliteten i järnvägs- och
vägsystemen.
Enligt Trafikverkets omvärldsanalys finns det också anledning att räkna med att den
institutionella kartan successivt kommer att ritas om. Trenden går mot ökad
samverkan i nätverk där flera olika typer av aktörer involveras. Samtidigt får den
europeiska politiken allt starkare genomslag. Ekonomiska styrmedel förutses bli allt
viktigare för att påverka transportefterfrågan i önskad riktning. Samtidigt förutses
vissa frågor i ökad utsträckning bli hanterade på regional och kommunal nivå och av
privata aktörer. Privat kapital väntas i ökad grad medverka till finansiering av
infrastruktur, vilket även infattar ett ökat inslag av brukaravgifter.

5.2 Behov på längre sikt av ytterligare fast förbindelse framtidsbilder
En av undersökningens centrala frågeställningar är om det finns ett behov av
ytterligare fast kapacitet över Öresund. Behovet måste sättas i relation till hur
efterfrågan på resor och transporter kan tänkas att utvecklas i framtiden utifrån de
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trender som vi kan uttala oss om i dag. Med hjälp av prognosmodeller kan vi
uppskatta efterfrågan på transporter även på kortare och medellång sikt genom
framskrivning utifrån en uppsättning grundläggande antaganden. Prognoser för
transporternas utveckling har tagits fram inom ramen för den svenska åtgärdsplaneringen för perioden till 2021 och inom ramen för den danska infrastrukturkommissionen till 2020. Prognoser för trafiken över Öresundsförbindelsen görs
kontinuerligt av Öresundsbrokonsortiet och har även tagits fram inom det
Öresundsregionala EU-projektet IBU.
Ju längre vi försöker blicka in i framtiden, desto osäkrare blir de antaganden som
ligger till grund för förutsägelserna. I denna utredning har vi haft underlag för att
göra konventionella trafikprognoser som sträcker sig fram till prognosåret 2030. En
ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle emellertid ha en
livslängd och verkningar som sträcker sig långt bortom denna tidpunkt. Vi har
därför valt att komplettera de kvantitativa modellanalyserna med mer kvalitativa
bedömningar av trafikefterfrågans utveckling på längre sikt.
Uppskattningar av framtida trafikefterfrågan utifrån dagens struktur på transportsystemet behöver inte vara den enda grunden för att uttala sig om behovet av ny
infrastruktur. Investeringar i infrastruktur kan också vara ett medel för att uppnå
eller påskynda en utveckling som annars inte hade inträffat. Behovet av ytterligare
fasta förbindelser över Öresund måste mot den bakgrunden också sättas i relation till
föreställningar om vad samhället vill åstadkomma på lång sikt. Utredningen har
definierat tre framtidsbilder med olika inriktning utifrån trender och långsiktig
politik på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Bilderna indikerar möjliga
vägar som utvecklingen kan ta beroende på hur samhällets aktörer väljer att agera:






Fördjupad regional integration. Öresundsregionen utvecklas under stor
dynamik mot en djupgående integration av arbets- och bostadsmarknad.
Kraftfulla nationella såväl som lokala och regionala insatser görs för att
undanröja hinder i infrastruktur och regelverk för att underlätta den fria
rörligheten för medborgare och näringsliv inom regionen.
Långväga godstransporter. Samhället – politiken såväl som näringslivet –
gör kraftiga ansträngningar för att bemästra klimatfrågan och trängseln på
vägarna genom att etablera gröna godskorridorer. Det innebär en strävan att
öka marknadsandelen för långväga godstrafik på järnväg och stimulera
sjöfarten.
Stabiliserad tillväxt (”normalisering”). Trafiktillväxten var kraftig i
Öresundsregionen under de första tio åren efter att Öresundsbron öppnades
för trafik. Den utvecklingen planar här ut. Regelverk och ekonomiska
förhållanden på ömse sidor av sundet harmoniseras långsammare och
trafiktillväxten över Öresund utvecklas mer endemiskt i takt med
utvecklingen i respektive lands storstadsregioner. Den ekonomiska
utvecklingen i de europeiska länderna är dämpad och handelsutbytet för
Sveriges del ökar snabbare transoceant än inomeuropeiskt. Inom det
europeiska järnvägsnätet har integrering och harmonisering gått trögt.
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De framtidsbilder som skisserats kan sättas i relation till efterfrågan på resor och
transporter över Öresund. Efterfrågan påverkas av övergripande ekonomiska och
demografiska faktorer, men också av de åtgärder samhällets aktörer vidtar för att
uppnå sina mål. Dessa samband beskrivs i figur 13.
Framtidsbilden ”normalisering” motsvarar en mer måttlig trafikefterfrågan över
Öresund, och sättet att hantera denna ökning blir en successiv anpassning till
utvecklingen. Framtidsbilderna ”långväga godstransporter” och ”regional
integration” motsvarar en hög trafikefterfrågan över Öresund. För att åstadkomma
en sådan situation krävs kraftfulla åtgärder. En ny Öresundsförbindelse kan vara en
sådan åtgärd.

Figur 13. Relation mellan möjliga framtidsbilder och trafikefterfrågan över Öresund-

Framtidsbild - Väsentligt fördjupad regional integration kring Öresund
Scenario

Trafiken över Öresund utvecklades kraftigt under perioden 2000-2008 för att
därefter avmattas till följd av lågkonjunkturen efter finanskrisen. Därefter växte
pendlingen igen, som tecken på en successiv integration av arbetsmarknaden.
Pendlingen varierar i både riktning och storlek från år till år. Till en början är de
viktigaste drivkrafterna den förhållandevis större arbetslösheten på den svenska
sidan, skillnader i valutakurser och variationer i löner. Tendensen består att det
pendlas mest från Skåne mot Själland på grund av det större utbudet av arbetsplatser
i Köpenhamn kombinerat med demografiska skillnader. Samtidigt är arbetstiden
fortfarande lite kortare i Danmark än i Sverige.
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På sikt kan harmoniserade valutaförhållanden permanent gjort det lätt och
problemfritt att arbeta på den sida av Öresund som man önskar. Byte av
anställningar mellan den svenska och danska sidan har blivit naturligare, eftersom
skatteregler och sociala regler har harmoniserats ytterligare. Skillnader som
drivkraft mattas generellt och efterfrågan på resor övergår till att baseras på en
genuint integrerad arbetsmarknadsregion.
Tillkomsten av ett större antal internationella verksamheter med lokalisering på
båda sidor om sundet har förstärkt pendlingen över Öresund, eftersom personalen
har relativ hög utbildning och specialisering och dessutom har hela Norden som
hemmamarknad.
HH-förbindelsen gav så kraftig förbättring av tillgängligheten, att den fick samma
relativa effekt som Öresundsbron. Antalet veckopendlare till och från Köpenhamn/
Malmö har också ökat markant bland annat från regionerna Hamburg och Göteborg.

Känslighetsanalys av prognos för 2030

För att testa hur resandet kan komma att påverkas om omvärldsförutsättningarna
ändras har arbetsgruppen låtit genomföra ett antal känslighets- och robusthetsanalyser. Känslighetsanalysen Regional integration avser att spegla den framtidsbild
som tecknats ovan och motsvarar en omvärld där kraftfulla nationella, regionala och
lokala åtgärder görs för att integrera och utveckla Öresund som gemensam arbetsmarknadsregion och regional livsmiljö i övrigt. I den analysmodell som utnyttjats
representeras denna framtidsbild av två ändringar. Den första ändringen innebär att
det inte längre finns några skillnader som beror på att resorna går mellan två länder
och att resebeteendet hos både danskar och svenskar överensstämmer med vad som
gäller för en svensk normalbefolkning. Den andra ändringen består i att avgifterna
för att resa över de fasta Öresundsförbindelserna ändras så att de motsvarar de
generella avgifterna i trafiksystemen.

18,9

9,7

Fordonskilometer bil
Passagerarkilometer
kollektivtrafik

‐2,9
Själland

‐3,6
Skåne

Figur 14. Procentuell förändring av trafikarbete med bil (fordonskilometer) och
transportarbete med kollektivtrafik (passagerarkilometer) i Öresundsregionen som följd av
känslighetsanalys Regional Integration (jämfört med basförutsättningarna för en fullt
utbyggd förbindelse).
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Denna känslighetsanalys får mycket kraftigt genomslag på såväl trafiken i hela
Öresundsregionen (jämför figur 14) som på trafiken över Öresundsförbindelserna.
Antalet passager (personbilar och kollektivtrafikresor) över Öresund (såväl
Helsingborg-Helsingör som Malmö-Köpenhamn) ökar från knappt 114 500 per
dygn med basförutsättningarna för 2030 till närmare 320 800 vid full regional
integration. Det motsvarar en ökning på över 180 procent och ger en total efterfrågan som avsevärt överstiger förbindelsernas kapacitet. Det är bilresorna som ökar
jämfört med basförutsättningarna, medan kollektivtrafikresorna tvärtom minskar
något. Förutom att nya resor tillkommer sker det alltså också en betydande överströmning från tåg till bilresor när passageavgifterna på vägarna tas bort. Det ska
dock framhållas att utfallet i denna prognos inte ska tolkas alltför strikt. Ändrade
prisrelationer, förbättrad kollektivtrafik och stramare lokaliseringspolitik kan
avsevärt förändra fördelningen. Effekterna för förbindelsen Helsingborg-Helsingör
framgår av figur 15.
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Figur 15. Kollektivtrafikresor och bilpassager över en ny fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör utan respektive med känslighetsanalysen Regional
integration.
Även om resultatet av denna känslighetsanalys är orealistiskt med hänsyn till
kapaciteten att hantera resor över sundet även på längre sikt är effekterna ändå
högintressanta. De ger nämligen en fingervisning om styrkan i den latenta
transportefterfrågan som kan finnas om Öresundsregionen på allvar skulle börja
växa ihop till en funktionell region utan starka nationella och kulturella barriärer.

