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Förord

Tillsammans för framtidens samhälle  
– med en gemensam bild möter vi utmaningarna
Samhället utvecklas och vi behöver bidra till att lyfta, förstå och bemöta de 
samhällsutmaningar vi står inför.

Vad gör vi år 2050? Hur reser vi till jobbet? I vilken typ av fordon? Och hur 
kommer de varor vi vill ha till oss? Vilka värderingar och vilken livsstil 
kommer att prägla vår syn på ett tillgängligt transportsystem 2050?

Det finns självklart ingen som kan veta hur vi lever, arbetar eller vad vi  
värdesätter om drygt 30 år. Framtidsforskare brukar säga att det enda man 
vet är att det inte kommer att bli som man tror. Teknikutveckling och  
kraven på ett hållbart samhälle – ja, en hållbar civilisation - kommer att 
innebära så stora möjligheter och kanske också begränsningar som ingen 
kan överblicka. Denna oförutsägbarhet ska vi försöka beskriva i relation 
till hur vi vill utveckla vårt gemensamma transportsystem. Detta kan låta 
orimligt, men vad är alternativet? Att inte göra framtidsprognoser eller 
proaktiva framtidsspaningar är inget alternativ.

Genom att försöka beskriva en bild av en önskad framtid – utifrån vad vi 
vet idag – så kan vi också identifiera viktiga aktiviteter och åtgärder för att 
söka oss i en riktning som vi vill tro på. Genom att spana flera decennier 
framåt så bygger vi en förmåga att hantera olika möjliga scenarier och vi 
skapar en vana av att tyda förändringar i samhället och hur det påverkar 
oss och vårt behov av tillgängliga resor och transporter. Och inte minst så 
skapar vi en flexibilitet att kunna planera om och tänka nytt då vi möter en 
framtid som inte blev exakt så som vi trodde.

Vi behöver samarbeta och en gemensam bild och grund kommer vara  
avgörande för att vi tillsammans ska kunna bidra till den framtid vi vill se.  
Med Målbild 2050 vill vi på Trafikverket i Region Syd skapa förutsättningar  
för integration över gränser, vidgade arbetsmarknader och förändrade rese-  
och transportmönster. Vi hoppas på fortsatta samtal om vilken framtid  
vi kan tänkas möta och hur vi bör agera både var och en för sig men före-
trädesvis tillsammans.

Målbild 2050 har tagits fram inom Trafikverket Region Syd under det  
senaste året. Helen Nilsson är huvudförfattare och till sin hjälp har hon 
haft Peter Bernström. 

Trevlig läsning!

Kristianstad i mitten av juni 2019

Lennart Andersson  
Regiondirektör, Trafikverket Region Syd
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Inledning

Hur vill att samhället ska se ut år 2050? Hur tror vi att samhället kommer 
att se ut år 2050? Hur kan vi genom vårt ansvar för den långsiktiga  
infrastrukturplaneringen nå dit? 

Syftet med att ta fram ett framåtsyftande Målbildsdokument är att påbörja 
arbetet med nationell plan 2022–2033. Vi, Trafikverket Region Syd, vill  
påbörja arbetet med kommande infrastrukturplan genom att belysa ett 
antal långsiktiga samhällsutmaningar, med siktet inställt mot år 2050. 

I dokumentet tar vi höjd bortom våra ordinarie prognosår och planerings-
horisonter. Detta är det första steget i kommande planeringsomgång,  
men även ett underlag för dialog mellan Trafikverket, planupprättare,  
kommuner och andra berörda.

Målbildsdokumentet är tänkt att vara ett levande dokument och tar  
avstamp i den kunskap vi har idag. Vi försöker bryta ny mark för att kunna  
ta ytterligare steg framåt. Vi vill göra en omvärldsbevakning och tänka i 
nya banor. Ett som är säkert är att vi kommer gå fel och gå bort oss, men vi 
kommer också väcka nya frågeställningar och öppna nya möjligheter.

Vi kommer inte förändra planeringsprocessen eller frångå de riktlinjer och 
direktiv som styr Trafikverkets verksamhet med detta dokument. Men vi 
kommer försöka skruva på utmaningarna och inte minst dokumentet visar 
att det finns många skruvar att skruva på!

Upplägg 
Detta dokument tar avstamp i Trafikverkets uppdrag för att sedan redovisa 
de samhällsutmaningarna som Regeringen prioriterat i vilka transport-
systemet spelar en stor roll. Av dessa sex har vi lagt extra fokus på tre där 
det finns en stor förväntan på oss att hantera. Utöver dessa har vi valt att 
addera ännu en utmaning som i och med vårt geografiska läge är unik för 
oss i Region Syd. 

Varje utmaning presenteras utifrån varför de bör uppmärksammas, vilka 
förutsättningar det innebär, vad de i nuläget praktiskt betyder och en 
blick in i framtidens utveckling. Sist redogörs vad som krävs av oss ur ett 
2050-perspektiv utifrån respektive utmaning. 
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Trafikverkets uppdrag 
Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturpla-
neringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byg-
gande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverkets vision är att 
alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Utifrån Infrastrukturpropositionen och regeringens direktiv tas nationell 
plan fram, vilken beskriver hur transportsystemet ska vidmakthållas och 
utvecklas samt hur avsatta medel ska användas. Detta görs i nära sam-
arbete med regioner, kommuner och andra aktörer för att säkerställa att 
tilldelade medel används effektivt.

Figur 1. Processbeskrivning för planering av infrastruktur
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Prioriterade samhällsutmaningar

I propositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 
konkurrenskraft och hållbar utveckling (2016/17:21) har Regeringen prioriterat 
sex samhällsutmaningar där transportsystemet spelar en stor roll: 

• Ställa om till ett av världens första fossilfria välfärdsländer

• Investera för ett ökat bostadsbyggande

• Förbättra förutsättningarna för näringslivet 

• Förstärka förutsättningar för sysselsättningen i hela landet

• Ta höjd för och nyttja digitaliseringens effekter

• Bidra till ett inkluderande samhälle

Genom infrastrukturpropositionen fick Trafikverket i uppdrag att svara 
mot de prioriterade samhällsutmaningarna i nationell plan 2018–2029.  
Utifrån Målbild 2050 vill vi ytterligare fördjupa och tydliggöra vad de  
prioriterade samhällsutmaningarna innebär för vår region. 

Under arbetes gång har det blivit tydligt att ett perspektiv saknas;  
utvecklingen i våra grannländer. För att kunna ta sikte på år 2050 behöver 
vi djupare kunskaper om vad som händer i våra grannländer. Och för att 
förstå utvecklingen i våra grannländer ur ett systemperspektiv behöver vi 
också analysera och resonera kring utvecklingen av EU:s transportpolitik. 
Därför har vi kompletterat regeringens prioriterade samhällsutmaningar 
med ”Synliggöra och ta höjd för infrastrukturutveckling i våra grannländer”. 

Dokumentet är uppbyggt i sju avsnitt, ett för respektive samhällsutmaning. 
Extra fokus har lagts på utmaningarna Ställa om till ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer, Investera för ett ökat bostadsbyggande, Ta höjd för 
och nyttja digitaliseringens effekter samt Synliggör och ta höjd för infrastruk-
turutveckling och förändrade transportmönster i våra grannländer. Vi ser 
dessa som särskilt viktiga utmaningar och att det finns en stor förväntan på 
oss att hantera utmaningarna. 

För att kunna ta sikte  
på år 2050 behöver vi  
djupare kunskaper om 
vad som händer i våra 
grannländer.
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SAMHÄLLSUTMANING:  
Synliggör och ta höjd för infrastrukturutveckling och  
förändrade transportmönster i våra grannländer 
Utifrån vårt strategiska läge är det en väsentlig utmaning att både  
synliggöra och ta höjd för infrastrukturutveckling i våra grannländer och 
därigenom förändrade transportflöden då dessa kan få en direkt påverkan 
på det svenska transportsystemet. Med vårt strategiska läge passerar 41 % 
av landets importvärde och 31 % av exportvärdet genom regionen1, tre av 
Sveriges sex största hamnar återfinns i södra Sverige. Genom ett tydligt 
fokus och aktiv omvärldsspaning i tidiga skeden kring utvecklingen i vårt 
omland ökar vi möjligheterna till handlingsutrymme och klok hantering 
för ökad utväxling. Det krävs ett aktivt och långsiktigt arbete för att skapa 
förtroendefulla nätverk och identifiera frågor av gemensamt intresse med 
våra grannländer. Region Syd har redan idag ett aktivt deltagande i ett 
flertal internationella samarbetsprojekt där värdefulla kontakter knyts och 
erfarenheter delas men ett fördjupat fokus krävs. Södra Sverige utgör  
porten till kontinenten och verkar i en naturlig gränsöverskridande kontext 
i Öresundsregionen tillika Skandinaviens största storstadsregion. Flödena 
mot Danmark med Öresundsbron och rollen som ”landbridge” mot Polen 
och Baltikum utgör området såväl målpunkt som utgångspunkt för import 
och export samt transitregion för stora delar av Norden. 

1 Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper, Infrastruktur & transporter (2016).
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Infrastrukturprojekt inom Sverige men med internationell prägel 
Trafikverket Region Syd arbetar i bred samverkan med länsplaneupprättarna, 
Regionsamverkan Sydsverige, Regionala kollektivtrafikmyndigheter,  
näringsliv och kommuner för att fånga in de behov och brister i transport-
systemet. Under planperioden 2018–2029 genomförs bl.a. följande åtgärder;  
fyrspårsutbyggnad av Södra stambana – sträckan Malmö–Lund, initierat 
färdigställande av dubbelspår på Västkustbanan, fortsatt utvecklingen av 
Godsstråket genom Skåne, succesiv utveckling av Skånebanan och Kust 
till kustbanan, uppgradering av järnvägsuppkoppling till terminalerna i 
Jönköpingsnoden, Sydostlänken, färdigställandet av motorvägsstandard på 
E4 mellan Helsingborg och Gävle, utbyggnad och mötesseparering av E22, 
utbyggnad av regionala vägstråk som riksväg 27 och 47 samt översyn av 
bangårdarna i Malmö och Nässjö.

För att hantera framtida utmaningar i planeringsarbetet har vi under lång 
tid tagit fasta på fyrstegsprincipen med en målmedveten och succesiv ut-
veckling genom trimningsåtgärder och åtgärdskombinationer. Men för ett 
flertal av regionens huvudstråk i järnvägsnätet har vi nått tröskeleffekter 
där större åtgärder krävs för att möta samhällsutveckling avseende såväl 
gods- som persontrafik, inte minst med tanke på de stora infrastruktur-
satsningar vi ser både inom och utanför Sveriges gränser. I det vägnätet har 
stråk som E6 brister i robusthet och tillgänglighet till följd av hög belastning 
bland annat till följd av transittrafik. Tätortsgenomfarter i det övergripande 
vägnätet såsom E4 genom Jönköping, Rv 25 genom Växjö och E22 genom 
Lund har kapacitetsutmaningar där lokal trafik står i konflikt med  
genomgående nationell och internationell godstrafik.

En ny generation järnväg 
Regeringen har beslutat att ny höghastighets ska byggas och inleds med 
sträckorna Ostlänken, Göteborg–Boras och Hässleholm–Lund. Under  
planperioden 2018–2029 ska byggnationen av en ny generation järnväg  
påbörjas. Byggstart för Ostlänken samt sträckorna Hässleholm–Lund  
och Göteborg–Borås ska ske inom 2024–2029. 

Utvecklingen i Göteborg/Göteborgs hamn
Västra Sverige är en betydande transport- och logistikregion för både 
Sveriges och Norden Tre av Sveriges sex största hamnar återfinns i södra 
Sverige. och en central punkt för import och export. De nationella väg-
vägsstråken i Västsverige knyter samman Norge och Sverige till kontinenten 
via hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen.  
Järnvägsnätet har till följd av högt kapacitetsutnyttjande brister i funktion 
och transporttider. 