Framtidsbild - Ökande långväga godstransporter genom
Öresundsregionen
Scenario

Flera olikheter mellan den svenska och danska sidan försvinner till 2050 –
valutaskillnader kan vara ett exempel – men andra består och nya tillkommer till
följd av nationell politik och skilda förutsättningar. Näringslivets nätverk utvecklats
över sundet och i Skandinavien. I globala sammanhang betraktas Skandinavien som
en destination och handelsplats och transportflödena till och från Skandinavien
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organiseras till stor del i internationella transportföretag. Transportknutpunkter
såsom hamnar, flygplatser och omlastningsterminaler är strategiskt viktiga för ett
allt större omland.
Handeln mellan Skandinavien och kontinenten fortsätter att öka med ökade
godstransporter som följd. Godstillväxten sker på väg, järnväg och sjöfart.36
Godstransporterna på järnväg ökar, bland annat till följd av att Fehmarn Bältförbindelsen öppnas 2020. Utbyggnader på och i anslutning till hamnarna i Sverige,
till exempel Göteborgs hamn och de stora hamnarna i Skåne, har också betydelse.
Förändringar sker av regelverk till 2050. Reglerna harmoniseras och gemensamma
regelverk utvecklas i hela EU. Avregleringen av godstrafiken bär frukt. Ingen
byråkrati förekommer mellan länderna. Det sker en teknisk utveckling med
innovativa och kostnadseffektiva lösningar för godshantering och omlastning mellan
de olika trafikslagen. Containeriseringen av godset fortsätter. Kombinerade
transporter blir vanligare.
Utpekade godskorridorer fungerar smidigt, grönt och tryggt i hela Europa. EUkommissionens mål för godstransporter över 300 km är att 50 procent ska vara
överflyttade från väg till järnväg år 2050. Banavgifter och vägavgifter införs allmänt
som styrmedel. Kapaciteten för godstransporterna i Skandinavien och på
kontinenten har år 2050 byggts ut till en nivå där institutionella problem och
bristande kapacitet inte längre existerar för de gröna järnvägskorridorerna.
Godstrafiken över Öresund ökar mer än BNP-tillväxten till år 2050 och sker i gröna
korridorer, som också omfattar sjöfarten.

Känslighetsanalys av prognos för 2030

Känslighetsanalysen Långväga godstransporter avser att spegla vissa inslag i den
framtidsbild som tecknats ovan och motsvarar en omvärld där samhället satsar på att
etablera gröna godskorridorer och öka marknadsandelen för långväga godstrafik på
järnväg. De två ändringar som gjorts i den analysmodell som utnyttjats är överflyttning av godstrafik på väg till järnväg och ökad persontrafik på Öresundsbroförbindelsen. Det senare avser att spegla effekten av frigjord kapacitet eftersom godset
i första hand väljer den särskilda godstågsförbindelsen mellan Helsingborg och
Helsingör. Denna variation av förutsättningarna ger små konsekvenser för resandet
över sundet och i Öresundsregionen i stort. Kollektivtrafikresorna ökar något och
bilresorna minskar. Transportmönstren i Öresundsregionen i stort förändras
knappast alls så som de avspeglas i modellresultaten.
En väsentlig del av effekterna enligt framtidsbilden Långväga godstransporter kan
dock antas gälla på godstågtransporterna och den särskilda godstågsförbindelsen
som inte hanteras av den använda modellen. För att illustrera betydelsen av politiska
förändringar som syftar till att öka transportsystemets hållbarhet har även modellbaserade känslighetsanalyser gjorts för en mer bilrestriktiv framtid respektive en
framtid där kollektivtrafikutbudet ökat kraftigt. Dessa känslighetsanalyser gäller inte
direkt framtidsbilden för långväga godstransporter, men de kan ändå kopplas till en
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omvärld inriktad mot att öka transportsystemets hållbarhet som även så kallade
gröna godstransportkorridorer kan ses som en del av.
I Bilrestriktiv framtid testas ett alternativ där biltrafiken har fått väsentligt sämre
förutsättningar, och bilägandet därför inte utvecklas i den takt som antas i
basförutsättningarna. I modellen representeras det av att bilinnehavet minskar med
10 procent jämfört med basförutsättningarna för 2030, vilket i princip motsvarar att
bilinnehavet förblir på dagens (2011) nivå även år 2030. För Öresundsregionen som
helhet får detta framtidsscenario relativt stor påverkan. Bilresorna minskar med över
en halv miljon per dygn, medan kollektivtrafikresor och gång- och cykelresor ökar
kraftigt. Samtidigt går det totala resandet ner med nära 2 procent. För resorna över
Öresund verkar dock inte dessa försämrade förutsättningar för biltrafiken sätta så
stora spår. De totala resevolymerna är i stort sett oförändrade och bilresorna minskar
med i storleksordningen 5 procent medan kollektivtrafikresorna ökar med ca 4
procent. Skiftet är något större för Helsingborg-Helsingör än för MalmöKöpenhamn. Slutsatsen måste ändå bli att en ny fast vägförbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör är förhållandevis robust mot en mer bilrestriktiv framtid.
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Figur 16. Bilpassager över Öresund med ny fast vägförbindelse mellan Helsingborg och
Helsingör utan respektive med bilrestriktiv framtid (tusental bilar per årsmedeldygn).

I Kollektivtrafikframtid testas ett scenario där kollektivtrafiken fått väsentligt bättre
förutsättningar. I modellanalyserna representeras det med att kollektivtrafikutbudet
ökar med 50 procent jämfört med den nivå som ingår i basförutsättningarna. För
Själland och Skåne som helhet innebär detta framtidsscenario stora förändringar i
resmönstret. Kollektivtrafikresandet över Öresund ökar också med närmare 4 000
resor per årsmedeldygn samtidigt som bilresandet är i det närmaste oförändrat. För
förbindelsen Helsingborg-Helsingör minskar antalet personbilspassager med knappt
3,5 procent medan kollektivtrafikresorna ökar med 8,5 procent. Slutsatsen är att en
kraftig utbudsökning av kollektivtrafiken på regional nivå inte leder till att marknaderna för vägförbindelser undergrävs i någon större utsträckning. Inte heller
verkar det finnas anledning att befara att en persontågsförbindelse skulle bli överbelastad i ett sådant scenario. En utveckling i linje med scenariot Kollektivtrafikframtid leder dock till att underlaget för en persontågsförbindelse ökar påtagligt.
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Framtidsbild - Stabiliserad tillväxt på måttlig nivå (”normalisering”)
Scenario

Efter den initiala tillväxten som följd av Öresundsbrons öppnande stabiliseras
trafikutvecklingen på nivåer jämförbara med utvecklingen i andra gränsregioner
som har etablerade landförbindelser för väg och järnväg. Den långsiktiga trafiktillväxten över Öresund anpassar sig till nivåer som motsvarar den ekonomiska utvecklingen i övrigt, i genomsnitt cirka 2 procent per år.
Flera olikheter mellan den svenska och danska sidan försvinner till 2050 – valutaskillnader kan vara ett exempel – men andra består och nya tillkommer till följd av
nationell politik och skilda förutsättningar. Olikheter fungerar även 2050 som en
drivkraft för resande. Samtidigt är de sociala nätverken fortfarande svagt utvecklade
över sundet i jämfört med de nationella förhållandena. De flesta människor i
Öresundsregionen har även 2050 sina huvudsakliga nätverk i Sverige respektive
Danmark. Fritidsresandet ökar marginellt.
Några omfattande och genomgripande förändringar av regelverk genomförs inte.
Nationella hänsyn och traditioner är fortfarande viktigast. Öresundspendlare får
även 2050 räkna med mer byråkrati än pendlare som håller sig inom nationens
gränser.
Handeln mellan Skandinavien och kontinenten fortsätter att öka med ökade
godstransporter som följd. Huvuddelen av godstillväxten sker på väg och med
sjöfart. Godstransporterna på järnväg ökar, inte minst till följd av Fehmarn Bältförbindelsen öppnas 2020, men de lider även 2050 av betydande institutionella
problem och problem med bristande kapacitet på järnvägsnäten i Skandinavien och
på kontinenten. En stark opinion mot transittrafik på järnväg gör utbyggnad både
dyr och politisk komplicerad, vilket hämmar järnvägens utveckling. Järnvägens
marknadsandel förväntas därför att ligga kvar på dagens nivåer eller till och med att
minska något.
Inställningen är att den politiska injektion som gjordes för att stärka förbindelserna
över Öresund under 1990-talet fört med sig mycket positivt, både för den regionala
integrationen och för att knyta Skandinavien närmare kontinenten. De politiska
drivkrafter som fanns under 1980- och 90-talen med ökad internationalisering av
näringslivet, svenskt inträde i EU och ekonomiska kriser i Malmö och Köpenhamn,
saknas dock under 2000-talet. Den entusiasm för ökad integration som fanns i
samhället åren efter brons öppnande klingar av och det inträder en fas där det mer
handlar om att smörja och uppdatera det system som redan etablerats. Utvecklingen
är stigberoende såtillvida att utvecklingen följer den inslagna vägen, snarare än att ta
radikalt andra riktningar.
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Känslighetsanalys av prognos för 2030

Känslighetsanalysen Normalisering avser att spegla vissa delar av en framtidsbild
med en framtida utveckling där den kraftiga trafiktillväxt som skett i
Öresundsregionen under de senaste tio åren planar ut och utvecklas med mer
normala nivåer jämfört med andra storstadsregioner. I den analysmodell som
utnyttjats representeras denna framtidsbild av två ändringar. Den första ändringen i
prognosmodellen består i att de negativa barriärmotstånden, d.v.s. de kulturella och
språkliga barriärer som motsvarar en drivkraft för resandet över Öresund,
neutraliseras. Den andra ändringen utgörs av minskade skillnader i löner och
bostadspriser.
Denna variation av förutsättningarna får till följd att resandet i Öresundsregionen
och över sundet minskar kraftigt jämfört med basscenariot. Ser man till hela Skåne
och Själland kan en särskilt kraftig nedgång noteras för arbetsresorna som minskar
med närmare 26 500 per årsmedeldygn. Framförallt minskar arbetsresorna med
kollektivtrafik som går ner med 5,5 procent jämfört med basscenariot. På förbindelserna över Öresund är nedgången i bil- och kollektivtrafikresor över 45 procent
och kollektivtrafikresorna minskar med storleksordningen 55 procent både mellan
Helsingborg och Helsingör och mellan Malmö och Köpenhamn.
En tolkning av denna känslighetsanalys är att om skillnaderna i ekonomi, kultur
med mera jämnas ut mellan Skåne och Själland medför det också att drivkrafterna
för främst arbetsresandet över sundet minskar påtagligt. Om detta inträffar,
samtidigt som de extra kostnaderna för att ta sig över sundet kvarstår, försvinner
också en stor del av persontransportmarknaden för de fasta förbindelserna.
Känsligast i detta avseende är persontågsförbindelserna. Känslighetsanalyserna
Normalisering och Regional integration illustrerar också var och en på sitt sätt vilket
kraftfullt styrmedel för transportefterfrågan som avgifterna för passagerna över
Öresund utgör.

5.3 Bedömningar
I detta kapitel har vi översiktligt diskuterat hur ett antal viktiga omvärldsfaktorer
kan komma att utvecklas på längre sikt, vilken effekt dessa faktorer kan ha på
transportefterfrågan i allmänhet och särskilt vilken betydelse de kan förväntas ha för
funktionen hos en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
Den globala utvecklingen innebär stora utmaningar. Många trender pekar på en
starkare koncentration av befolkning och ekonomi samt ökad efterfrågan på resor
och transporter. Detta är förändringar som talar för att en ny fast förbindelse över
Öresund kan komma att fylla en allt viktigare funktion om man ser till behoven på
lång sikt. Samtidigt kan den underliggande utvecklingen sannolikt bli svår att förena
med klimatmålet. Efter hand kan det föranleda en stark styrning för att påverka och
kanalisera transportflödena på ett sätt som medger att transportsystemet utformas i
riktning mot en ökad långsiktig hållbarhet. Det är inte givet vad detta innebär för
förbindelserna över Öresund. Allmänt sett bör dock handlingsfriheten öka med
lösningar som ger möjligheter till nya vägval och erbjuder möjligheter till ett brett
spektrum av transportalternativ. En ny fast förbindelse mellan Helsingborg och
Helsingör kan ha en viktig roll även för att skapa sådan handlingsfrihet.
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Samtliga de långsiktiga trender och utvecklingstendenser som beskrivits ovan har
enligt vår mening stor betydelse för bedömningen av Öresundsförbindelsernas
funktion på längre sikt. Det mesta talar också för att dessa nya omvärldsförutsättningar kommer att förstärka både behovet av och möjligheterna för att etablera en
ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
Sekretariatet har tagit fram en samlad beskrivning av tre framtidsbilder som syftar
till att sammanfatta konsekvenserna av att viktiga tendenser och trender tar en viss
riktning. Beskrivningen ska tydliggöra hur de framtida förutsättningarna för en ny
Öresundsförbindelse kan komma att te sig. Framtidsbilderna är valda för att spänna
över ett någorlunda brett intervall av skilda omvärldsförutsättningar som en framtida
ny förbindelse skulle kunna behöva fungera i.
Effekterna och konsekvenserna av scenarierna har testats genom känslighetsanalyser
av de prognoser för trafiken i Öresundsregionen som tidigare gjorts för prognosåret
2030. Även om framtidsbilderna och känslighetsanalyserna inte överensstämmer
helt bedöms de kunna ge underlag för känslighetsbedömningar.
Känslighetsanalyser för att belysa effekten av ansträngningar att bemästra
klimatfrågan och trängseln genom gröna godskorridorer visade på små effekter på
trafiken i Öresundsregionen. Detta kan dock i huvudsak förklaras av trafikmodellens
egenskaper. Andra känslighetsanalyser visar dock att trafiken på en ny förbindelse
är ganska robust för olika antaganden om ökade bilkostnader eller förstärkt kollektivtrafikutbud. En generell slutsats kan därför vara att förbindelsen förefaller på sikt
vara motiverad och att den ska kunna fungera vid mycket olika ambitionsnivåer och
inriktningar för att ställa om transportsystemet mot ökad långsiktig hållbarhet.
Förstärkt integration i Öresundsregionen innebär frånvaro av nationella skillnader
och slopade särskilda passageavgifter för användning av Öresundsförbindelserna.
Det skulle enligt känslighetsanalyserna ge upphov till en mycket starkt stegrad
efterfrågan på resor och transporter över sundet. Resultaten kan tolkas som att det
finns en stor latent transportefterfrågan som skulle kunna frigöras vid en gradvis
utveckling mot ökad integration mellan Skåne och Själland.
En alternativ situation är att drivkrafterna för arbetspendlingen över sundet minskar
påtagligt, samtidigt som de extra kostnaderna för att ta sig över sundet kvarstår. För
en sådan situation visar däremot känslighetsanalyserna att en stor del av persontransportmarknaden för de fasta förbindelserna faller bort. Känsligast i detta avseende är
persontågsförbindelsen.
Känslighetsanalyserna Regional integration och Normalisering illustrerar samtidigt
var och en på sitt sätt vilket kraftfullt styrmedel för transportefterfrågan som
passageavgifterna för resor över Öresund utgör.
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Ny fast förbindelse över Öresund
-bedömning av behov och förutsättningar
Bilaga till underlagsrapport
Nuläge och tendenser inför 2020

Förord
Uppdraget
Näringsdepartementet har i en promemoria daterad den 1 juli 2010 bett Trafikverket
att upprätta ett sekretariat som kan stödja regeringskansliet i genomförandet av den
svenska undersökningen om en ny fast Öresundsförbindelse. Region Skåne inbjöds
samtidigt att delta i arbetet.
Utredningsarbetet
Sekretariatets uppgift har varit att bedriva ett utredningsarbete med syfte att besvara
frågan om behovet av och möjligheterna för en ny fast Öresundsförbindelse mellan
Helsingör och Helsingborg för väg och järnväg. Arbetets inriktning och resultat har
fortlöpande kommunicerats i den dansk-svenska tjänstemannagruppen.
Arbetets utgångspunkt har varit att så långt möjligt använda genomförda utredningar
och befintlig kunskap rörande uppdraget. Visst utvecklingsarbete har genomförts för
att öka kvaliteten i bedömningsunderlaget. Det gäller främst en vidareutveckling av
en prognosmodell för persontransporter.
Sekretariatets medlemmar har även löpande inhämtat aktualiserat och kompletterande underlag i möten med personer och organisationer med särskilt intresse och
kunskaper i den aktuella frågan. Här kan bland annat nämnas Region Skåne, Region
Hovedstaden, Helsingborgs stad, Øresundskomitén, Sydsvenska industri- och
Handelskammaren, Öresundsbrokonsortiet, Femern Belt A/S, Skånetrafiken,
Helsingborgs hamn och Via HH. Möten har även hållits med företrädare för det
avslutade IBU-projektet. Bland pågående projekt av särskilt intresse för utredningen
har utbyte skett med CoincoNorth. En hearing, med Näringsdepartementets som
värd, avhölls i mars 2011 och ett seminarium genomfördes i februari 2011 med
företrädare för akademi och näringsliv i syfte att kartlägga viktiga trender som
driver förändringar på längre sikt.
Sekretariatet
Sekretariatet påbörjade undersökningen sensommaren 2010 och har arbetat under
Näringsdepartementets ledning. Sekretariatet har självt ansvarat för hur arbetet har
bedrivits och för de resultat som här redovisas.
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Nuläge och tendenser inför 2020
Underlaget för denna beskrivning är huvudsakligen hämtat från rapporten
Trafiksituationen kring Öresund - nuläge, 2020 och utblick 2050, Vectura,
slutrapport maj 2011. För källor till materialet hänvisas till denna rapport.

3.1 Översiktlig geografi
Geografiska perspektiv och influensområden
Rapporten undersöker situationen i en del av norra Europa där mera befolkningsrika
delar av Europa möter glesare befolkade trakter.
Danmark är ett ö-rike, som har fastlandsgräns mot det kontinentala Europa, medan
Sverige är en del av Skandinaviska halvön och har fastlandsgräns mot Norge och
Finland. Båda länderna omges av vatten, såsom Nordsjön, Skagerak, Kattegatt,
Öresund och Östersjön. Sundet mellan Danmark och Sverige, Öresund, är som
smalast mellan Helsingör på den danska sidan och Helsingborg på den svenska
sidan.
I figur 1 illustreras de geografiska avgränsningar som har använts i rapporten för att
beskriva nationell, regional och lokal påverkan. Den nationella påverkan utgår
främst från ett område kring Oslo och Mälardalen inom blå ring i bilden. Den
regionala påverkan gäller Öresundsregionen, definierad som Själland, Skåne och
Bornholm (grön ring i bilden). Den lokala påverkan gäller främst kommunerna som
gränsar till Öresund, framförallt Helsingör, Helsingborg, Malmö och Köpenhamn,
(röd ring i bilden).

Figur 1 Geografiskt perspektiv och influensområde för en förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör.
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3.2 Befolkning
Öresundsregionens folkmängd uppgick till ca 3,7 miljoner invånare vid årsskiftet
2009/2010, varav 2,5 miljoner i Danmark och 1, 2 miljoner i Sverige. Befolkningen
i Öresundsregionen är koncentrerad kring sundet med tyngdpunkten på den danska
sidan.
Folkmängden förväntas öka till ca 3,9 miljoner invånare 2020. Ökningen antas avta
efter 2020. Befolkningsprognoserna från 2009 grundar sig på statistik per den 1
januari 2009. Ett år senare kan man konstatera att Region Huvudstaden i Danmark
har ökat mer än förväntat, medan befolkningsökningen i Region Själland har varit
lägre än prognostiserat.
Prognoserna pekar på en utveckling i Öresundsregionen där folkmängden ökar
mycket kraftigare i den svenska delen än i den danska där ökningen är relativ svag. I
den danska delen förväntas befolkningen i åldersgruppen 20-64 år minska.

Figur 2. Befolkningsutveckling fördelad på åldersgrupper perioden 2008-27 i
Östdanmark och Skåne.
På den danska sidan av sundet förväntas takten i folkökningen minska något under
prognosperioden. På den svenska sidan förväntas folkökningstakten också minska,
men utifrån en mycket högre nivå. I Skåne beror den minskade ökningen främst på
antaganden om minskad anhörig- och asylinvandring. Mot slutet av prognosperioden beror den minskade ökningen dels på en åldrande befolkning, dels på att den
långsiktiga och något försiktigare bedömningen av folkutveckningen för Skåne tar
vid 2019.
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3.3 Arbetsmarknad och näringsliv
Det är nu drygt tio år sedan Öresundsbron invigdes. Sedan dess har sysselsättningen
ökat markant i hela Öresundsregionen, trots konjunktursvackan under åren 20022004 och den dramatiska nedgången mellan höstmånaderna 2008 och 2009. Men
statistiken på båda sidor av Sundet har svårt att fånga in arbetsmarknadens
utveckling i sin helhet, eftersom Örestats (Öresundsstatistik) aktuella version av den
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken är från 2007. Den aktuella utvecklingen
kompletteras därför med data från AKU, arbetskraftsundersökning.
Enligt AKU inträffade ett klart trendbrott under 2008. Till och med tredje kvartalet
2008 noterades en klar tillväxt i sysselsättningen för hela Öresundsregionen.
Därefter har hela regionen genomgått en kraftig avmattning. De senaste – nationella
och ej harmoniserade – AKU-siffrorna för fjärde kvartalet tyder dock på att sysselsättningen har passerat botten och gått in i en återhämtningsfas.
Mörkaste fältet hade
ca 340 000
arbetsplatser
(Köpenhamns
kommun)
Näst mörkaste fältet
hade ca 142 000
arbetsplatser (Malmö
kommun)
De mellanblå fälten
hade 38 000-63 000
arbetsplatser (flera
kommuner på Själland
och 3 kommuner i
Skåne)

Figur 3. Antal arbetsplatser 2006.