Göteborgs hamn är Nordens största hamn och nordiskt nav för transoceana 
direktlinjer och hamnen hanterar omkring 60 procent av den sjötranspor-
terade containertrafiken till och från Sverige. När det gäller inre vattenvägar 
utgör Göta älv ett viktigt sjöfartstråk för gods till och från hamnarna kring 
Vänern. Framtida trafikering i farleden är dock helt beroende av investering 
i nya slussar.

Sydostlänken
Utvecklingen av järnvägsstråket Älmhult–Olofström inklusive nybyggnation 
av sträckan Olofström–Blekinge kustbana utgör Sydostlänken, vilken  
är utpekad i Nationell plan 2018–2029. Projektet skapar förutsättningar  
för utveckling av godstrafiken och möjliggör nya transportkedjor genom  
de TEN-T utpekade Blekingehamnarna Karlshamn och Karlskrona för  
vidare internationella transporter mot Polen och Baltikum i stråk som de 

1
Tänk om

2
Optimera

3
Bygg om

4
Bygg nytt

Fyrstegsprincipen
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europeiska Motorways of the Sea. Sydostlänken utgör en möjlig avlastning av 
Södra stambanan söder om Älmhult och skapar förutsättningar för ökande 
godsflöden mot terminalerna i Småland och mot Göteborgs hamn tillsammans 
med Kust till  kustbanan. Utvecklingen av Sydostlänken skapar även förut-
sättningar till persontrafik i stråket.

Kust- till kustbanan
Kust- till kustbanan utgör en viktig förbindelse mellan Kalmar/Karlskrona 
mot Göteborg tillsammans med Rv27. I stråket finns starka anspråk på 
utveckling av persontrafik i flera relationer och till följd av dess roll som 
samlande stråk för godstrafiken i Småland och Blekinge gentemot Göteborgs 
hamn även anspråk från näringslivets transporter. Kust till kustbanan 
utgör den huvudsakliga uppkopplingen för terminalerna i den TEN-T  
utpekade Jönköpingsnoden och hamnarna i Blekinge mot Göteborgs  
hamn. Persontrafiken omfattar flera trafiksystem och delmarknader där  
relationerna mellan Alvesta–Växjö, Växjö–Kalmar och sträckor som  
Borås/Jönköping–Värnamo–Alvesta och Göteborg–Borås är föremål för 
diskussioner om utvecklad trafik. Kust till kustbanan är en utpekad brist i 
Nationell plan 2018–2029. 

Godsstråket genom Bergslagen
Godsstråket genom Bergslagen är en viktig koppling för mellersta och 
norra Sverige till södra Sverige och vidare mot Europa. I Nationell plan 
2018–2029 finns bl.a. trimningsåtgärder och partiella dubbelspår i befintlig 
anläggning. Trafikverket jobbar även med förstärkningar av Bergslags-
banan för att avlasta godsstråket och Västra stambanan samt att skapa 
möjligheter för godset att gå väster om Vänern. Även godsstråket genom 
Bergslagen berörs av kommande planer på införande av långa tåg.  
Trafikverket kommer arbeta vidare med prioriteringar av sträckor för 
utbyggnad av dubbelspår. 

Utredning ny fast förbindelse Helsingör–Helsingborg
Trafikverket har tillsammans med danska Vejdirektoratet och Transport, 
Bolig och Bygningsstyrelsen fått i uppdrag att utreda en ny fast förbindelse 
mellan Helsingör och Helsingborg. Uppdraget innefattar en vägförbindelse 
och en väg/järnvägsförbindelse för persontrafik. I uppdraget ingår att 
studera vilka resande och transportflöden som en förbindelse kan skapa 
förutsättningar för samt att beskriva regionala utvecklingseffekter. Stråket 
utgör en del av TEN-T nätet och ingår i Interreg Öresund–Skagerak– 
Kattegatt. Uppdraget ska presenteras för svenska och danska regeringarna 
under 2020. 

Infrastrukturprojekt utanför Sverige
Mellan de nordiska länderna finns upprättade och kontinuerliga myndig-
hetssamarbeten avseende infrastrukturutveckling. Flera studier och 
utredningar har genomförts i stråk mellan Sverige och de övriga nordiska 
länderna. Resultaten av dessa samarbeten utgör underlag för arbetet med 
nationell plan och föreslagna åtgärder värderas och prioriteras tillsammans 
med övriga åtgärder. Det har också påbörjats ett gränsöverskridande  
samarbete som syftar till att skapa en gemensam nordisk utrikestransport-
modell.2

2 Nationell plan för transportsystemet 2018–2029, s. 49.
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Nordiska Rådet konstaterar i rapporten För gränsöverskridande infrastruk-
turplanering (2018), att Norge, Sverige och Finland behöver samordna och 
förbättra infrastrukturen i öst-västlig riktning. Rådet lyfter framförallt 
fram värdet av snabbare järnväg mellan Stockholm och Oslo, men även 
behov av dubbelspårig järnväg på sträckan Oslo–Göteborg och kopplingen 
mot Köpenhamn.3

Infrastrukturen är ett medel för att underlätta utbyte av varor och tjänster 
där tillgänglighet är en huvudleverans för Trafikverket. Värdet av svensk 
utrikeshandel är fortsatt störst med Tyskland följt av Norge, Danmark, 
Holland, Finland och Storbritannien. I östra Europa utgör Polen den störst 
handelspartner, men det relativa värdet av den ökade handeln med Polen är 
tre gånger större än i relationen med Tyskland.

EU
Demografiska, ekonomiska och infrastrukturella faktorer kommer att forma 
den framtida efterfrågan på landtransporter med en förväntad ökning 
av efterfrågan i den östra delen av Europa (båda passagerare och gods). 
Globaliseringen är en annan viktig faktor som kommer att öka efterfrågan 
på maritima och lufttransporter (passagerar- och godstrafik). Långsiktiga 
prognoser och beräkningar till 2050 på EU nivå (från TRANS-verktyg-
modellen) visar följande faktorer som kommer att påverka infrastruktur-
planeringen:

• Måttlig ekonomisk tillväxt

• Oljepriserna kommer att öka

• Globalisering och internationell handel kommer inte 
utsättas för radikala förändringar.

”The White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area – 
Towards a Competitive and Resource Efficient Transport System” – beskriver 
den europeiska transportpolitiken för perioden 2012–2020 med utsikter för 
2050. Den bygger på policybeslutet för den transeuropeiska transportnät  
(TEN-T), det viktigaste europeiska instrumentet för utveckling av  
transportinfrastruktur för långväga transporter, med syftet att stödja den 
europeiska inre marknaden. Vitboken innehåller 40 särskilda initiativ för 
etableringen av ett konkurrenskraftigt transportsystem. Dess huvudsakliga 
mål är att i minska Europas beroende av oljeimport och minska koldioxid-
utsläppen med 60 % fram till år 2050, utfasning av konventionellt drivna 
bilar i städerna, användningen av 40 % koldioxidsnåla bränslen i lufttran-
sporter och minska utsläppen för de vattenburna transporterna med 40 %.4

Förlängning av ScanMed
Under 2018 presenterade EU-kommissionen förslag till CEF-förordning 
för ett sammanlänkat Europa för 2021–2027. EU-kommissionen föreslår en 
förlängning av TEN-T korridoren Skandinavien–Medelhavet (ScanMed) 
på sträckan Narvik/Uleåborg–Luleå–Umeå–Stockholm. ScanMed förlängs 
därmed från Stockholm norrut längs Norrlandskusten och vidare till 
svensk-norska gränsen till Narvik och till svensk-finska gränsen Haparanda–
Torneå. EU-kommissionen föreslår även förlängning av Nordsjö–Östersjö-
korridoren på sträckan Luleå–Helsingfors–Tallinn–Riga. Förlängningen 
av ScanMed skapar stora möjligheter men också skyldigheter för norra 

3 http://www.midtskandia.org/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-Infrastrukturplanering.pdf
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN)

http://www.midtskandia.org/wp-content/uploads/2018/02/Rapport-Infrastrukturplanering.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN)


MÅLBILD 205012



MÅLBILD 2050 13

Sverige. Med en förlängning norrut får även norrländska infrastruktur-
projekt möjlighet till att söka medfinansiering. Förändringen väntas träda 
ikraft den 1 januari 2021.

Karta 1  Det transeuropeiska transportnät (TEN-T).

Källa: TENtec – Trans-European Transport network. 

Danmark och Tyskland
Upprustning av det danska järnvägsnätet pågår med införande av ERTMS 
och elektrifiering samt ny höghastighetsjärnväg från Köpenhamn till 
Ringsted (med hastigheten 250 km/h, öppnade 2018) samt utbyggnad av 
Ellebjerg station (ny knutpunkt). Utbyggnad av Fehmarn Bältförbindelsen 
är planerad att färdigställas 2028 och vid öppnandet av förbindelsen beräknas 
en resa med tåg från Köpenhamn till Hamburg ta cirka 2 1/2 timmar och 
från Malmö till Hamburg strax under 3 timmar. Förbindelsen innebär att 
det går fortare att ta sig med tåg till Hamburg än med tåg till Stockholm 
(Malmö–Stockholm drygt 4, 1/2 timmar). Eftersom att Tyskland är  
ett av Sveriges största exportländer kommer minskade transporttider 
mellan länderna få stora effekter och konsekvenser även på den svenska 
infrastrukturen.5

5 https://femern.com/en/Benefits/Benefits-for-me/Sweden

Fehmarn Bält-förbindelsen är en 
cirka 18 km lång tunnel som ska 
byggas mellan Rødby i Danmark 
och Puttgarden i Tyskland. 
Byggstarten är planerad till 
2020–2021 och byggtiden 
beräknas till 8–9 år. 

Tunneln kommer att inrymma både 
väg och järnväg och ha i princip 
samma sträckning som dagens 
färjelinje Rødby–Puttgarden. 
Passagen med färja tar idag cirka 
40 minuter, med tunneln kommer 
det ta drygt 7 min med tåg och  
10 min med bil. 
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Förbindelsen innebär stora följd- och kringinvesteringar i landinfrastruk-
turen i Tyskland och Danmark. Kopplingarna mot Köpenhamn, genom  
utbyggnad av järnväg mellan Ringsted och Köpenhamn, kapacitetsför-
stärkningar vid Kastrup för att öka kapaciteten över Öresundsbron och 
vidare mot övriga nordiska länder speciellt viktiga. I Tyskland diskuteras 
investeringar i tågförbindelsen mellan Lübeck och Hamburg (den så kallade 
S4-lösningen). Kopplingen till Hamburg blir starkare i med förbindelsen 
vilket kommer att påverka Sverige. Inte minst då Hamburg är Tysklands 
näst största stad och en internationell hub för både sjöfarts- och land-
transporter. Rangerbangård Maschen Marshalling söder om Hamburg  
är störst i Europa och en betydande godsnod för norra Europa och för 
svenska godstrafikflöden. Hamburg är topp tre i Europa när det kommer  
till containerhamnar, bara i Rotterdam och i Antwerpen hanteras fler 
containers.6 Hamnen i Trelleborg trafikeras med linjer till Sassnitz, 
 Travemünde och Rostock. Flödena till och från hamnarna i Tyskland kan 
komma att påverkas i med Fehmarn Bältförbindelsen, vilket även kommer 
att påverka behov av åtgärder i landinfrastrukturen i södra Sverige.

Under 2017 presenterade Danmark en ny luftfartsstrategi, där målsätt-
ningen är att flygtrafiken till och från Kastrup/Copenhagen Airport ska 
öka från dagens cirka 29 miljoner passagerare till 40 miljoner passagerare 
2030. 20 miljarder DKK investeras för att möjliggöra utvecklingen.  Kastrup 
är den största flygplatsen i Norden, följt av Gardemoen i Norge. Arlanda 
hade under 2017 cirka 26 miljoner passagerare. Luftfartsstrategin beskriver   
även upptagningsområdet och de anspråk som önskas i den svenska  
infra strukturen med ytterligare kortare restider för Västkustbanan. Vidare 
uttrycks att ett stopp för höghastighetståg från Sverige vid Kastrup är  
en naturlig utveckling. 

Copenhagen Malmo Port, CMP, är en av Skandinaviens största hamn-
operatörer, med det centrala läget i Noden Öresund. CMP fungerar som nav 
för gods som vidaredistribueras till bl.a. Baltikum, Finland och Ryssland, 
och de cirka 100 miljoner konsumenter i Östersjöregionen. Östersjön står 
för ungefär 15 procent av världens sjötransporter. Under 2017 hanterade 
CMP mer än 15,6 miljoner ton gods och ca 4 500 fartyg. I verksamheten 
ingår RoRo- och containertrafik, kryssningar, kombitrafik via järnväg samt 
olje- och torrlastterminaler. Köpenhamn är dessutom en av Europas största 
kryssningsdestinationer, under 2017 tog Köpenhamn emot ca 849 000  
passagerare från 150 olika länder. 

Polen 
Polen har sedan EU-inträdet haft en positiv utveckling. Arbetslösheten   
låg 2017 på 4,4 %,7 ekonomin växter och utländska investerarna lockas  
till landet. Drygt 75 % av landets export går till andra EU-länder.8 Polen  
är, med hamnen i Szczecin–Świnoujście, den nordligaste delen av  
TEN-T-korridoren Östersjön–Adriatiska havet. Korridoren sträcker sig  
från norra Italien via Bratislava och Wien upp till Östersjön. Utvecklingen 
av hamnen i Szczecin–Świnoujście, och rederiet Polferries nya färjor  
som beräknas börja trafikera Świnoujście–Ystad 2020/2021, medför ökade 
godsvolymer i hamnen i Ystad.9

6 Fehmarnbelt/Öresund case study: “Feasibility study for direct railway freight services between Hamburg 
and Scandinavia” Interreg Baltic Sea Region Project #R032

7 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_ 
adjusted,_December_2017_(%25)_F2.png

8 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/weconomic- 
performance-country/poland/economic-forecast-poland_en

9 https://www.sjofartstidningen.se/hamnexpansion-dryftades-polen/

Köpenhamn är en  
av Europas största  
kryssningsdestinationer,  
under 2017 tog  
Köpenhamn emot cirka  
849 000 passagerare 
från 150 olika länder. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skandinavien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baltikum
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssland
https://sv.wikipedia.org/wiki/RoRo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kryssningsfartyg
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_December_2017_(%25)_F2.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_December_2017_(%25)_F2.png
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/poland/economic-forecast-poland_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/poland/economic-forecast-poland_en
https://www.sjofartstidningen.se/hamnexpansion-dryftades-polen/
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I Gdynia, med linjer mot Karlskrona, har såväl gods- som passagerar-
volymer ökat sedan 2010 (godsvolym på ca 2 miljoner ton, fördelning 51 % 
export och 49 % import). Mellan Gdynia och Warszawa färdigställdes 2014 
en ny höghastighetsjärnväg med en maxhastighet på 250 km/h för persontåg 
respektive 120 km/h för godståg. Största restidsförkortningarna sker på 
sträckan Gdansk–Katowice, där restiden nästan halverats från 9 timmar 
och 25 minuter till 5 timmar och 46 minuter.10 

Inom korridoren Baltic Adriatic genomförs satsningar för att bättre knyta 
samman Medelhavet med Östersjön, vilket kan komma att påverka godsflö-
dena från Centraleuropa till Skandinavien.

 

Estland, Lettland och Litauen 
Enligt Eurostat låg arbetslösheten i Estland på 5,4 %, Lettland på 8,1 % och 
Litauen 7,1 % år 2017 (Sverige 6,5 %)11. De baltiska länderna har satsat på  
utbyggnad av infrastrukturen och ökad kapacitet till flera av de hamnar 
som har flöden mot södra Sverige såsom Ventspils och Klaipeda som vilka 
är utpekade i Östersjöstrategins Motorways of the Seas. Det finns utvecklade 
samarbeten och transportflöden mot Karlskrona, Karlshamn inom Motor-
ways of the Seas men det diskuteras även förbindelser mot Oskarshamn. 
De baltiska länderna har tidigare arbetat gemensamt med Via Baltica, som 
– med väg – förbinder Estland, Lettland, Litauen och Polen och fokuserar 
nu kring Rail Baltica, en infrastrukturkorridor på 870 km, från Tallinn i 
norr till Warszawa i söder. Stråket är planerat att färdigställas till 2025, 
än så länge är endast sträckan mellan polsk-litauiska gränsen och Kaunas 
utbyggd men oelektrifierad. I stråket Rail Baltica diskuteras även järnvägs-
tunnel mellan Helsingfors och Tallinn, för att ytterligare binda samman 
städerna, Baltikum och norra Europa med Centraleuropa. Hamnen i 
Klaipeda, med linjer mot Karlshamn (årliga godsvolymer på ca 4,5 miljoner 
ton) och ett färdigställande av Sydostlänken skulle generera en ny koppling 
mellan Baltikum, Blekinge kustbana och Södra stambanan. 

10 http://www.jarnvagsnyheter.se/20161228/3630/snabbare-mellan-polska-storstader
11 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_ 

adjusted,_December_2017_( %25)_F2.png

http://www.jarnvagsnyheter.se/20161228/3630/snabbare-mellan-polska-storstader
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_December_2017_(%25)_F2.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_December_2017_(%25)_F2.png


MÅLBILD 205016

Norge 
Godsflödena till och från Norge har stor betydelse för södra Sverige,  
i genomsnitt korsar 2 500 lastbilar och 50 000 personbilar den norsk-svenska 
gränsen via vägnätet. Endast 7 % av godstransporterna till Norge går på 
järnvägen. För Region Syd så behöver transittrafiken i huvudstråken E6, 
Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne ägnas särskild uppmärksamhet 
då de även utgör centrala stråk för transporter till och från Norge.

Liksom järnvägssträckan Stockholm–Oslo har sträckan Göteborg–Oslo 
brister. Exempelvis tar det dubbelt så lång tid för godstågen att åka sträckan 
Göteborg–Oslo som det gör med lastbil. Även för persontrafiken går det 
fortare med bil än tåg.12 OECD har uppmärksammat Sverige och Norge på 
vikten av att bygga ut järnvägsnätet mellan Malmö och Oslo, och på så sätt 
koppla ihop Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Oslo i ett stråk. I nationell 
plan 2018–2029 finns den sista enkelspårssträckan för Västkustbanan  
utpekad: Helsingborg C–Maria och under planperioden byggs tunneln under 
Varberg ut samt sträckan Ängelholm–Maria färdigställs. Under 2017 genom-
fördes en gemensam ÅVS på sträckan Stockholm–Oslo. På sträckan finns  
det brister både för väg- och järnvägstrafiken, vägen består av skiftande  
motorväg, landsväg, och 2+1-vägar och stora delar av järnvägen är enkelspårig.

Växande marknader och transportflöden mot Asien/Kina
Kina lanserade under 2013 satsningen OBOR (One Belt One Road) för att 
utveckla transportkorridorer Kina/Asien–Europa. Satsningen innehåller 
både väg- och järnvägsprojekt och benämns ibland som den Nya Sidenvägen. 
Kina har avsatt motsvarande 9000 miljarder kronor i utvecklingsbanken 
Asian Infrastructure Investment Bank, där även svenska staten är medlem. 
Genom EUs Interregprojektet East-West Transport Corridor har man arbetet 
med att utveckla järnvägsförbindelser mellan Östersjön och Kina sedan 
2010 och fortsatt via nätverket EWTCA (East-West Transports Corridor 
Association). Därigenom skulle exempelvis hamnen i Karlshamn kunna 
kopplas samman med Kina via hamnar i Litauen. En av fördelarna med 
kopplingen Kina–Baltikum är att man hade samma spårvidd i Kina som i 
forna Sovjet. 

Dagens järnvägsförbindelser mellan Kina/Asien och Europa går till största 
delen genom Polen med knutpunkt i Lodz (del av Baltic–Adriatic). Och 
redan idag tar exempelvis transporter från Karlshamn till Klaipeda och 
vidare på järnväg till de västra delarna av Kina ca två veckor till skillnad 
från sjövägen som tar upp till sex veckor.

12 OECD The megaregion of Western Scandinavia (2018).

Oslo

Göteborg

Det tar dubbelt så lång tid för godstågen att åka 
sträckan Göteborg–Oslo som det gör med  lastbil.
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Karta 2 Nya marknader och sammanhang 

Kopplingen mellan norden och östra Asien mha potentiella Arctic corridor och existerande Polar Silk 
Road. Även kopplingen mot Polen mha förbindelsen mellan Estland–Tallin och Rail Baltica (gulmarkerat). 
Källa: Rail Baltica

Förändrat klimat – Förändrade transportflöden?
Till följd av ett förändrat klimat med mildare vintrar och kortare issäsong 
har man i Baltikum, Norge och Finland börjat titta på möjligheterna att få 
till kopplingen mellan Västeuropa och Asien via nordhavet (så kallade Polar 
Silk Road). En sådan koppling bedöms vara upp till 40 % snabbare än via 
Suezkanalen och Indiska Oceanen. En järnvägstunnel mellan Helsingfors 
och Tallinn skulle till exempel länka samman länderna ytterligare tillsam-
mans med utbyggnad av järnvägsnätet i norra Finland till både Kirkenes, 
Murmansk Kiruna och Narvik (Arctic corridor)13. En sådan övergripande 
förändring ligger långt fram i tiden, men skulle planerna förverkligas kan 
de östvästliga förbindelserna komma att påverkas med behov av åtgärder i 
Sverige för att knyta samman Atlanten med Östersjön. 

Inom Arctic Railway (Artic corridor) pågår utredningar för potentiella 
järnvägsanslutningar och förväntas vara klara under 2019.14 Ambitionen är 
att färdigställa järnvägstråket till 2030, men det kvarstår osäkerheter för 
projektets framskridande, bl.a. godstrafiksprognoserna för ”The Northern 
Sea Route”15. Etableringen av utökad hamnverksamhet i Kirkenes kan öppna 
upp möjligheter utvinning av olja och gas i området samt malmbrytning. 

13 https://drive.google.com/file/d/1AClUb9Ga4WVmNk7t0QOf9p4TuWfe1r5T/view
14 https://www.arctictoday.com/will-europes-arctic-railway-built-depend-cargo-volumes/
15 http://arcticcorridor.fi/

https://drive.google.com/file/d/1AClUb9Ga4WVmNk7t0QOf9p4TuWfe1r5T/view
https://www.arctictoday.com/will-europes-arctic-railway-built-depend-cargo-volumes/
http://arcticcorridor.fi/
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Vad krävs i ett 2050 perspektiv?
• Vi ser ett allt större fokus på järnväg med utbyggnad av järnvägsnätet, 

höghastighetsjärnväg och fortsatt elektrifiering. Transittrafiken och 
de internationella förbindelserna ökar, samtidigt synliggörs även de 
negativa effekterna av transittrafik allt mer. Ett ökat fokus på Asien, 
inte mist genom utbygganden av Sidenvägen. Handelns västorienterade 
fokus utmanas mer och mer av öst, vilket inte minst blir tydligt genom 
satsningar i Polen och Baltikum med koppling mot utvecklingen i Asien/
Kina.