3.4 Ekonomisk tillväxt i Öresundsregionen
Det är för tidigt att tala om Öresundsregionen som en funktionellt integrerad
ekonomisk enhet. Regionen har dock potential att på sikt bli ett betydelsefullt
ekonomiskt centrum om ekonomierna i den danska (Öresund DK) och den svenska
(Öresund SE) delen av regionen mer kraftfullt länkar in i varandra. Ett mått på
Öresundsregionens ekonomiska potential är att regionen svarar för ungefär 26
procent av Danmarks och Sveriges samlade BNP. Öresund DK svarade år 2007 för
48 procent av Danmarks samlade BNP. Region Huvudstaden svarar ensamt för 37
procent och Region Själland för 11 procent.
Sedan 1993 har också Region Huvudstadens ekonomiska betydelse ökat, mätt som
regionens andel av Danmarks BNP. Öresund SE svarade 2007 för 11 procent av
Sveriges samlade BNP. Andelen har varit oförändrad sedan 1993. Öresund DK
svarar för två tredjedelar av Öresundsregionens samlade bruttoregionalprodukt
5 (33)

(BRP). Ser man till tillväxt i BRP och BRP per sysselsatt har dock Öresund SE haft
en starkare utveckling än Öresund DK under perioden 1993-2007. Det gäller också i
en jämförelse mellan Region Skåne, Region Själland och Region Huvudstaden.
Öresund SE har under perioden haft en tillväxt i BRP i fasta priser på 58 procent
jämfört med 42 procent för Öresund DK. Tillväxten i BRP per sysselsatt har i
Öresund SE varit 39 procent jämfört med 24 procent i Öresund DK . Utvecklingen
av BRP Öresund Sverige och Öresund Danmark visas i figur 4.

Figur 4. Utveckling av BRP (Brutto Regional Produkt)

En förklaring till den starkare ekonomiska tillväxten i Öresund SE är att ekonomin
har vänt kraftigt uppåt under andra halvan av 1990-talet, vilket föregicks av en
period av djup ekonomisk kris. Den starka tillväxten i arbetsproduktivitet hänger
troligen samman med att Öresund SE under de senaste 14 åren genomgått en kraftig
strukturomvandling av sitt näringsliv. Den svagare utvecklingen i Öresund DK har
troligen sin förklaring i att man drabbades hårdare av den internationella lågkonjunkturen i början av 2000-talet samt att man genomgått sin strukturomvandling
tidigare än Skåne och därmed inte kunnat uppnå samma produktivitetsökningar
under senare år.
Tillväxten i BNP under de närmaste 10 åren bedöms vara minst 2 procent per år,
med en större tillväxt de närmaste åren.

3.5 Utrikeshandelns utveckling
Handeln har en stor påverkan på transportsystemet. Nedan visas hur Sveriges och
Danmarks export och import har utvecklats de senaste tio åren. En stor andel av
handeln gäller grannländerna, som svarar för 40-50 procent av importen och
exporten.
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Procent av varuexport från Sverige (ton)
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Figur 5. Varuexport från Sverige uppdelat på mottagarland.

Procent av varuimport till Sverige (ton)
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Figur 6. Varuimport till Sverige fördelat på avsändarland.

Danmark har ett mycket stort handelsutbyte med Tyskland, som också är ett nav för
handeln i hela Östersjöregionen. Dit går uppemot 50 procent av Polens-, Danmarks-,
Sveriges- och Finlands varuvärden går.

Danmarks Import och export med Tyskland (miljoner)
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Figur 7. Danmarks import och export med Tyskland.

EU har räknat med att importen till länderna kring Östersjön kommer att växa med
35 procent (54 miljoner ton) mellan 2003 och 2020 och att exporten kommer att
7 (33)

växa med 68 procent (270 miljoner ton) under samma period. Prognoser för
länderna runt Östersjön visar på en högre tillväxt under de kommande tio åren fram
till 2020, cirka 45 procent. Konsultens bedömning är att utrikeshandeln mellan de
nordiska länderna och mellan Norden och Tyskland och Be/ne/lux-länderna även
fortsättningsvis kommer att ha en dominerande ställning. Tyskland är ett tydligt nav
för länderna i Östersjöområdet. Varuflödet mellan Sverige, Danmark, Finland,
Polen och Tyskland uppgår till nästan till 50 procent av den totala utrikeshandeln
(monetärt) där. Industrisektorn bedöms ha en fortsatt mycket stark ställning i
varuhandeln till och från Sverige bedöms att industrisektorn kommer att ha en
fortsatt mycket stark ställning och stå för över 40 procent av varuutbytet. Sammanfattningsvis bedöms de internationella transporterna på Öresundsbron och via
Östersjöfärjorna öka med 80-100 procent till och från Sverige och Danmark under
den närmaste tioårsperioden.

3.6 Godstransporter
Gods till och från Öresundsregionen transporteras med lastbil, tåg, båt eller flyg.
Vad gäller sjötransporterna lastas en del gods direkt eller i containrar på fartyg,
medan andra transporteras med lastbil eller järnvägsvagnar på färjor. Det går
godståg över Öresundsbron och över Bält-broarna till och från Jylland och Tyskland
via Östdanmark. Järnvägsvagnar forslas med färja endast via de skånska hamnarna i
Trelleborg och Ystad.
Totalt passerar cirka 32 miljoner ton gods med lastbil eller järnväg över Öresund
eller genom Skåne medan cirka 54 miljoner ton gods kommer till Öresundsregionen
med fartyg.
I tabell 1 visas transporterad godsmängd i ton (1000-tal) med färjor och på
Öresundsbron år 2008. Lastbil står för cirka tre fjärdedelar och järnväg för cirka en
fjärdedel.
Tabell 1: Godsmängder via Själland och Östersjöfärjor 2008 (1000-tal ton).

På färjorna från Skåne till kontinenten (Östersjöfärjor) fraktades 2008 cirka 900 000
lastbilar med en genomsnittlig last på cirka 15 ton, totalt 13,5 miljoner ton. På
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Öresundsbron gick nästan 5 miljoner ton på järnväg 2008, vilket motsvarar ca 25 tåg
per dygn (båda riktningarna summerade).
Lastbil

Figur 8. Trafik och resor över Öresund.

Av biltrafiken på Öresundsbron är 4 procent lastbilar, vilket är en låg andel. Det
motsvarar 817 lastbilar i genomsnitt per dygn under 2009. Mellan 2001 och 2009
ökade lastbilstrafiken med 94 procent. Det beror dels på att Öresundsbron är en
viktig internationell transitlinje mellan Skandinavien och resten av Europa, dels att
det har skett en förändring i företagens lokaliserings- och logistikmönster som en
följd av brons tillkomst. Till exempel lossas åtskilliga personbilar avsedda för den
danska marknaden i Malmös hamn och fraktas på trailers över Öresundsbron till de
danska bilförsäljarna. Den ekonomiska avmattningen under 2008 och 2009 satte
dock sina spår i lastbilstrafiken över Öresundsbron – under 2009 sjönk den med 13
procent.

Figur 9. Lastbilstrafik på huvudvägnätet 2006, genomsnittligt antal fordon per dygn
(ådt).
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Godståg
Utvecklingen under 2000-talet har som helhet varit mycket positiv för järnvägen,
både för gods- och persontransporter. Men i slutet av år 2008 inleddes en
lågkonjunktur som fortsatte under år 2009 och som hittills framför allt har påverkat
godstransporterna.
Järnvägens godstransportarbete har ökat kraftigt under de senaste åren. Mellan 2004
och 2008 ökade transportarbetet på järnväg i Sverige med 11 procent, från 20.9
miljarder tonkilometer till 23.1 miljarder tonkilometer. Lågkonjunkturen som
började bli märkbar i slutet av 2008, ledde till att godstransportarbetet minskade
något jämfört med 2007, då transportarbetet på järnväg hade nått den hittills högsta
nivån, 23,3 miljarder tonkilometer. Minskningen fortsatte under 2009.
De flesta banor i Sverige har en blandad trafik med både gods- och persontåg, men
trafikeringen varierar en hel del. I synnerhet i anslutning till storstäderna är det
många persontåg, vilket hänger samman med den omfattande trafiken med pendeltåg och regionaltåg. I tabell 2 nedan presenteras utvecklingen av transportarbetet i
Sverige 2004-2008 och i figur 10 antalet godståg per vardagsmedeldygn 2008.

Tabell 2: Utveckling av transportarbetet i Sverige 2004-2009.

Figur 10. Antal godståg per vardagsdygn 2008 på svenska sidan.
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Godstransporter med båt
Förutom det gods som går på lastbilar och järnvägsvagnar på färjor till Tyskland
och Polen transporteras en del gods direkt i fartyg eller i containrar. Drygt 50
svenska hamnar är öppna för kommersiell trafik. Genom dessa går 80 procent av
Sveriges godstrafik över kaj. Göteborgs hamn är landets största hamn och hanterar
årligen en godsmängd som uppgår till drygt 40 miljoner ton. Dessutom finns drygt
50 industrihamnar. Störst av dessa är Brofjorden som hanterar 20 miljoner ton gods
per år. Transporterna över Östersjön ökar snabbt. Det gäller särskilt mot Tyskland. I
Polen och länderna söder om Polen finns stora och växande marknader med stark
koppling till Skånes transportsystem. Flödena i den riktningen är mindre än mot
Västeuropa, men de ökar snabbare. I öster finns de små, men snabbt växande
ekonomierna i de baltiska staterna.
Bara i Östersjön sker omkring 150 000 fartygsrörelser per år med fartyg i handelssjöfart, exklusive färjetrafiken. Tillsammans med den trafik som sker på västra sidan
av Sverige; i Skagerack och Kattegatt uppgår antalet fartygsrörelser till omkring
225 000.
Av de sydsvenska hamnarna är det Trelleborg som hanterar de största godsmängderna, cirka 12 miljoner ton, och därefter kommer Malmö med mellan 9 och 11
miljoner ton (se figur 11). Helsingborg och Karlshamn ligger på 7-8 miljoner ton
och Halmstad och Ystad ligger på 2-3 miljoner ton.
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Figur 11. Hanterad godsmängd, 1000-tal ton.