• Många av de internationella satsningarna har bärkraft på godstransporter, 
men vi vet fortsatt relativt lite om persontransporter och vilken utveckling 
och/eller påverkan vi har att vänta. I takt med att klimatpåverkan från 
flygtrafiken diskuteras i allt större utsträckning kan persontransporter  
med tåg för utlandsresor komma att bli ett attraktivt alternativ. Det 
krävs  ytterligare studier för att fånga in trender och säkerställa eventuella 
behov av åtgärder. 
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• För att säkerställa inspel och information från olika intresseorganisa-
tioner behöver vi ha stor kunskap om arbete som EU genomför. Region 
Syds internationella arbete utgår från Trafikverkets riktlinjer, strategier 
och styrande dokument. Men genom att ytterligare delta i internationella 
och gränsöverskridande projekt, ansöka om medel från EU:s fonder och 
program finns stor potential till utveckling för Region Syd. Vi behöver 
därför utveckla kontaktnätet med andra myndigheter, regioner och kom-
muner i syfte att fånga in projekt- och finansierings uppslag samt  
att hitta andra möjliga externa samarbetspartners till EU-projekt.

• Vi måste arbeta för att synliggöra infrastrukturutveckling och förändrade 
transportmönster i våra grannländer. Vi behöver genomföra strategiska 
utredningar för att kunna ta höjd för utvecklingen i grannländer och 
säkerställa att vi har rätt underlag och kunskap. Vi behöver undersöka 
vilken beredskap vi har för ökade trafikflöden och ökad belastning till 
följd av öppnandet av Fehmarn Bältförbindelsen: 

 − Påverkan på hamnarna i regionen och anslutande infrastruktur

 − Påverkan på Öresundsbron och anslutande landinfrastruktur 

 − Påverkan på hamnarna i Trelleborg och Ystad: Vilka effekter kommer 
av utbygganden av infrastruktur i Polen tillsammans med Fehmarn 
Bältförbindelsen få.

• Vi behöver aktivt följa utvecklingen av Baltic Rail, Arctic Railway (Artic 
corridor) och kopplingen mellan Tallinn–Helsingfors. Inte minst efter 
beslut om att förlänga ScanMed korridoren upp längs norrlandskusten, 
större delen av Östersjön och Bottenviken berörs därmed av satsningarna. 
Utveckling och förbättring av infrastrukturen i ScanMed korridoren och 
i Centraleuropa kommer att påverka flödena till vår region.

• För att möjliggöra en överflyttning av godstransporter till järnväg och 
sjöfart är det viktigt att satsningar görs för att möta ökande flöden från 
våra grannländer. Kapacitetshöjande åtgärder kommer krävas, exempelvis 
genom muddring men även utveckling av anslutande landinfrastruktur 
vid både Öresundsbron och våra hamnar.

• Vi ska aktivt följa utvecklingen av Kastrup, som är av stort intresse för 
södra Sverige då det innebär en effektiv uppkoppling mot internationella 
marknader. Kastrup är Nordens största flygplats och genom flygstrategin 
försöker man stärka sina positioner. Genom att flygstrategin så tydligt 
uppmärksammar södra Sveriges roll för Kastrup och utbygganden av 
järnväg stärks hela Öresundsregionen.

För att säkerställa  
inspel och  
information från olika 
intresseorganisationer 
behöver vi ha stor  
kunskap om arbete  
som EU genomför.
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SAMHÄLLSUTMANING:  
Ställa om till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan 
nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet 
beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen.16

Internationella överenskommelser 
Under 2015 enades FN om Agenda 2030 med 17 heltäckande mål som pekar 
ut en omfattande och nödvändig global omställning. I december 2015  enades 
världens länder om ett nytt klimatavtal, Parisavtalet, som börjar gälla senast 
år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader. 

När World Economic Forum (WEF) presenterade sin rapport om globala 
risker i januari 2017 låg extrema väderhändelser högst upp. Risken för 
naturolyckor och för att världen skulle misslyckas med klimatanpassning 
fanns också med bland de fem främsta riskerna, före t.ex. risker som  
terroristattacker och mellanstatliga konflikter. 

Under 2018 antog Sverige en handlingsplan för Agenda 2030 och samtliga 
svenska myndigheter berörs. Agenda 2030 på bygger på tidigare globala 
Milleniemål. Målen i Agenda 2030 är dock i betydligt högre grad kvantifierade 
och därmed skarpare än vad de varit tidigare. FNs High-Level Advisory 
Group för Hållbara transporter har också definierat vad som kännetecknar 
en hållbar transportsektor och tagit fram ett antal rekommendationer 
för att stödja hållbar utveckling. Transportsektorn är avgörande för att vi 
ska nå ett hållbart samhälle och för första gången ingår transportsektorn 
i målen, inte som ett eget område utan integrerad i flera delmål. Agenda 
2030 innebär också att målen behöver hanteras integrerat, vilket innebär 
att vi måste bli bättre på att hantera fler mål som berör transportsystemet 
samtidigt.17

Trafikverket sammanfattar kopplingen mellan transportsystemet och 
Agenda 2030 som tillgänglighet i ett hållbart samhälle. En god tillgäng-
lighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. Det handlar om att 
utveckla tillgängligheten för ekonomisk utveckling, arbetsmarknad och 
bostadsförsörjning. Men tillgängligheten måste utvecklas inom ramen för 
ett hållbart samhälle. Det går inte att definiera en sektor som hållbar utan 
att ta hänsyn till alla andra sektorer.18

Trafikverket har på nationell nivå analyserat effekterna av Agenda 2030 
och konstaterar att transportsystemet, för att kunna bidra till ett hållbart 
samhälle, behöver tydliga mål som transportsystemets aktörer kan förhålla 
sig till. Trafikverket föreslår mål- och tidsatta viktiga hållbarhetsaspekter 
där transportsystemet kan göra skillnad. Trafikverkets mål har sin grund i 
FNs mål för hållbar utveckling, EUs vitbok och Parisavtalet, samt betydande 
trender och samhällsutmaningar i ett hållbarhetsperspektiv. Men också i 
hur man kan skapa ett samhälle som är attraktivt och erbjuder goda livs-
kvaliteter och utvecklingsmöjligheter för medborgare och näringsliv i hela 
landet:19

16 Transportpolitiska Hänsynsmålet.
17 Tillgänglighet i ett hållbart samhälle, 2017-06-02. TRV 2017/31596.
18 Tillgänglighet i ett hållbart samhälle, 2017-06-02. TRV 2017/31596.
19 Tillgänglighet i ett hållbart samhälle, 2017-06-02. TRV 2017/31596.
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Transportsystemet kan bidra  
till 11 av Agenda 2030-målen  
för ett hållbart samhälle.
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• Transportsystemet är inkluderande och erbjuder god tillgänglighet för 
både medborgare och näringsliv oavsett var vi bor eller verkar i landet. 

• Transportsystemet är fossilfritt och dess miljöpåverkan så liten att  
naturen kan skapa ekosystemtjänster även i framtiden. 

• Ingen dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, varken i olyckor 
eller av luftföroreningar och buller.

Ny klimatlag
Riksdagen beslutade 1 januari 2018 om ny klimatlag och ett klimatpolitiskt 
ramverk med uttalade mål om att Sverige ska vara ett föregångsland i  
klimatarbetet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Senast 
år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser för att 
därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem) 
ska ha minskat med minst 70 % senast 2030 jämfört med 2010. Klimatmålet 
är en central del i hållbar utveckling och Agenda 2030 och kommer påverka 
Trafikverkets arbete med planering av den statliga infrastrukturen. 

Transportsektorn står som sagt för en stor andel av utsläppen och energi-
effektivisering i sektorn sker inte i tillräckligt stor omfattning. Utredning-
en Fossilfrihet på väg visade att det, utöver ny teknik och drivmedel, krävs 
byte av trafikslag för ökad transporteffektivitet samt minskad efterfrågan 
på transporter för att nå målen. För att uppnå detta krävs förändrade  
synsätt i utvecklingen av samhället och infrastrukturen. Privatbilismen  
behöver få en minskad roll som transportmedel samtidigt som kollektivtrafik 
och inte minst möjligheter att gå och cykla öka.20

Överflyttning väg-järnväg
Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart kommer vara en del 
i arbetet för minskade koldioxidutsläpp. För överflyttning av inrikestran-
sporterna från väg till järnväg krävs det att järnvägen är konkurrenskraftig, 
vilket bland annat kommer innebär att transportavstånden behöver blir 
längre. Utöver avståndet är andra styrande faktorer typen av gods,  
näringslivets produktionsupplägg, tiden för transport och ett kontinuerligt 
transportflöde. Det långväga godset transporteras till stor del mellan de 
tre storstadsområdena, varför bl.a. kapacitetshöjande åtgärder av befintliga 
stambanor är viktig.21 En utvecklad underhållsplanering är också av stor 
vikt på de stora stråken. I frågan om kapacitet på järnväg så är kapacitets-
utnyttjandet i det svenska järnvägsnätet förvisso högt, framförallt i huvud-
stråken, men det går att hitta kapacitet utanför rusningstiderna. Snittläng-
den för godståg idag ca 400 m, vilket innefattar en betydande potential för 
tågförlängning då dagens järnvägssystem generellt är anpassat för 650 m. 

Som regel finns grundläggande infrastruktur för överflyttning till järnväg 
i hamnarna men den nyttjas många gånger inte22. Regelbundet utbyte mellan 
järnväg och färje/-RoRo-trafik sker för Region Syds del endast i Trelleborg 
och Malmö där mindre än 5 % av alla inkommande enheter flyttas över till 
järnväg.

20 Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84.
21 Näringsdepartementet (2018). Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell 

godstransportstrategi, Art. Nr. N2018.21.
22 Trafikverket (2018). Kartläggning av lastbilstransporter i brohamnar längs syd- och västkusten. 

Trafikverket 2018:169.
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Vad krävs i ett 2050 perspektiv?
• För att ställa om till ett fossilfritt samhälle krävs stora förändringar  

i hela samhället, som lever upp till de mål och beslut som tagits på  
nationell och internationell nivå. Vi har begränsade förutsättningar och 
möjligheter att verka för en omställning, men via samarbete med externa 
parter och att aktivt arbeta med hållbara transporter och klimatanpassning 
kan vi medverka. Den helt avgörande faktorn är politisk styrning och 
beslut på nationell och internationell nivå. 

• Det krävs dels en förändrad färdmedelsfördelning för att öka transport-
effektivitet och dels minskad efterfrågan på transporter för att nå mål 
om fossilfrihet. Trafikverket har för närvarande inget uppdrag att 
minska transporter, men till 2050 bedömer vi att vi kommer få uppdrag 
om att tydligare styra trafiken och transporterna. Samtidigt kommer 
andelen alternativa drivmedel kommer öka. Stadsmiljöavtalen är en  
möjlighet till att främja hållbara stadsmiljöer och stärka förutsättningarna 
för kollektivtrafik och cykel och hur vi aktivt kan arbeta för att detta 
implementeras som en naturlig del i kommunernas arbete. Vi ser att en 
sådan omställning kommer vara svårare att få tillstånd i kommuner med 
låg befolkningstäthet samt i kommuner utanför storstadsregionerna. 

• I Sverige har vi sett en minskning av utsläpp från inrikes transporter 
under en tid, men att trenden bröts 2018, framförallt den tunga trafiken 
var en bidragande faktor. Därtill ökar utsläppen från utrikes transporter 
(luftfart och sjöfart). Troligen kommer en övergång till fossilfria drivmedel 
inte räcka till för att nå ett hållbart transportsystem och att vi måste ta 
till andra insatser för att uppnå ett hållbart transportsystem 2050.

• Bränsle, teknik och livsstil är faktorer som påverkar målet att bli ett  
av världens första fossilfria länder. Region Syd ska medverka genom  
att vidareutveckla dagens arbete med klimatmål i utrednings- och 
planeringsskeden, exempelvis i arbetet med åtgärdsvalsstudier där vi 
i samverkan och dialog med regioner, kommuner och övriga samhälls-
påverkande aktörer i tidiga skeden. Genom att föra tydliga resonemang 
med externa parter kring hur olika åtgärder kan bidra till att nå klimat-
målen skulle gemensamma målbilder kunna formas. Vi behöver  
hantera de målkonflikter som kan uppstå mellan tillgänglighet och  
miljö. Exempelvis kan utbyggnad av väginfrastruktur leda till bättre 
framkomlighet men också öka andelen trafik, vilket kan leda till ökad 
andel fossila utsläpp. Genom att använda ÅVS-metodiken och 4-stegs-
principen kan vi verka för resurssnål och resurseffektiv planering. 

• Inom ramen för ÅVS:er kan vi arbeta ännu mer med fyrstegsprincipens 
steg 1–3. Vi behöver fördjupa dialogen med kommuner och regioner som 
ansvarar för genomförande av steg 1–2. 

• Samordning mellan statlig, regional och kommunal planering behöver 
fördjupas. Inte minst då Region Skåne sedan årsskiftet 2018/2019 har ett 
utökat ansvar för att ta fram en regionplan för Skåne. Ett sådant regionalt 
uppdrag har tidigare bara funnits för Stockholms läns landsting.

• För oss är det helt grundläggande att föra dialog med kommuner, regioner  
och andra samhällsaktörer i tidiga skeden. Vi behöver stärka våra  
insatser i kommunernas översiktsplanearbete och säkerställa en samsyn 
kring mål- och prognosstyrning samt nationella ramverk för samhälls-
utveckling såsom transportpolitiska mål. Vi behöver tydligare arbeta  
för ett hållbarhetsperspektiv i dialog och överenskommelser med  
kommunerna. Vi ska uppmuntra kommunerna att arbete med lokala 
styrmedel. 
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• Risken för extremväder ökar och vi behöver tydliggöra hur vi ska  
arbete förebyggande, vilken infrastruktur är mest utsatt och hur kan 
vi säkerställa den? Men vi behöver även fundera i termer kring, vilken 
infrastruktur ska vi överge? För att hantera effekterna av extremväder  
är dialog och samsyn med kommuner och regioner helt avgörande. 

• Region Syd är porten till kontinenten och vi påverkas av andra länders 
lagstiftning och förhållningssätt till utsläpp. Häri ligger en stor utmaning 
i att skapa förutsättningar för hållbara transporter. Vi behöver förhålla oss 
till och planera transittrafiken samt verka för överflyttning till hållbara 
transportmedel, då valet av transportmedel påverkar transportkedjor  
långt upp i landet. Exempel på åtgärder är satsningar på långa tåg, ökad  
kapacitet på järnväg exempelvis i form av förlängda mötesspår och 
samkoordinerad underhållsplanering på stambanorna. För att möjlig-
göra och utveckla överflyttning till sjöfart krävs att vi medverka till att 
medvetna, balanserade och strategiska satsningar genomförs i Core och 
Comprehensive hamnar och dess landanslutningar.

• För att kunna fatta strategiska beslut kring effektivisering och överflytt-
ning av trafik till mer hållbara alternativ krävs en tydligare prioritering 
av sträckor och noder i transportsystemet. För tydligare prioritering 
av noder krävs ökad samsyn och samarbeten mellan rederier, godsban-
gårdar, kombiterminaler m.m. Stärkta noder skulle i sin tur kunna öka 
publiciteten för ingående aktörer och näringslivet i geografin. Effektivt 
nyttjande av noder skulle vidare kunna innebära avlastning av de fåtal 
centrala omlastningspunkter som finns genom att stärka infrastrukturen 
i omkringliggande geografi i kombination med viss styrning så att  
transporter kunde koordineras mellan exempelvis hamnar.

• Om vi vill dra nytta av synergieffekterna av internationella infrastruk-
tursatsningar behöver vi ha ökad utblick mot internationella transport-
mönster, infrastruktursatsningar liksom utbyte av fordonsflottor.

Core Network
Malmö hamn 
Trelleborgs hamn 
Godstråket genom Skåne
Trelleborgsbanan 
E6 
E4 
Del av Rv 40

Comprehensive Network
Helsingborg hamn 
Ystad hamn
Karlshamns hamn 
Karlskrona hamn 
Smålandshamnar
Ystadbana 
Älmhults kombiterminal 
Torsvik (Jönköpings kombiterminal)
E22
E65
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SAMHÄLLSUTMANING:  
Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
Region Syd kan nästan liknas med ett Sverige i miniatyr. Vi är en del av 
Nordens  största storstadsregion, samtidigt som vi ser glesbygdsproblematik 
i samtliga län inom regionen. En betydande andel av den svenska skogs- 
och livsmedelsproduktionen sker i regionen, vid sidan av våra universitet, 
högteknologiska företag och väletablerade turistmål. 

Våra residens- och högskolestäder fungerar som regionala tillväxtmotorer. 
Samhällsstrukturen och ortshierarkin är i stort uppbyggd kring städerna 
Växjö, Jönköping, Karlskrona, Kalmar, Malmö, Lund, Helsingborg och 
Kristianstad. Städerna har en viktig funktion för närliggande områden och 
utbyte mellan städer och omland är centralt för utvecklingen. Samtidigt 
skiljer sig städerna och förutsättningarna åt i stor utsträckning. Trafikverket 
Region Syd behöver således kunna möta bostadsutvecklingen med hänsyn 
till både den dynamiska Öresundsregionen till de små arbetsmarknaderna i 
inre Småland. 

I framför allt Smålandslänen ser vi hur de regionala motorerna fortsätter  
att växa medan kranskommunerna får allt svårare att hävda sig. Desto 
längre bort vi kommer från Växjö, Jönköping och Kalmar, desto tydligare 
blir det att kommunerna har svårt upprätthålla ett stabilt befolknings-
underlag. För Blekinge är bilden annorlunda, orterna utmed kustbandet  
har ett tydligt samband och en positiv utveckling, medan den norra delen 
av länet har en svagare utveckling. I Skåne har stigande bostadspriser  
gjort att kommuner allt längre bort från de större städerna blivit attraktiva 
för boende och pendlingsmöjligheter viktigare.

I regionen i stort ser vi en fortsatt tydlig urbanisering med allt tydligare kon-
centration till storstadsområden och en tydlig hierarki mellan kommuner. En 
del av urbaniseringstrenden är förtätning av bebyggelsen. Många kommuner 
prioriterar förtätning för att möta en snabbt växande befolkning. Samtidigt 
finns det i flera kommuner en motsatt trend där man planerar eller behöver 
planera för ett svikande befolkningsunderlag. Behovet av bostäder är stort 
i städer och konkurrensen om mark- och vattenområden ökar. OECD anser att 
samordning av bostadsbyggande och infrastruktur kan bli avgörande för att 
använda marken på resurseffektivt sätt och skapa en hållbar tillgänglighet.23 

För att kunna möta utmaningen behöver vi arbeta både i urbana miljöer 
och på landsbygd. Olika delar av regionen, länen och till och med kommun-
delar har olika förutsättningar för att möta utmaningen.

23 OECD (2015) – Rapport Samverkan i Samhällsplaneringen.

I Skåne har stigande 
bostadspriser gjort att 
kommuner allt längre 
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städerna blivit attraktiva 
för boende och  
pendlingsmöjligheter 
viktigare.
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Vad krävs i ett 2050 perspektiv?
• Vi ser en fortsatt stark urbanisering, där våra stora städer kommer fort-

sätta växa och framförallt i Noden Öresund. Men även i våra regionala 
motorer och tätortsnära samhällen med goda pendlingsmöjligheter.  
Kraven på god tillgänglighet med kollektivtrafik kommer att öka med 
behov av att anpassa stationsmiljöer och hållplatser för fler resenärer och 
bytesmöjligheter. Det finns ett stort behov av en gemensam planering 
för infrastruktur och bostäder. Öka samarbetet med kommunerna och 
regionerna och länsstyrelserna för att få en helhetsbild. Vi ska medverka 
i utvecklingen, men inte låta oss styras av enskilda kommunala anspråk.

• Det finns en stor förväntan på att vi ska leverera och aktivt medverka  
till att hantera bostadsbristen genom att bidra i samplanering av denna 
och infrastruktur. Det kommer ställa krav på en integrering i hela vår 
planeringsprocess, från ÅVS till åtgärdsval och fysiskt byggande. Detta 
kan medföra behov av överenskommelser mellan Trafikverket, kommuner 
och regioner som dels säkerställer bostadsutbyggnad, stadsutveckling, 
kollektivtrafikförsörjning och dels medfinansiering i samband med att vi 
planerar för nya investeringar. 

 
ÅVS

Initiera Pröva  
tänkbara 
lösningar

Förstå
situationen

Forma  
inriktning och 

rekommendera 
årgärder

• Vår påverkansmöjlighet begränsad och en hel del åtgärder ligger utanför 
vårt ansvarsområde. Vi behöver hantera konsekvenserna av befolknings-
tillväxt genom kapacitetsförstärkningar. Fokus bör vara att vår med-
verkan ska leda till bättre samhällsplanering där vi försöker få en balans 
mellan intressen/planer. Genom att arbeta med trafikstrategier kan 
bättre bostadsplanering uppnås. Trafikstrategier = bostadsplanering! 

• Intressekonflikter kan komma att uppstå, för oss är det viktigt att bevara 
infrastrukturens funktion och att kunna utveckla infrastrukturen. Vi 
kan inte släppa hur mycket som helst. Vi bedömer att det kan finns en 
potentiell konflikt mellan utveckling av regionens växande städer/tätorter 
och statens anspråk på god tillgänglighet i det övergripande infrastruk-
turnätet. Att då skapa gemensam syn kring begrepp som förutsägbarhet 
framkomlighet, tillgänglighet och tillförlitlighet är av största vikt. Vi 
behöver både en intern och extern samsyn kring vilka framkomlighets-
anspråk som kan ställas för olika miljöer. 

• För nya infrastrukturprojekt är ledtiderna långa med långa planerings-
processer och det kan vara svårt att se hur infrastrukturen kan påverka 
bostadsbeståndet. Men det finns stora vinster i att utveckla kollektiv-
trafik och bostadsbyggande samtidigt. Genom en större samplanering 
mellan kommunernas bostadsplanering, regionernas planering av  
kollektivtrafik och utveckling av infrastruktur och statens utveckling av 
infrastruktur kan vi möjliggöra hållbara transporter. Genom Stadmiljö-
avtalen verkar stat och kommun gemensamt för ytterligare utbyggnad 
och en mer effektiv kollektivtrafik. 
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• Att vi arbetar tillsammans med regioner, kommuner och länsstyrelser 
om bostadsfrågor, både i städer och på landsbygd för att möjliggöra en så 
resurseffektiv planering och ytsnåla transporter som möjligt. Planering 
och prövning av markens lämplighet enligt PBL är grundläggande för 
oss. 

• Vi ser kapacitetsutmaningar på de statliga genom- och förbifarter när 
den kommunala planeringen innebär att trafik lyfts ut från stadskärnorna 
till den statliga infrastrukturen, ofta med fokus på hållbarhet, utan 
att säkerställa kollektivtrafikutbyggnad. Vi ser exempel på detta i ex 
Jönköping, Växjö och Lund. Intensifierade satsningar på kollektivtrafik 
kommer att krävas i våra regionala motorer och växande städer för att 
möta det allt mer intensiva transportflödet. 