Av de själländska hamnarna är det Köpenhamn som hanterar de största
godsmängderna och flest fartyg.
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Figur 12. Hanterade godsmängder och antal anlöpande fartyg i ett urval själländska
hamnar.

I figur 13 redovisas godstrafiken i de tio största hamnarna i Öresundsregionen. 60
procent av godsmängderna är ro-ro-gods, det vill säga gods som transporteras på
lastbil, och 35 procent är bulklast. Återstående 5 procent är containrar och
styckegods, som alltså står för en mycket liten andel av transporterade ton.
Containertrafik körs från Köpenhamn, Malmö och Helsingborg och går primärt till
de interkontinentala hamnarna Hamburg, Rotterdam och Antwerpen.

Figur 13. Godsmängder i 1000-tal ton år 2007
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På svenska sidan finns de största containerhamnarna i Malmö och Helsingborg.
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Figur 14. Godsmängd i ton för lastade och lossade containrar.

Figur 15 visar antalet lastbilar på färjelinjerna mellan Skåne och Tyskland. Linjerna
till Travemünde och Rostock står för den största delen av trafiken. Antalet är lägst
på linjen till Sassnitz. Färjetrafiken till och från Tyskland har ökat starkt. Den årliga
ökningen var i genomsnitt 6,7 procent under perioden 1983-2005 och under 2006
och 2007 cirka 10 procent. Mellan 1995 och 2005 har antalet lastbilar på färja ökat
med hela 100 procent. Det är framförallt den nya förbindelsen till Rostock som har
ökat. Sedan den tillkom 1992 har den efter hand tagit över som den största
färjelinjen räknat i antal lastbilar, i första hand på bekostnad av linjen TrelleborgSassnitz.

Figur 15. Färjetrafik Tyskland-Skåne.

Lastbilstrafiken på färjor till Polen låg vid tidsseriens början (1983) på endast drygt
en tiondel av trafiken till Tyskland. År 2005 hade lastbilstrafiken på Polen ökat till
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närmare en tredjedel av Tysklandstrafiken. Den årliga ökningen har under perioden
legat på 11 procent. Ökningen har även här accelererat under den senaste 10årsperioden. Mellan 1999 och 2007 ökade antalet lastbilar på färja mellan Sverige
och Polen med 240 procent. Linjerna mellan Ystad och Swinoujscie har dominerat
men Karlskrona – Gdynia är på stark uppgång. Att trafiken till och från Ystad
minskat efter 2006 beror på linjen Trelleborg-Swinoujscie tillkommit.

Figur 16. Färjetrafik Polen-Skåne.

Godstransporter med flyg

Figur 17. Godstransporter med flyg 2005.

Både Kastrup och Sturup ser flygfrakt som en viktig del av flygtrafiken och
prioriterar den högt. Figur 17 visar godsmängderna år 2005. Volymerna på Kastrup
är cirka tio gånger så stora som på Sturup; dock har Kastrup en avsevärd mängd
som går transit. Totalt går cirka 130 000 ton gods i flygfrakt till och från
Öresundsregionen. Sturup står för cirka 25 procent.
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De produkter som importeras och exporteras via Kastrup och Sturup är av liknande
typ. Inkommande gods är till exempel kläder och på export går maskiner och
produkter och komponenter för telekommunikation.
Godstransporter till år 2020 – med sammanfattande bedömningar
Av Öresundsregionens godstransporter går de största flödena inom Skandinavien
samt mellan Skandinavien och övriga Europa. Dessa transporter är av stor betydelse
för näringslivet och därmed för samhällsutvecklingen. Stora delar av godsflödet till
och från Sverige, Danmark och Norge passerar över Öresund eller Östersjön. För
långväga, internationella godstransporter är det viktigt att nå Hamburg eller
Rotterdam. Därifrån nås stora delar av världen.
Regionala godstransporter inom regionen går till exempel från hamnar och andra
godsnav. Sverige och Danmark fungerar som skilda mottagningsorter och antalet
regionala godstransporter över Öresund är relativt litet. Regionala godstransporter
över Öresund bedöms ha begränsad inverkan på samhällsutvecklingen, men bedöms
i framtiden växa och bli allt viktigare.
De lokala godstransporterna i form av distributions- och servicetrafik, till exempel
sophämtning är viktiga för att samhället ska fungera. Men lokala godstransporter
över Öresund har liten omfattning och betydelsen på samhällsutvecklingen därmed
liten.
Figur 18 visar nuläge (2008) och en bedömd utveckling till 2020 för godstransporter
över Öresund och via färjor Malmö/Trelleborg/Ystad i miljoner ton.
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Figur 18: Godstransporter med järnväg, lastbil och färjor för nuläge och 2020,
miljoner ton.

Det finns en rad prognoser för den framtida godstrafikutvecklingen. Osäkerheten är
stor om vilken utveckling som är troligast. I detta sammanhang är det primärt
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godstrafiken som går genom regionen som är intressant. En särskild modell för
godstrafik i Öresundsregionen kallad ”GORM” har utvecklats i dansk-svensk
samverkan. Prognoser genomfördes under 2009 för ett framtida scenario 2020 med
denna modell, och resultatet av dessa ligger till grund för redovisningen här.
I tabell 3 finns en sammanställning av prognosen för 2020. Fram till 2020 antas
järnvägen vinna marknadsandelar jämfört med lastbil. Lastbilstrafiken på
Östersjöfärjorna prognostiseras till ca 25,5 miljoner ton vilket motsvarar cirka 1,7
miljoner lastbilar per år, en ökning med 90 procent jämfört med 2008.

Tabell 3: Prognoser för godsflöden 2020

Godstrafiken på järnväg kommer enligt prognosen att fördubblas på Öresundsbron
från cirka 5 miljoner ton till nästan 11 miljoner ton. Detta motsvarar en ökning från
cirka 25 till 50 godståg per dygn (båda riktningarna summerade). Godstrafiken över
Öresundsbron beräknas gå vidare både via Fehmarn Bält och Stora Bält.
Fördelningen uppskattas enligt modellen till cirka 50/50, det vill säga 25 godståg
vardera. Denna fördelning är dock mycket osäker. I figuren 19 visas de beräknade
godstågsströmmarna i antal tåg år 2020.

Figur 19. Fördelning av godsströmmar genom Öresundsregionen

Östersjöfärjornas funktion bedöms till viss del att ersättas av den fasta förbindelsen
över Fehmarn Bält. Det gäller främst omflyttning till vägtransporter. Funktionen kan
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komma att stärkas i takt med att kapaciteten i anslutning till Öresundsbron närmar
sig sitt tak samtidigt som investeringar genomförs i nya och miljövänliga ro-rofartyg för direkt trafik mellan Skåne och Tyskland/Polen. Trenden med
containerisering av godset bedöms fortsätta.

Sammanfattning - godstransporter till år 2020 i Öresundsregionen
Ökande vägtrafikflöden – Lastbilstrafiken förväntas fortsätta att växa. Prognoser
över bilinnehavet, bilanvändningen och trafikflödesfördelningen pekar på
bestående flaskhalsar i Köpenhamnsområdet, på E6 genom Skåne och i
Hamburgområdet. En viss omfördelning kan förväntas av den långväga trafiken
som i dag går över Öresund, till förmån för bilfärjorna mot kontinenten . Skälet är
att man planerar omfattande utbyggnader av hamnen i Trelleborg och nya
högeffektiva färjorna till och från Tyskland. Konkurrensen hårdnar när förbindelsen
över Fehmarn öppnar i slutet av prognosperioden cirka år 2020.
Ökande järnvägsandelar - De långväga godstransporternas andel på järnväg
förväntas öka och skapa efterfrågan på mer spårkapacitet. Det beror på den
avreglering och internationalisering av tågdriften som fått genomslag de senaste
åren, förväntas öka och skapa efterfrågan på mer spårkapacitet. De åtgärder som
behövs i Öresundsregionen gäller framförallt flaskhalsar på båda sidor Öresund.
Efter 2020 finns två valmöjligheter för godstågen genom Själland – via Fehmarn
Bält och via Jylland. Till år 2020 bedöms efterfrågan på antalet internationella
tågavgångar ha fördubblats jämfört med idag.
Sjöfartens utveckling - Trenden med containerisering av godset fortsätter.
Hamnarna i Skåne investerar för framtiden. Det råder knivskarp konkurrens mellan
linjer och rederier i systemet med direktfärjor mot kontinenten och den fasta
förbindelsen över Fehmarn Bält. Sannolikt kommer färjetrafiken även 2020 att ha
en stark position på marknaden.
Flygets utveckling - Kastrups ställning som transportnav för flygfrakttransporter
förväntas öka tack vare den strategiska lokaliseringen invid Öresundsförbindelsens
tillgängliga anslutande väg- och järnvägsnät.

3.7 Resor
Resorna till och från Öresundsregionen sker med bil, buss, tåg och färja.
År 2009 passerade dagligen i genomsnitt 19 500 bilar över Öresundsbron. Det är
141 procent mer än 2001, det första helåret som Öresundsbron var i drift. Under
perioden mellan 2001 och 2007 ökade trafiken med mellan 10 och 17 procent per år.
År 2008 bröts denna trend. Då bromsades trafikökningen upp under andra halvåret
till följd av den lågkonjunktur som drabbade både Danmark och Sverige i
finanskrisens kölvatten. Se figur 20.

17 (33)

Figur 20. Antal bilar och personresor över Öresund.

Pendling
All sorts trafik ökade under Öresundsbrons första tio år, men särskilt anmärkningsvärd är pendlingens utveckling. Cirka 20 000 personer pendlade dagligen mellan sin
bostad och arbetsplats på andra sidan Öresund år 2009. De allra flesta, 18 000
personer, pendlade via Öresundsbron, hälften med bil och hälften med tåg.

Figur 21. Daglig pendling med olika transportslag över Öresund.

Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har pendlingen över Öresund ökat med cirka
600 procent. Antalet dagliga pendlare över Öresund framgår av figur 21.
Antalet pendlare över Öresund förväntas öka från knappt 20 000 år 2009 till drygt
35 000 pendlare år 2020.
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Figur 22. Faktisk och förväntad arbetspendling över Öresund 2010-2025.

Personbil
Pendlingen utgör i dag 42 procent av all personbilstrafik över Öresundsbron, vilket
kan jämföras med 5 procent år 2001. Två faktorer kan förklara denna utveckling.
Den ena är de mycket stora skillnaderna i bostadspriserna mellan regionens danska
och svenska del, som har fått många danskar att flytta till Skåne. Den andra faktorn
är högkonjunkturen i den danska ekonomin fram till 2007, som ledde till brist på
arbetskraft på den danska sidan. Det problemet löstes bland annat genom att många
svenskar fick jobb i Köpenhamnsområdet och därför blev pendlare. Dessa svenskar
har i stor utsträckning hållit sig kvar på den danska arbetsmarknaden och är i dag en
naturlig del på i stort sett varje arbetsplats i huvudstadsområdet.
Den regionala företagstrafiken utgör 18 procent av personbilstrafiken på Öresundsbron. Näringslivet har börjat utnyttja Öresundsregionens potential genom att bland
annat skapa gemensamma kontor och avdelningar tvärs över Öresund. Försäljningen
tvärs över Öresund ökar också.
Semester- och fritidstrafiken svarar för resterande 40 procent av personbilstrafiken
på Öresundsbron. Med finanskrisen kom ett annat fenomen att prägla trafiken över
Öresundsbron. Den danska kronan är fast bunden till euron, medan den svenska
kronan flyter. Den press som små valutor utsätts för vid en finanskris gjorde att den
svenska kronan minskade i värde mot den danska. Därför åker många danskar över
till den andra sidan av Öresund för att shoppa och i synnerhet detaljhandeln i Malmö
har gynnats av de många danska kunderna.
Buss
Mer än hälften av busstrafiken till och från den skandinaviska halvön kör via
Öresundsbron. Den fördelar sig på lokal linjetrafik mellan Köpenhamn och Malmö,
Lund och Malmö-Sturups flygplats, internationell linjetrafik mellan stora europeiska
städer och turisttrafik.
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Busstrafiken har inte haft samma positiva utveckling som bil- och lastbilstrafiken.
Mellan 2001 och 2006 ökade busstrafiken över Öresundsbron med 51 procent, men
sedan 2006 har den minskat med 25 procent. De lokala busslinjerna har haft tåget
som en stark konkurrent och lågprisflygbolagen har tagit marknadsandelar från de
internationella busslinjerna. Samtidigt har bussbranschen konsoliderat sig i syfte att
uppnå en bättre driftsekonomi. Det har betytt färre bussar på vägarna men flera
passagerare i varje buss. 2009 körde i genomsnitt 117 bussar per dag på Öresundsbron.
Persontåg
Tågtrafiken har genomgått en kraftfull utveckling. Mellan 2001 och 2009 ökade
antalet resor över Öresundsbron från 4,9 miljoner till 11,1 miljoner resor – en
ökning med 125 procent. Under 2009 körde 56 800 persontåg och 7 250 godståg på
bron. Totalt passerade detta år i genomsnitt 184 tåg per dygn eller 7-8 tåg i timmen
(båda riktningarna summerade) under dagtid. Om det bara skulle gå passagerartåg
på bron skulle spårkapaciteten teoretiskt klara 15-20 tåg i timmen, det vill säga med
en homogen trafik som gör uppehåll vid samma stationer och har samma restider.

Figur 23. Resflöden med Öresundståg och Pågatåg under 2006 i Skåne. Resflöden
med SJ-tåg ingår inte.

Persontågen över bron består av Öresundståg, som för närvarande körs av DSB First
på uppdrag av Öresundståg AB/Skånetrafiken och SJ som kör X2000 från
Köpenhamn till Stockholm, Göteborg och Kalmar.
På den danska sidan går persontågen förbi flygplatsen, via huvudbangården och
Norreport till Helsingör. På den svenska sidan förgrenar sig linjerna efter Malmö
mot Göteborg, Kalmar och Karlskrona. Dessutom finns den danska tåglinjen
Köpenhamn – Ystad/Bornholm.
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Flygresor
År 2005 utgjorde flygresorna cirka 25 procent till och från Öresundsregionen.
Andelen flygresor är störst för långväga resor. Cirka 25 procent av flygresorna från
Öresundregionen har en destination inom Norden.

Figur 24: Antal flygpassagerare under 2005 i Öresundsregionen.

Under 2001-2008 minskade antalet direkta flygförbindelser till Öresundsregionen,
det vill säga flygtransporter från start- till slutdestination utan byte. Å andra sidan
ökade den totala tillgängligheten för flygförbindelser genom att antalet förbindelser
med byte under resans gång blev fler. Om man reser via en större flygplats innebär
det att tillgängligheten till övriga världen har förbättrats. Det är dock fortfarande
mer än 85 procent av passagerarna som flyger direkt från Köpenhamns flygplats till
sina slutdestinationer – som främst finns i övriga Europa. Flygtrafiken spelar
generellt sett en stor roll för den internationella tillgängligheten till och från
regionen.
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Figur 25. Den geografiska fördelningen av flygresor till och från Öresundsregionen
under 2005.

Kastrup är 10:e största flygplats i Europa. Nära 80 procent av passagerarna ska till
eller från Öresundsregionen, resten är transfer. Inrikesflyget har stagnerat medan
utrikesflyget ökat.
Trafikutbudet växer med nya internationella och interkontinentala direktlinjer.
Kastrups internationella tillgänglighet medger stora möjligheter för ett kontaktintensivt näringsliv att utvecklas. Öresundsregionen blir som marknadsplats lätt att
nå från stora delar av världen och Europa. Mot år 2020 förväntas antalet flygpassagerare till och från Kastrup ha ökat till 25 miljoner.
Resor med färjor
I samband med färdigställandet av Öresundsbron lades persontrafikfärjorna mellan
Malmö och Köpenhamn ned år 2002. Man kan dock ta sig över Öresund med båt via
Helsingör-Helsingborg. Där finns två färjelinjer för biltrafik, Scandlines och HHFerries.
Över två miljoner fordon transporteras varje år med färja i norra Öresund. Antalet
har legat stabilt på samma nivå under hela 00-talet. Det går att köpa kombinationsbiljetter för resor med färjorna i norra Öresund och bron i södra Öresund – allt för
att underlätta såväl turismen som integrationen och pendlartrafiken i Öresundsregionen.
Trelleborg har färjeförbindelser med Travemünde, Sassnitz och Rostock (TT-Line
och Scandlines). Antalet passagerare 2009 från Trelleborg via färjeförbindelsen var
1,5 miljoner, att jämföra med år 2000 då 2,0 miljoner passagerare färdades. Över-
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fartstiden varierar mellan knappt fyra timmar och drygt sju timmar beroende båttyp
och vilken av de tre tyska hamnarna som används.
Mellan Ystad och Polen går också passagerarfärjor, Polferries och Pol-Line
AB/Unity Line. År 2009 färdades 1,8 miljoner passagerare till och från Ystad hamn,
att jämföra med år 2000 då det färdades 1,1 miljoner.
Totala antalet personresor med färjor via Trelleborg och Ystad motsvarar en knapp
tiondel av antalet personresor med tåg, bil eller färja över Öresund.
Resor till år 2020 – med sammanfattande bedömning
För långväga, internationella personresor är Kastrups flygplats viktig inte bara i
regionen utan för stora delar av södra Sverige och för hela Danmark. Till Kastrup
tar man sig smidigt med bil, buss och tåg. Från Kastrup går direktresor till stora
delar av världen. Brister i personförbindelserna över Öresund påverkar därmed det
långväga resandet från stora delar av södra Sverige. Antalet resor till och från
Kastrup är dock litet jämfört med antalet lokala och regionala pendlingsresor.
Öresundsregionen är på väg att alltmer fungera som en gemensam arbetsmarknadsregion och de regionala personresorna har blivit allt fler. För personresor över
Öresund utgör pendlingen det största flödet. De regionala resorna över Öresund
bedöms ha stor betydelse för samhällsutvecklingen. Om kommunikationerna
fortsätter att förbättras kommer regionen att utvidgas.
Med lokala personresor avses resor inom kommunen. Dessa påverkas inte av
förbindelsen över Öresund.
Figur 26 visar nuläge (2009) och en bedömd utveckling till 2020 för personresor
och bilar över Öresund, såväl via Öresundsbron som via färjor mellan Helsingborg
och Helsingör (HH) - personresor per dag och antal bilfordon per dag.

Figur 26. Resor och bilar över Öresund 2009 och 2020 per dag.
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Antalet resor över Öresundsbron år 2020 väntas öka till 55 000 resor/dag med bil
och 40 000 resor/dag med tåg. Tillsammans med resandet med färjorna mellan
Helsingborg och Helsingör, som bedöms till 6 500 resor/dag, blir det totala resandet
över Öresund drygt 120 000 resor/dag.

Figur 27. Öresundsbrons prognos för personresor från januari 2011
I prognosen för Öresundbron bedöms enligt ett medelscenario biltrafiken över bron
öka till cirka 27 500 fordon per årsmedeldygn (ådt), varav 26 000 personbilar. En
bedömning är att flödet via Helsingborg-Helsingör ökar måttligt till knappt 6 000
personbilar, och att det totala flödet över Öresund blir 35 000 ådt. Öresundsbron
bedöms klara ett flöde upp till 40 000 ådt.
Antalet tågresor över Öresundsbron förväntas öka under perioden 2010 – 2020 från
cirka 29 000 personresor/dag till 39 000 personresor/dag. Efter öppning av den
fasta förbindelsen över Fehmarn Bält väntas antalet personresor över Öresund öka
med ytterligare 3 800 personresor/ dag till nästan 43 000 personresor/dag.
Förbindelsen över Fehmarn Bält förväntas vara färdig år 2020.
.
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Figur 28. Antal tåg på Öresundsbron i maxtimmen per riktning.