• Vi måste fundera på vilka krav som är rimliga ställa på infrastrukturen, 
är det möjligt eller ens önskvärt att upprätthålla full tillgänglighet för 
under maxtimmarna på morgon och eftermiddag på huvudvägnätet 
kring våra större städer? I Region Syd har vi en särskild utmaning, då 
de nationella stamvägarna har en stor betydelse för långväga gods- och 
persontrafik, som är jämnare fördelad över dygnet och har svårare att 
anpassa sina tider då de på samma resa kan beröras av flera områden 
med framkomlighetsproblem. 
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• Vi ser köbildning och begränsad framkomlighet under delar av dygnet, 
och omvänt; god framkomlighet under andra tider på dygnet. Detta 
måste hanteras genom väl avvägt nyttjande av kapacitet som upprätthåller 
tillräckligt god framkomlighet och tillgänglighet. Vilket innebär olika 
krav på framkomlighet för vägar med olika funktion. Vi behöver utveckla 
vår verktygslåda för steg 1–2 åtgärder och medverka till att utveckla 
kollektivtrafik. Effektivt nyttjande genom att tillvarata digitalisering är 
viktigt att jobba vidare med.

• Vi behöver fokusera på att bedöma och styra tillgänglighet och fram-
komlighet i väg- och järnvägsnätet. En fördjupad dialog med externa 
parter för att identifiera strategiska frågeställningar i tidiga skeden. 

• Vi vill inte att utveckling av infrastruktur ska begränsas samtidigt som 
vi vill medverka till ett ökat bostadsbyggande. Vi har ett uppdrag och 
ansvar att säkerställa infrastrukturens framtida behov samtidigt som 
infrastrukturen innebär intrång och störningar, i form av buller, dålig 
luftkvalité och säkerhetsrisker. Infrastrukturen representerar stora  
värden i form av investerade skattemedel vilket är viktigt att slå vakt om.

• Trafikverkets basprognoser visar att biltrafiken kommer att fortsätta  
att öka om inte fler åtgärder görs för att motverka denna utveckling.
Viktiga aktorer som genererar trafikökningen är befolkningsökningen och 
den ekonomiska tillväxten. Många kommuner och regioner har mål om 
minskad biltrafik och anser att prognoserna styr utvecklingen i fel riktning.  
Vi menar att prognoser är ett viktigt verktyg för att se hur långt beslutade 
åtgärder räcker och att analysera effekten av nya styrmedel. Allt efter-
som nya beslut tas justeras prognoserna så att de närmar sig en utveckling 
mot målen. De olika utgångspunkterna kan dock leda till konflikter  
vid planering, val- och dimensionering av åtgärder. För att möta dessa 
utmaningar och inte enbart reagera på den enskilda frågan måste vi öka 
vår närvaro i kommunal och regional planering.



MÅLBILD 205030



MÅLBILD 2050 31

SAMHÄLLSUTMANING:  
Förbättra förutsättningarna för näringslivet
En del av Noden Öresund/Greater Copenhagen 
Region Skåne, Region Halland och regionerna Hovedstaden och Sjælland  
utgör samarbetet Greater Copenhagen med drygt 4,3 miljoner invånare. 
Noden Öresund är nordens största storstadsregion med 2,9 miljoner 
invånare. Befolkningstillväxten är snabb och ger regionen en relativt ung 
befolkning, den främsta orsaken till den växande befolkningen är invand-
ringen från andra länder. Greater Copenhagen är kunskapseffektiv med  
17 olika universitet och högskolor.24 Uppskattningsvis arbetspendlar  
drygt 15 000 personer över Öresund, och vanligast är att bo i Skåne med 
arbetsplats i Danmark.25 

Stor del av tillväxten sker i våra residens- och högskolestäder samt regionala 
motorer. Välfungerande pendling till och från närliggande orter och mellan 
städerna är av stor vikt. Tjänsteresor är helt avgörande i ett alltmer tjänste-
producerande näringsliv. Genom utveckling av infrastrukturen knyts 
arbetsmarknadsregioner samman och matchning mellan arbetskraft och 
arbetsgivare underlättas. Ett välfungerande finmaskigt nät är en förutsätt-
ning för att knyta samman den flerkärniga ortstrukturen med tillväxt-
motorer, kärnor och deras omland. Vi ser att urbaniseringen och bostads-
brist leder till att markpriserna stiger i stadsområden vilket ofta innebär att 
logistiknoder trycks längre ut från städernas centrum. Och att strategiska 
lägen för godslogistik nära centrum, hamnar och kajområden byggs bort.26

Inom regionen har vi ett flertal stora och tongivande företag och arbets-
givare ex. Ikea (Älmhult), Xylems (Emmaboda) Volvo Cars (Olofström) och 
ESS & Max IV (Lund). Stora internationella företag som är beroende av 
välfungerande infrastruktur för både kompetensförsörjning och transport 
av gods. Exempelvis är järnvägen mellan Södra stambanan i Älmhult och 
Olofström helt avgörande för produktion i Olofström och transporterna till 
och från sammansättningsfabrikerna i Sverige och utomlands. 

24 http://www.greatercph.com
25 https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/oresund/
26 Trender i transportsystemet – Trafikverkets omvärldsanalys, 2018. 

http://www.greatercph.com
https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/oresund/
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De agrara näringarna är betydande i vår region. Småland är Sveriges främsta  
skogsregion när det gäller omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. 
70 % av Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län täcks av skog och skogs-
näringen sysselsätter ca 16 000 i regionen. Det finns en långsiktig strävan 
att flytta volymer från lastbil till järnväg men även nyttjande av tyngre  
fordon vilket leder till behov av bärighetsinsatser på det kapillära vägnätet27. 
De tunga transporterna av skog sker både på det finmaskiga vägnätet och 
på de större vägarna. Som exempel på de volymer som genereras i skogs-
näringen så kan Södras anläggningar i Mönsterås nämnas där det inkommer 
över 300 lastbilar per dygn, varje dag och året runt, motsvarande en lastbil 
var sjätte minut. För att möta upp framför allt skogsbranschens behov och 
minska klimatpåverkan har införandet av BK4 (74 ton) påbörjats i delar av 
Kalmar, Kronoberg och Blekinge, och Jönköping. Planen är att det nuva-
rande statliga BK1 vägnätet, inklusive broar, ska ha bärighetsklass BK4 
till omkring år 2040 då införandet planeras införas över två planperioder. 
Idag är antalet BK4 fordon som trafikerar vägnätet få och berör framför allt 
skogsnäringen. 

Jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin vilket framförallt förekommer  
i Skåne har ett omfattande behov av tunga transporter, framförallt på det 
finmaskiga vägnätet och behovet är starkt säsongsrelaterat. Vägnätet i  
Skåne är väldigt finmaskig och skär ofta genom samhällena varför den 
tunga trafiken kan upplevas som störande. Införande av BK4 i Skåne  
kommer att ske efter införandet i Smålandslänen.

27 Smålands skogar får värden att växa – Regional skogsstrategi för Småland, 2018.

Stora delar av Kronoberg, Kalmar och Jönköping 
täcks av skog och skogs näringen sysselsätter  
ca 16 000 i regionen.
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Inom tillverkningsindustrin finns det en fortsatt tydlig trend mot speciali-
sering och utnyttjande av stordriftsfördelar. Detta är tydligt både i Noden 
Öresund och i de högteknologiska småföretagen i de mer glesbefolkade  
delarna av region Syd. Flertalet företag är framstående på den internationella 
marknaden. Eftersom tillverkningsindustrin är beroende av en lång rad 
underleverantörer fraktas godset på det finmaskiga vägnätet när stafett-
pinnen lämnas över från ett företag till ett annat. Ett robust och tillgängligt 
vägnät är därför viktigt för små och medelstora företag i regionen. 

Besöksnäringen
Besöksnäringen är en stor och växande näring inom regionen, och har 
vuxit mer i södra Sverige jämfört med riket i stort. Antal gästnätter är en 
bra indikator på hur turismen ökat, mellan år 2010 och år 2017 har antalet 
gästnätter i länen i region syd ökat. Den största procentuella ökningen har 
skett i Kronoberg och Skåne län, men även i Jönköping och Kalmar län och 
till viss del i Blekinge. Besöksnäringen i de mer tätbefolkade delarna av 
regionen har ofta tillgång till goda kollektivtrafikförbindelser. För långväga 
bilburna besökare är FPV (Funktionellt prioriterat vägnät) viktigt. 

I riket ökade antal gästnätter med 14 % exkluderande storstadsregioner och 
med 21 % inklusive storstäder. I Kronoberg län var den relativa ökningen 
den dubbla mot rikets, motsvarande 32 % och i Skåne 30 % fler övernatt-
ningar jämfört med 2010. Hotellövernattningar står för ca hälften av över-
nattningarna i Kronoberg, följt av camping och förmedlade privata stugor 
och lägenheter. I Skåne är uthyrning av stugor och lägenheter däremot inte 
lika stor där istället hotellnätterna utgör större andel.28 

E-handel 
E-handeln har ökat sina marknadsandelar under det senaste årtiondet och 
utvecklingen spås fortsätta, framför allt för kläder, skor och elektronik, 
men även inköp av livsmedel ökar. År 2018 handlade svenskarna för ca 
270 mdkr.29 E-handeln har lett till ett förändrat köpmönster hos konsumenten 
som påverkar transporter av gods som ställer nya krav på infrastrukturen. 
Inte minst då kostnaden för leveranserna ofta är låg och ställer nya krav på 
leveranstid och tillgänglighet.

28 Tillväxtverket och SCB (Statistikdatabasen), Gästnätter efter län (2010–2017).
29 https://dhandel.se/kunskapsbanken/dibs-rapport-om-svensk-e-handel-2018/

E-handeln har ökat sina 
marknadsandelar under 
de senaste årtionden  
och utvecklingen spås 
fortsätta, framför allt  
för kläder, skor och  
elektronik, men även 
inköp av livsmedel ökar.

https://dhandel.se/kunskapsbanken/dibs-rapport-om-svensk-e-handel-2018/
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Vad krävs i ett 2050 perspektiv?
• För att bidra till förbättrade förutsättningarna för näringslivet måste vi 

problematisera och bredda begreppet näringsliv. Vad menar vi? Vilka 
aktörer? Vilka aktörer har vi dialog med och vilka har vi inte dialog 
med? Att förbättra förutsättningarna för näringslivet kan exempelvis 
innebär att vi skapar bättre förutsättningar för arbetspendling genom 
infrastrukturåtgärder för utbyggd och mer tillförlitlig kollektivtrafik. 
För att verkligen få ett utfall krävs att även näringslivets olika delar 
möter upp och bidrar i konstruktiva dialoger. Vi måste säkerställa vår 
roll och kunna möte upp näringslivets förändrade anspråk. För oss är det 
avgörande att balansera efterfrågan mot nyttan med åtgärden. 

• Ökad konkurrens om mark i anslutning till våra system är en stor  
utmaning. Tillgången till strategiska noder, godsterminaler, hamn- och 
kajområden är viktig och kan hotas av kommunernas exploateringstryck  
och anspråk på förtätning i strategiska lägen. Tillgänglighet och kapacitet  
i Noden Öresund är en stor utmaning med många anspråk i ett störnings-
känsligt system. 

• Utvecklad och fördjupad dialog behövs med länstrafikbolagen för att 
förbättra förutsättningarna för arbetspendling. Bra förbindelser med 
kollektivtrafik skapar möjlighet för kompetensförsörjning och större 
arbetsmarknadsregioner. Respektive region behöver ha ett uppdaterat 
trafikförsörjningsprogram och en strategisk utvecklingsstrategi. 

• Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter kommer vara en 
förutsättning 2050. Som en regional aktör har vi svårt säkerställa att 
det finns hållbara möjligheter för näringslivet. Trängseln på järnvägen 
lyfts ofta fram som ett betydande hinder för både gods- och persontran-
sporter. Vi anser att svårigheten bl.a. ligger i att säkerställa en effektiv 
omlastning, fyllnadsgrad och tåglägen som inte utnyttjas. Tidsåtgången 
är den trånga sektorn. Samtidigt är det inte möjligt att uppnå en 100 % 
överflyttning från väg till järnväg.