Antalet tåg på Öresundsbron antas öka från 7 tåg under timmen med tätast trafik
(maxtimmen) till 11 tåg under maxtimmen. Antalet tåg avser en riktning. Se figur
28.
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Sammanfattning - resor till år 2020 i Öresundsregionen
Ökande vägtrafikflöden – Resorna med bil förväntas fortsätta att öka. Prognoser
över bilinnehavet, bilanvändningen och trafikflödesfördelningen pekar på bestående
flaskhalsar i Köpenhamnsområdet, på E6 genom Skåne och i Hamburgområdet.
Ökande järnvägsandelar – Andelen resor med tåg förväntas öka både
storregionalt, interregionalt och för långväga resor till år 2020. Detta som en följd
av spårkapacitetsutbyggnader och ny fordonsmateriel i Skåne (pågatåg), på Själland
(regionaltog), i Öresundsregionen (nya Öresundståg) och för den långväga trafiken
(nya X 2000 och IC 4 samt ICE) när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar. Idag är
marknadsandelen för järnväg cirka 20 procent för långväga inrikesresor till och från
Öresundsregionen. Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att innebära en betydande
ökning av järnvägens marknadsandel för internationella resor.
Sjöfartens utveckling: – Resandet med färjor förväntas ligga relativt stabilt på
nuvarande nivå.
Flygets utveckling – Trafikflyget har genomgått en svår utvecklingsperiod sedan 10
år tillbaka. Inrikesflyget har stagnerat eller gått tillbaka medan utrikesflyget ökat
sedan lågprisflygets intåg med Ryan Air, Easy jet och nu Norwegians starka
expansion. Kastrups ställning som transportnav för internationella resor förväntas
öka tack vare den strategiska lokaliseringen invid Öresundsförbindelsens väg- och
järnvägsnät.
Det kan inte uteslutas att det till 2020 har utvecklats en lågprisflygplats i
Öresundsregionen.

3.8 Infrastruktur
Systemen i Danmark, Sverige och Tyskland
-

Danmark

Väg- och järnvägsnätet över i stort sett hela Danmark är sammanlänkat. Själland når
Lolland i söder via Storströmsbron. Västerut nås Fyn och Jylland via förbindelserna
över Stora och Lilla Bält.
Motorvägsnätet är utbyggt medan utbyggnaden av järnvägsnätet har stannat vid
kapacitetsutbyggnader och elektrifiering av stråket Själland – Fyn – Jylland och
Padborg vid tyska gränsen, som gjordes inför Öresundsbrons öppnande. Denna
utbyggnad ersatte den så kallade ”Dan-Link-förbindelsen” med direkta tågfärjor
mellan Helsingborg och Frihamnen i Köpenhamn och transitgodståg till färja
Rödby-Puttgarden via Sydbanen.
Vidare har Öresundsbanan och motorvägen genom Amager inneburit att Kastrups
flygplats och stadsdelarna på södra Amager har fått bra förbindelser till och från
Huvudstadsområdet och således även till och från Sverige.
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-

Tyskland

I Tyskland har återföreningen och EUs utvidgning österut inneburit att även de östvästliga förbindelserna byggts ut under de senaste två decennierna. Sedan tidigare
har landförbindelserna präglats av nordsydliga stråk med det tyska autobahnnätet
och ett väl utbyggt järnvägsnät. Kiel, Lübeck, Travemünde, Puttgarten, Rostock och
nya Sassnitz-Mukran är etablerade som färje- och roro-hamnar med omfattande
trafik till Danmark och Sverige.
Under senare år har infrastrukturen till och från hamnarna förbättrats även med en
ny östvästlig motorvägsutbyggnad. Berlin har fått direkta snabbtågsförbindelser till
och från Hamburg samt ny motorväg och höghastighetsjärnväg söderut till
Hannover. Även järnvägsstråken Hamburg-Lübeck samt Neumünster-Bad Oldesloe
uppgraderas och kommer att bidra till att stärka järnvägsförbindelserna till
Skandinavien. Norr om Berlin och Hamburg är järnvägens hastighetsstandard
generellt sett låg med max 120 -140 km/tim.
De tyska infrastrukturinvesteringarna för väg, järnväg och sjöfart regleras i
”Bundesverkehrswegeplan” (BVWP).1 Gällande dokument beslutades av tyska
regeringen i november 2003 och omfattar 2003-2015. Finansieringsramen ställer
150 miljarder euro till förfogande. Knappt 56 procent av detta ska läggas på
underhållsåtgärder. Besluten om vilka åtgärder som ska göras baseras på prognoser,
samhällsekonomiska kalkyl och effektanalys.
-

Sverige

I Sverige har utbyggnaden av motorväg på E4 mellan Gävle och Helsingborg
slutförts med undantag av passagen förbi Ljungby. Även utbyggnaden av E 6 till
motorväg mellan norska gränsen och Trelleborg är färdig, med undantag av 20 km i
norra Bohuslän där planering och utbyggnad ännu pågår. E 22 har byggts ut i
etapper med högre vägstandard mellan Malmö och Kalmar.
Södra stambanan är utbyggd för 200 km/tim och kapaciteten har stegvis anpassats
för ökad godstrafik. Genom utbyggnad av bland annat Malmö godsbangård och
Malmö kombiterminal har bidragit till den ökade kapaciteten. Inför öppnandet av
Öresundsbron byggdes kontinentalbanan ut till dubbelspår norr om Fosieby och
Öresundsbanan färdigställdes fram till brofästet. Dubbelspårsutbyggnaden av
Västkustbanan i ny sträckning via Landskrona mellan Helsingborg och Lund blev
klar år 2000. Det återstår nu tre etapper av Västkustbanans dubbelspårsutbyggnad;
förbi Varberg, Hallandsås och Ängelholm- Helsingborg. Citytunneln i Malmö
öppnades den 13 december 2010. För att passera genom Malmö finns således nu
fyra spår, dels två spår via Malmö-Fosieby (för person- och godståg) dels två spår
genom Citytunneln via Hyllie (endast för persontåg).

1

Bundesverkehrswegeplan 2003;
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Den anslutande infrastrukturen till de svenska hamnarna har även förbättrats t e x
genom elektrifiering av Ystadbanan och Hamnbanan i Göteborg, men också genom
anpassningar av vägnätet och byggande av kombiterminaler i Skandiahamnen i
Göteborg och i Helsingborg, Malmö och Trelleborg.
Väg
Helsingborg och Helsingör är kopplade till de viktigaste vägstråken i regionen. Från
Helsingborg leder motorvägen E4 via Jönköping till Stockholm och E6/E20 mot
Göteborg och Oslo. E6/E20 går söderut vidare mot Malmö och via Öresundsbron
till Köpenhamn. I Malmö ansluter E22 österut mot Karlskrona och Kalmar och
sedan vidare norrut mot Norrköping.
Från Helsingör går E47 till Köpenhamn och fortsätter vidare till Rödby och Gedser
där det finns färjeanslutning till Tyskland. Västra och norra Danmark nås via E 20
och E45. Via E45 söderut kan man även nå Tyskland via fastlandet.
Sedan 2000 utgör Öresundsbron den första fasta förbindelsen mellan Sverige och
Danmark. Europaväg E20 och dubbelspårig järnväg förbinder Malmö och
Köpenhamn.

Figur 29. Vägnät från/till Helsingborg och Helsingör Källa: Eniro (karta)
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Järnväg
Järnvägsnätet är relativt bra utbyggt i Sverige och Danmark men banorna är hårt
ansträngda. In mot Köpenhamn är huvudbanan från Jylland dubbelspårig frånsett en
sträcka som har fyra spår. I Lund går Västkustbanan och Södra stambanan ihop till
ett gemensamt dubbelspår mot Malmö.

Figur 30. Urval av järnvägsnätet i regionen.

Söderut från Malmö till Trelleborg är banan enkelspårig och i Danmark är Sydbanan
enkelspårig från Vordingborg till Nyköbing och Rödby. I Tyskland är banan norr
om Lübeck enkelspårig och oelektrifierad. Mellan Malmö och Köpenhamn finns
delsträckorna Malmö-Fosieby och Malmö-Hyllie som båda ansluter till Öresundsbanan i Sverige. Öresundsbanan i sin tur ansluter till Öresundbroförbindelsen vid
Lernacken. Öresundsbanan i Danmark ansluter till Öresundbroförbindelsen vid
Kastrup.
Flyg
I området ligger fyra flygplatser av varierande storlek:







Den regionala flygplatsen Ängelholm-Helsingborg Airport ligger 34 km
norr om Helsingborg. Flygplatsen används främst för inrikesflyg men i en
liten omfattning även för charterresor.
Sveriges femte största flygplats, Sturup ligger cirka 28 km från Malmö och
85 km från Helsingborg. Två tredjedelar av flygtrafiken är utrikesflyg.
Kastrup ligger cirka 8 km från Köpenhamn hovedbangård.. Från såväl
Malmö som Köpenhamn har flygplatsen bra järnvägsanslutningar, framför
allt med Öresundståg. Kastrup trafikeras av flera olika flygbolag och det
finns många direktförbindelser till utlandet.
Roskilde flygplats ligger cirka 6 km syd öst om Roskilde. Flygplatsen
betjänar primärt privatflyg, taxiflyg och flygskolor. På sikt har Roskilde
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potential att utvecklas med flyglinjer med lågpris. Flygplatsen drivs av
samma bolag som Köpenhamns flygplats.
Hamnar och sjöfart
Helsingborg – Helsingör (HH-leden) är en av de mest trafikerade färjelederna i
Norra Europa. Innan Öresundsbron öppnades trafikerades sträckan även med järnvägsfärjor. Malmö hamn har färjetrafik med flera dagliga avgångar till Travemünde
i Tyskland. Trelleborgs hamn är Sveriges näst största godshamn (efter Göteborg)
men används även för persontrafik. Från Trelleborg går det färjor till flera tyska
orter (Sassnitz, Rostock, Travemünde) och även till Polen (Swinoujscie).
Hamnarna i Malmö-Köpenhamn har konsoliderats och utvecklats. Helsingborgs
hamn har en mycket kraftig tillväxt och staden utgör ett modernt och delvis
omstrukturerat transportnav med Sveriges näst största containerhamn, ny kombiterminal och en mer frekvent färjetrafik. Trelleborgs ställning har stärkts med upp
till 24 roro-färjor som nu även trafikerar Polen. Direktfärjetrafiken Skåne Tyskland
visar högre tillväxt jämfört med vägen via Danmark, undantaget tågfärjetrafiken
som minskar.

Figur 31. Färjelinjer i Öresundsregionen.

Infrastrukturen till år 2020 – med sammanfattande bedömningar
Planerade förbättringar av vägar och järnvägar till 2020 i Öresundsregionen är
utbyggnaden av E 22, fortsatt utbyggnad av dubbelspåret på Västkustbanan
(Hallandsås och Ängelholm-Maria), utbyggnaden av Köge bugt motorvägen söder
om Köpenhamn, utbyggnaden av metroringen, vägkapacitetsinvesteringar på
Själland, nya Ringstedbanan (Köpenhamn-Köge-Ringsted) och 4-spårsutbyggnad på
Södra stambanana mellan (Malmö)Arlöv och Flackarp.
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Endast smärre utbyggnader bedöms ske i norra Tyskland. I samband med att den
fasta förbindelsen byggs över Fehmarn Bält kommer banan mellan Lübeck och
Puttgarden att elektrifieras. Denna bana kommer dock fortfarande ha enkelspår. Den
fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland via Fehmarn Bält bedöms vara i
drift år 2020. Den lösning som preliminärt kommer att väljas är en sänktunnel för
väg och järnväg.
I Skåne och på Själland genomförs investeringar på motsvarande 24 + 55 miljarder
svenska kronor. Investeringar i landanläggningarna i anslutning till Fehmarn Bält
motsvarar 12 miljarder svenska kronor. I Trelleborg kommer en omfattande
utbyggnad av hamnen att genomföras samtidigt som nya miljövänliga och energieffektiva färjor planeras delvis ersätta nuvarande tonnage.
Nedan listas de större projekt som planeras och förväntas genomföras under
perioden 2011- 2020. Projekten ingår i trafikplaner/framtidsplaner. Tillstånd för
byggandet (”anlægslov”) finns ännu inte för alla projekt i Danmark.
Sverige, väg och järnväg


E4 ny infart till Helsingborgs hamn



E6 ny trafikplats Lomma södra, E6 ny trafikplats Spillespengen och E6 Trelleborg-Vellinge,
motorväg i delvis ny sträckning



E65 Svedala-Börringe (mellan Malmö-Ystad), motorväg i ny sträckning



E 22 förbi Fogdarp



E22 ny trafikplats i Lund, Tpl Ideon - E22 ombyggnad av trafikplats Lund södra, E22
Hurva-Rolsberga, fyrfältsväg i befintlig sträckning, E22 Hörby Norra-Linderöd, fyrfältsväg i
befintlig sträckning, E22 Linderöd-Vä, fyrfältsväg i befintlig sträckning



Västkustbanan, dubbelspårsutbyggnad (Hallandsås och Ängelholm-Maria) samt Helsingborg,
Södertunneln
Södra stambanan, Flackarp-Arlöv, fler spår (4 spår) samt ERTMS Stockholm-HallsbergMalmö
Godsstråket genom Skåne, Åstorp-Teckomatorp, etapp 1
Trelleborg, bangårdsombyggnad






Danmark, väg och järnväg


Utbyggnad av Köge bugt motorvägen söder om Köpenhamn



Lokala förbättringar av färjetrafiken i Helsingör



Delvis utbyggnad (4 till 6 körfält) av Helsingörmotorvägen (Øvrerødvej – Isterød)



Motorväg till Frederikssund (inkl. anslutningar)



Motorring 4, utökning till 6 filer (delvist)



Utökning av kapacitet, förbifart vid Roskilde (Holbækmotorvägen)



Motorväg Holbæk - Kalundborg.



Nya Ringstedbanan (Köpenhamn-Köge-Ringsted)



Utbyggnad av metroringen i Köpenhamn



Högre hastighet (timemodellen)



Köpenhamn – Ringsted nytt dubbelspår
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Dubbelspår Lejre -Vipperød (Nordvestbanen)



Dubbelspår Vamdrup – Vojens (förbättring av kapacitet mod tyskland)



Bättre anslutningar till godsterminaler

Sammanfattning - infrastrukturen till år 2020 i Öresundsregionen
Tendenser väg:
Trafiken ökar starkt på Europavägnätet i Skåne och i Danmarks strategiska ”H”.
Antalet lastbilsrörelser internt i Öresundsregionen ökar mer än antalet
transporterade ton – distributionstrafiken ökar.
Lastbilar utgör stor andel av trafiken på E4 och även på E6 i Skåne.
Trängsel förekommer upp till en timme per dag i Köpenhamns ”fingrar” och radiella
motorvägar söder- och västerut.
För transporter och trafik ”transit Danmark” är den svaga gemensamma länken
Köge bugtmotorväeen E47 vid passage Köpenhamn.
Ett antal strategiska trafikknutpunkter utgör även svaga länkar.
Tendenser järnväg:
Trafiken ökar starkt på järnvägsnätet till följd av förbindelsen över Fehmarn Bält
På sikt finns önskemål om att Öresundsbron trafikeras med persontåg var femte
minut samtidigt som antalet godståg ökar.
Järnvägsnätet i Danmark är hårt belastat och det är först på senare år som
underhållet och fordonsinvesteringar ökat i väsentlig omfattning.
Svaga länkar i nätet är Flackarp – Lund, Köpenhamn- Ringsted, banan vid Kastrup
och Kastrup Station, shunten vid ny Ellebjerg och Köpenhamn H
Tendenser sjöfart:
19 färjefartyg med sammanlagt 24 – 28 dagliga avgångar går direkt mellan Skåne
och kontinenten med en stadigt ökande trafikström (undantag 2009).
Trelleborgs position är stärkt genom en ny linje till Polen, beslutad hamnutbyggnad
och utbyggnad av E6
Tågfärjesystemet tappar gentemot ”transit Danmark ” och kombiterminaler vid
hamnarna
Linjerna Helsingborg–Helsingör och Rödby - Puttgarten via Danmark utvecklas
mycket måttligt
Tendenser flyg:
Infrastrukturen är god för utveckling av flyget - Marknaden är i förändring
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3.9 Sammanfattande tabeller
Trafikens funktion över Öresund och Östersjön och dess relativa
betydelse för samhällsutvecklingen, samlad bedömning till 2020
I den fortsatta undersökningen av behovet av en fast förbindelse mellan
Helsingborg-Helsingör är det viktigt att hur denna skulle påverka främst de
långväga godstransporterna och de regionala personresorna. Se tabell 4.
Tabell 4: Trafikens funktion över Öresund och Östersjön – relativ betydelse för
samhällsutvecklingen
Trafikens
funktion

Godstransporter

Betydelse

Personresor

Betydelse

Genom
regionen

Genomgående
godsflöden mellan
Skandinavien och
övriga Europa/ världen

Stor

Långväga tjänsteresor
Fritidsresor

Medel

Inom
regionen

Integrerade varuflöden,
t.ex. byggtrafik
Hamnar
Hubbar
Distributionstrafik

Medel

Pendling
Regionala tjänsteresor
Fritidsresor
Serviceresor

Stor

Inom
kommuner

Distributionstrafik
Servicetransporter

Liten

Arbete/skola resor
Tjänsteresor
Serviceresor
Fritidsresor

Liten

Nuläge och bedömning av situationen 2020 i Öresundsregionen
Tabell 5 innehåller fakta och bedömning av transportutvecklingen. Tabellen bygger
på den nya prognosen för Öresundsbron från slutet av januari 2011.
Tabell 5: Sammanställning av nuläge och situation 2020 i Öresundsregionen
Fakta

Nuläge (2007-2009)

Situation 2020

Befolkning i
Öresundsregionen

Ca 3,7 miljoner invånare

Ca 3,9 miljoner invånare

Öresundsregionens del av
nationernas BNP

48 % av Danmarks BNP
11 % av Sveriges BNP

Väntas öka snabbare än i
respektive land
Dessutom väntas regionen
utvidgas

Öresundsregionens
tillväxt, BRP Index

100

120- 135

Pendlare över Öresund
(inkl studenter)

Ca 20 000 pendlare/ dag

Personresor över Öresund

Ca 95 000 resor/ dag

Befolkningen i Öresundsregionen
ökar snabbare än det nationella
genomsnitten i DK och SE

(2% per år, med något större tillväxt
närmaste åren enligt konj.se
9 000 med tåg, 9 000 i bil, 2 000 på
färjor, d.v.s. 18 000 över bron

30 000 med tåg, 41 000 i bil, 26 000
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35 000 pendlare/dag (+75%)
(medelscenario)

Ca 120 000 resor/dag (+26%)

40 000 med tåg, 55 000 i bil, 28 000

Fakta

Nuläge (2007-2009)

Situation 2020

på färjor, d.v.s. 72 000 över bron

på färjor (eget antagande), d.v.s.
95 000 över bron (egen summering)

Personresor från
Trelleborg+Ystad

Ca 9 200 resor/ dag

Summa biltrafik över
Öresund

Ca 25 000 per årsmedeldygn
(ådt)

Ca 35 000 ådt (+40%)

6 000 på färja och 19 500 över bron

6 500 på färja (eget antagande)
27 500 över bron (medelscenario)

Ca 1 800 ådt

Ca 2 500 ådt (+39%)

(tillkommer närmare 200 bussar)

(Vecturas antagande)

Personbilstrafik över
bron

Ca 18 500 ådt

Ca 26 000 ådt (+40%)

varav 42 % pendling, 18% regional
företagstrafik, 40% fritidstrafik

(medelscenario)

Lastbilstrafik över
bron (bussar)

Ca 800 ådt

Ca 1 350 ådt (+69%)

(tillkommer drygt 100 bussar)

(medelscenario)

Tågrörelser över bron

Maximalt 7 tågrörelser per
timme varav ett godståg

11 tågrörelser per timme varav
två godståg

Godstransporter med
lastbil och tåg över
Öresund

12,8 miljoner ton/år

22,3 miljoner ton/år (+74%)

varav 4,4 miljoner via H-H och
38 % på järnväg

varav 50 % på järnväg

Godstransporter med
lastbil och tåg på färjor
från Malmö, Trelleborg o
Ystad

18,9 miljoner ton/år

31,6 miljoner ton/år (+67%)

varav 15 % på järnväg

varav 18 % på järnväg

Lastbilar på färjor över
Östersjön

3 300 ådt

-därav lastbilstrafik över
Öresund (exkl. bussar)

Trelleborg
Malmö
Ystad
Karlskrona

Ca 5 500 ådt (+67%)
1 850
800
400
250

Dessutom
Fehmarn Bält
1 000
samt mellan Norden och kontinenten
utanför Öresundsregionen
500

Gods med sjötransport
till/från hamnar i
Öresundsregionen (obs,
totalt hanterad
godsmängd)

Ca 54 miljoner ton/år
Trelleborg
12,5
Malmö
11,0
Helsingborg
7,5
därtill kommer ca 1,8 i containertransporter i Helsingborg eller Malmö
Karlskrona
7,0
Halmstad
2,1
Ystad
2,0
Köpenhamn
5,7
Helsingör
3,0
Kåge
1,4
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