• Införandet av BK4 har påbörjats i vår region, men hur utvecklingen ser 
ut framåt är osäker, dels pga. förnyelsetakt av åkeriernas fordonsflottor,  
och dels utifrån den långsamma processen med att öppna upp hela 
vägnät för BK4. Ett förändrat klimat och ökade godsflöden kan sannolikt 
innebära större bärighetsbehov i framtiden. Många vägar är idag inte 
anpassade för en högre totalvikt på fordon vilket innebär att vägslitaget 
kan förväntas öka vid ökade godsflöden med tunga fordon. Ett generellt 
ökat underhåll är nödvändigt på det mindre trafikerade vägnätet för att 
upprätthålla god standard och minska risk för sönderkörning av vägarna. 

• Utvecklingen av besöksnäringen i mindre tätbefolkade områden skiljer 
sig ofta från traditionella tillväxtmönster och pendlingsströmar, vilket 
ställer nya krav på tillgänghet. För att stärka mindre tätbefolkade områden 
är besöksnäringen en viktig näring att stödja med goda kollektivtrafik-
förbindelser i form av anpassade tidtabeller till större evenemang, ett 
tillförlitligt och robust FPV och utveckling av cykelstråk.

• E-handelns utveckling och krav på snabba och billiga transporter  
ställer nya krav på infrastrukturen, krav som är svåra att leva upp till. 
Vår infrastruktur ska leverera en rimlig servicenivåer och transporterna 
ska ske på ett hållbart sätt. E-handeln måste anpassas efter infrastruk-
turens förutsättningar, inte tvärt om. 
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SAMHÄLLSUTMANING:  
Förstärka sysselsättningen i hela landet 
Sveriges befolkning ökar, bland annat till följd av en hög invandring och en 
längre medellivslängd.30 Vi ser att befolkningen i stort ökar i region Syd, 
men den är ojämnt fördelad. En stor del av Skånes kommuner ökar i 
 befolkningen, särskilt i västra delen av länet medan ökningen avtar ju 
längre öster ut från Noden Öresund man kommer. Även Hässleholm och 
Kristianstad har en ökande befolkning, men kringliggande kommuner i 
östra och norra Skåne halkar efter.31 I Blekinge ser vi störst befolknings 
 ökning kring kuststäderna och ett minskande befolkningsunderlag inåt 
landet.32 I Kronoberg är Växjö den regionala kärnan som växer tillsammans 
med kranskommunerna, ju längre från Växjö man kommer, desto glesare 
strukturer.33 Kalmar har i stort en liknande utveckling som Kronoberg,  
befolkningsökningen koncentreras runt Kalmar, medan kommunerna längre 
bort från Kalmar ser ett svikande befolkningsunderlag.34 I Jönköpings län 
är sysselsättningen framför allt koncentrerad till Jönköping, Nässjö och 
Värnamo.35 

Utveckling av infrastruktur är en direkt förutsättning för sysselsättning 
inom bygg- och transportbranscher. Framförallt där det kan ge förbättrade 
förustättningar pendling och transporter. Långsiktiga effekter på syssel-
sättning kan uppstå i de fall där åtgärder bidrar till sänkta res- och  
transportkostnader och förbättrar tillgängligheten till jobb och arbetskraft 
i landet. Förändrade transportkostnader och punktlighet för godstransporter  
kan även ge effekter på sysselsättningen, dels genom att sänkta transport-
kostnader och ökad punktlighet för godstransporter, dels genom att  
förändrad tillgänglighet till marknader kan påverka var företag väljer att 
lägga produktionen.36

30 Nationell plan för transportsystemet 2018–2029, s.59.
31 Region Skåne https://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/nyheter1/overgripande-utveckling/2018/

skanes-befolkning-okar-kraftigt/
32 Region Blekinge https://regionblekinge.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af3199e7/1547034257351/

Befolkningsutveckling%20Blekinge%202017.PDF
33 Region Kronoberg http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b853bc0cb2f747b699080c25407c1232/

befolkningsutveckling-och-befolkningsprognos-for-kronobergs-lan-2017.pdf
34 Region Kalmar https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTBkMDU1MTEtYTU4ZC00NDNiLThjZ-

TAtZmQ2ZmY0MDUzNDZkIiwidCI6IjA5YWQ1ZGVlLTYxMzItNGQzYS1iM2M4LTEwNDc1ZTQzZjkwOSIsIm-
MiOjl9

35 Region Jönköping https://utveckling.rjl.se/globalassets/utveckling-i-jonkopings-lan/hur-gar-det/befolkning/
befolkningsprognos-2018---lansrapport.pdf

36 Nationell plan för transportsystemet 2018–2029, s.59.

https://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/nyheter1/overgripande-utveckling/2018/skanes-befolkning-okar-kraftigt/
https://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/nyheter1/overgripande-utveckling/2018/skanes-befolkning-okar-kraftigt/
https://regionblekinge.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af3199e7/1547034257351/Befolkningsutveckling%20Blekinge%202017.PDF
https://regionblekinge.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af3199e7/1547034257351/Befolkningsutveckling%20Blekinge%202017.PDF
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b853bc0cb2f747b699080c25407c1232/befolkningsutveckling-och-befolkningsprognos-for-kronobergs-lan-2017.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b853bc0cb2f747b699080c25407c1232/befolkningsutveckling-och-befolkningsprognos-for-kronobergs-lan-2017.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTBkMDU1MTEtYTU4ZC00NDNiLThjZTAtZmQ2ZmY0MDUzNDZkIiwidCI6IjA5YWQ1ZGVlLTYxMzItNGQzYS1iM2M4LTEwNDc1ZTQzZjkwOSIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTBkMDU1MTEtYTU4ZC00NDNiLThjZTAtZmQ2ZmY0MDUzNDZkIiwidCI6IjA5YWQ1ZGVlLTYxMzItNGQzYS1iM2M4LTEwNDc1ZTQzZjkwOSIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTBkMDU1MTEtYTU4ZC00NDNiLThjZTAtZmQ2ZmY0MDUzNDZkIiwidCI6IjA5YWQ1ZGVlLTYxMzItNGQzYS1iM2M4LTEwNDc1ZTQzZjkwOSIsImMiOjl9
https://utveckling.rjl.se/globalassets/utveckling-i-jonkopings-lan/hur-gar-det/befolkning/befolkningsprognos-2018---lansrapport.pdf
https://utveckling.rjl.se/globalassets/utveckling-i-jonkopings-lan/hur-gar-det/befolkning/befolkningsprognos-2018---lansrapport.pdf
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Vad krävs i ett 2050 perspektiv?
• Inom Region Syd möter vi vit skilda förutsättningar för stärkt sysselsätt-

ning. Vi möter allt från storstäder i Noden Öresund, till mindre tätorter, 
landsbygd och glesbygd. Vi bedömer att dessa skillnader kommer att 
förstärkas fram till 2050. Genom att vi säkerställer och upprätthåller 
infrastrukturen i hela regionen medverkar vi till pendlingsmöjligheter 
och förstorade arbetsmarknadsregioner. För att medverka till förstärkt 
sysselsättning behöver vi föra dialog med företag och organisationer för 
att fånga upp och värderas behov.

• Genom att befolkningen koncentreras till storstadsregionerna ökar 
belastningen på transportsystemet, men det kan också innebära förut-
sättningar för mer effektiva transporter genom till exempel kollektiv-
trafik. Koncentration av transporter innebär dock en ökad sårbarhet för 
samhället och risker för större konsekvenser vid eventuella störningar. 
Urbaniseringen skapar alltså ytterligare transportbehov i storstads-
områdena samtidigt som avfolkning av landsbygden leder till stora 
utmaningar när trafiken glesas ut och infrastrukturen i dessa områden 
riskerar att ned prioriteras. 

• Större pendlingsområden och en ökad rörlighet bidrar till nya utmaningar 
och frågeställningar som kräver samordning över de traditionella admi-
nistrativa gränserna, mellan städer- och landsbygder, men också mellan 
näringslivet och offentliga aktörer. I de glesare delarna av regionen ser vi 
ett sviktande befolkningsunderlag vilket innebär att det kan blir svårare 
att genomföra infrastruktursatsningar som hade kunnat förbättra  
pendlingsmöjligheterna. Men vi måste balanser efterfrågan med nyttan 
med åtgärden. Fokus bör ligga på att säkerställa regionalt viktiga  
samband som har betydelse för arbetspendling och möjlighet till utökade  
arbetsmarknadsregioner. Regionala systemanalyser utgör en viktig 
utgångspunkt.

• I glesa områden är det svårt att säkerställa attraktiva restider. Förutsätt-
ningarna för kollektivtrafik bygger därför på att man tar sig till närmsta 
station/omstigningspunkt för att få tillgång till kollektivtrafik. Fokus 
ska ligga på att utveckla lokala noder som möjliggör byten mellan olika 
trafikslag, exempelvis bil och cykel till buss och tåg (ex genom pendlar-
parkering för bil, cykel och tillgänglighetsanpassningar).

• I våra regionala motorer kommer vi se ett ökat användande och slitage 
på infrastrukturen. Vi måste arbeta för att både kunna säkerställa  
framkomligheten och anpassa infrastrukturen utifrån ökade anspråk. 
Ökad belastning på transportsystemet i våra regionala motorer innebär 
en ökad sårbarhet och risker vid störningar. 

• Turismen utgör en viktig och växande andel av sysselsättningen i de 
glesare delarna av vår region, och bidrar till förutsättningar för tillväxt 
och ökad tillgänglighet. Vi behöver vara lyhörda för anspråken från 
turismnäringens behov, men även säkerställa vilka möjligheter vi har att 
möta näringsbehov. 
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SAMHÄLLSUTMANING:  
Ta höjd för och nyttja digitaliseringens  
effekter och möjligheter
Vi befinner oss i en tid där tekniken skapar en allt snabbare förändringstakt 
i samhället. Den ökade förändringstakten ställer anspråk på både trans-
portsystemet och Trafikverket. Genom ny teknik går utvecklingen mot allt 
högre grad av automation i transportsystemet. Därigenom kan effektivare 
lösningar växa fram, men det kan även behövas styrning från samhällets 
sida för att säkerställa att användandet av den nya tekniken bidrar till de 
transportpolitiska målen. Ny teknik i form av digitalisering, elektrifiering, 
AI (artificiell intelligens) och automatisering kommer påverka transport-
systemets utveckling, efterfrågan, restider och pris för transporter. 

Digitalisering
Digitaliseringen karakteriseras ofta av att det blir billigare och enklare att 
samla in och lagra information samt att analysera och sprida information.  
Det leder bl.a. till ökade möjligheter att effektivisera hanteringen av en 
given resurs och eller att leveransen blir mer resurseffektiv. Effektivi-
serings-potentialen i transportsektorn är stor, både gällande gods- och 
personresor samt för infrastrukturhållning. När IKT (Informations och 
kommunikationsteknik) introducerade under 90-talet fanns förhoppningar 
om att behovet av persontransporter skulle minska. Men ny teknik har inte 
inneburit att andelen resor minskat, tvärtom. Vi reser mer än någonsin.37 

37  Förändras våra resmönster av digitaliseringen? 2017. Trafikanalys.
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Elektrifiering 
Elektrifiering av infrastruktur 
Elvägar bär en potential för minskat beroende av fossila drivmedel, vilket 
konstaterades bl.a i FFF-utredningen (SOU 2013:84)38. Idag drivs demon-
strationsprojekt för att pröva hur tekniken fungerar i praktiken. Svenskt 
forskningsprogram har startats i samarbete med industri, myndigheter  
och akademi. Genom förkommersiell upphandling finansierar Trafikverket 
forskning och kunskap som mynnar ut ur projekten. Den tekniska  
utvecklingen går fort framåt och det finns tre huvudinriktningar för  
elförsörjningen:

• konduktiv överföring via luftledning 

• konduktiv överföring via spår eller ledare i eller vid sidan om vägen

• induktiv överföring, via elektromagnetiska fält, från vägkroppen 

Idag finns de två förstnämnda teknikerna som demonstrationsprojekt 
i Sverige med elvägssträckor anpassade för tung trafik. Tekniken med 
luftledning där strömmen matas ned till fordonet genom strömavtagare, 
är den mest utvecklade tekniken och den som är närmast att kunna imple-
menteras på marknaden. Inom ramen för ett innovationspartnerskap med 
Tyskland diskuteras även en Tysk-svensk elvägskorridor mellan länderna. 

Elektrifiering av fordon
Kostnaden för elektrifiering av fordon bedöms sjunka allt eftersom, bl.a. 
 genom minskade priser på komponenterna. Styrmedel som ger ökade 
incitament för eldrift har successivt införts och utökats, exempelvis genom 
stöd för att köpa elcyklar och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Försök 
och demonstrationer av elvägar görs på olika håll. Antalet elbilar (även  
hybrider) ökar snabbt men utgör ännu en låg andel av fordonsflottan.  
Försäljningen av elcyklar ökar. Troligen krävs ytterligare ekonomiska  
incitament för att öka andelen eldrivna fordon. 

AI (artificiell intelligens) och Automation
Samtidigt som större mängder data samlas in blir teknik i större grad  
självlärande. Självlärande teknik (maskininlärd och artificiell intelligens) 
har potential att bidra till omställningar i transportsystemet. Teknik-
utvecklingen går mot allt högre grad av automation. Automation används 
sedan tidigare inom sjöfart, luftfart och i slutna tågsystem. Utvecklingen  
av artificiell intelligens möjliggör automation även för vägtransporter. En 
del forskning pekar på att självkörande vägfordon kommer att vara fullt 
utvecklade och en naturlig del av vägtransporterna under redan mitten  
av 2030-talet, medan andra menar att det inte kommer att ske under  
överskådlig tid39. 

Drivkrafter i form av ökad efterfrågan och kostnadseffektivitet skulle 
kunna medföra att genomslaget på godssidan kan gå snabbare än för  
persontransporter och långväga transporter än inom ex citylogistik pga. 
stort antal last och lossningspunkter i en komplex miljö40. Troligt vis  
kommer vägtransportsystemet under en lång tid framöver att trafikeras 
både av fordon med olika grad av automatisering och av fordon som  
framförs manuellt. 

38  https://www.trafikverket.se/contentassets/b1c845c023e04a3fb61280d072e832cc/nationell-fardplan-for-
elvagar_slutlig.pdf

39 Trender i transportsystemet – Trafikverkets omvärldsanalys, 2018. 
40  Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg. VTI Notat 18-2017. 2017.  

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1094622/FULLTEXT02.pdf

Detta är ett exempel på anläggning i Sverige. 

https://www.trafikverket.se/contentassets/b1c845c023e04a3fb61280d072e832cc/nationell-fardplan-for-elvagar_slutlig.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/b1c845c023e04a3fb61280d072e832cc/nationell-fardplan-for-elvagar_slutlig.pdf
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1094622/FULLTEXT02.pdf
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Vad krävs i ett 2050 perspektiv?
• Vi ska vara teknikneutrala men teknikvänliga! Vi ser allmänt en stark  

utveckling i vår region, en stor del av infrastrukturutvecklingen sker 
i vår region. Våra nära och täta förbindelser till grannländer gör att vi 
snabbt nås av nya trender och ändrade transportmönster. Delar av region 
syd har en tät struktur vilket också leder till att nyheter får en större 
spridning. Förändringstakten är således hög, men den höga förändrings-
takten är inte enbart en tillgång, den ställer även krav och ibland ”fel” 
krav. 

• Digitalisering, automatisering och elektrifiering är tekniker som tillsam-
mans blir verktyg för att forma framtidens transportsystem och möjlig-
göra de behov/efterfrågningar som samhället skapar. Det kräver att vi 
aktivt arbetar med ny teknik och följer utvecklingen. Vi ska medverka 
till implementering av ny teknik genom pilotprojekt och testverksamhet. 

• Vi tillhör en regional organisation som styrs nationellt och som påverkas 
av en snabbt föränderlig global marknad, det är svårt att tackla problem 
som rör digitaliseringen på regional nivå. Kunskapsspridning inom  
Trafikverket gällande ny teknik och delaktighet i utvecklingen är  
avgörande för att ökat utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

• Vi ska arbeta för ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur 
istället för att bygga nytt. Digitaliseringen kan möjliggöra en resurssnål 
utveckling av infrastrukturen. Ex. genom införande av ITS-åtgärder 
med trafikinformation och trafikstyrning på högtrafikerade vägar såsom 
E6:an mellan Vellinge–Helsingborg och våra hårt belastade stadsgenom-
farter.

• Det råder osäkerhet kring vilka konsekvenser autonoma transporter 
kommer att få jämfört med övriga trafikslag. Införandet av självkörande 
vägfordon kan leda till både positiva och negativa effekter på de  
transportpolitiska målen; det kan leda till säkrare trafik och ökad  
tillgänglighet. Men det kan även leda till ökad efterfrågan och trängsel 
i framförallt storstäder om väljer att resa med autonoma fordon. Redan 
idag finns bilar rustade för total automation och programvara med  
autonoma funktioner. Vi behöver följa den tekniska utvecklingen och 
förstå hur vi kan möta upp med en anpassad vägmiljö och vägområden 
tillsammans med kommunerna.

• Ett storskaligt införande av elvägar kan komma innebära elektrifiering  
av huvudstråk med hög trafikering av tung trafik. Vi behöver följa 
utvecklingen av projekten för att förstå vilka krav som kan komma att 
ställas på infrastrukturen.

• Farhågor finns om att en utökad digitalisering kommer leda till  
mindre hållbara förändringar, exempelvis genom ökad efterfrågan  
på transporter som har negativa miljöeffekter eller att tjänsterna inte  
blir tillgängliga för alla grupper i samhället. Styrmedel för att minska 
t.ex. antalet returer skulle kunna vara en åtgärd för att även minska 
antalet godstransporter. 
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SAMHÄLLSUTMANING:  
Bidra till ett inkluderande samhälle
Alla ska ha tillgång till transportsystemet och infrastrukturen ska bidra  
till ett samhälle där allas rätt till tillgänglighet värnas. Det innebär att 
infrastrukturen ska fungera för människor med olika förutsättningar och 
i hela landet. Jämställdhetsperspektiv ska finnas i alla beslut som fattas 
inom transportpolitiken. Transportsystemet ska tillgodose människors 
olika behov, oavsett ålder, könstillhörighet, bakgrund, funktionsnedsätt-
ning och ekonomiska förutsättningar. 

Satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång har stor betydelse för att alla 
ska kunna använda transportsystemet, oavsett funktionsnivå, kön, ålder 
eller ekonomi. Den sociala dimensionen av hållbarhet har de senaste åren 
kommit att bli alltmer uppmärksammad i samhällsplaneringen och i plane-
ringen av transportsystemet. Att upprätthålla tillgänglighet utan krav på 
tillgång till egen bil har stor betydelse för social inkludering. Det finns ett 
stort behov av ett mer samlat grepp kring hållbarhet i stort och den sociala 
dimensionen vid utveckling av infrastruktur. Viktiga utgångspunkter för 
detta arbete är bland annat det transportpolitiska målet om att medverka 
till att ”ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet”, FN:s 
nya utvecklingsmål Agenda 2030 och det svenska miljömålet God bebyggd 
miljö.

Vi behöver vara tydliga med vilken roll vi i Trafikverket Region Syd kan ha 
och bör ta i fråga om ett inkluderande samhälle, frågan behöver utvecklas 
och studeras vidare. Infrastrukturen vi förvaltar och utvecklar spelar en 
avgörande roll för ett inkluderande samhälle, samtidigt som vi inte har hela 
ansvaret själva. För att kunna bidra till ett inkluderande samhälle behöver 
vi förstärka samarbetet med externa parter. Infrastrukturen innebär ett 
markanspråk och en barriär. Både ny och befintlig infrastruktur kan vid 
bristande utformning verka som en barriär genom landskap och samhällen. 

För oss i Trafikverket Region Syd innebär ett inkluderande samhälle även 
fortsatt arbete för att minskad dödlighet i vår infrastruktur. Efter en  
tid med positiv utveckling såg vi under 2018 att antal omkomna i trafiken 
ökade. Med utgångspunkt i Nollvisionen 2.0 kommer vi genom olika  
typer av åtgärder och modern teknik arbeta för att komma åt detta  
samhällsproblem. 

Med utgångspunkt i 
Nollvisionen 2.0 kommer 
vi genom olika  
typer av åtgärder och 
modern teknik arbeta  
för att komma åt detta 
samhällsproblem. 
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Vad krävs i ett 2050 perspektiv?
• Att säkerställa en infrastruktur som är anpassad efter samhällets alla 

olika behov är varken önskvärt eller möjligt. Men vi behöver bli bättre på 
att synliggöra och beskriva olika gruppers behov, så att infrastrukturen 
kan fungera för alla grupper. Vi behöver bli bättre på att säkerställa  
att de ÅVSer som vi driver representerar hela samhället och på så sätt 
synliggör olika behov. Därigenom kan vi, vid utformning och val av  
infrastruktur, säkerställa behoven. 

• Vi ska fortsatt jobba för att anpassa infrastrukturen så att den är  
användbar för alla människor inom vår region. Exempelvis genom  
tillgänglighetsanpassning av stationer och gångstråk för synskadade. 
Men vi ska arbeta utifrån standardiserade förhållningssätt för att  
säkerställa att vi har en rättvis och jämlik fördelning. Vi ska vara  
lyhörda för den enskildes behov men vi kan inte ge allt till alla.

• Att vi har förståelse för hur infrastrukturen kommer att påverka de 
människor som berörs och de sociala konsekvenser som kan förväntas 
uppstå.

• Kollektivtrafik är en central del av lösningen för ett mer inkluderande 
samhälle, en utbyggd kollektivtrafik innebär stärkt tillgång till arbets-
marknad och gemenskap. Samtidigt måste vi vara tydligare i strategier 
om funktionella stråk och underlag till trafikförsörjningsprogram för 
att kunna göra och bidra till avvägda prioriteringar. Problematiken blir 
framför allt synlig på landsbygden, där ett svikande befolkningsunderlag 
försvårar prioritering av satsning på infrastruktur. 

• Infrastruktur utgör ofta storskaliga strukturer, vilka vid en bristfällig 
utformning, kan skapa begränsningar i människors rörlighet. Vi behöver 
vi fortsatt lägga stor kraft på att säkerställa rimliga och motiverade  
avvägningar vid utformning av ny infrastruktur och anpassning av den 
befintliga för att säkerställa människors rörlighet. Att vi klara av att 
värna och anpassa befintligt system efter förändrade behov. Exempelvis 
genom anpassning av drift och underhåll för olika behov så som vinter-
cykling och cyklisternas högre hastigheter.

• Vi ska fortsätta att arbeta för att uppnå Nollvisionens mål. 
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Sammanfattning och kommande processer 
Målbildsdokumentet inleddes med frågorna:  
Hur vill att samhället ska se ut år 2050?  
Hur tror vi att samhället kommer att se ut år 2050?  
Hur kan vi genom vårt ansvar för den långsiktiga  
infrastrukturplaneringen nå dit? 

Kanske svarar inte dokumentet i sin helhet på frågorna, men utifrån de 
prioriterade samhällsutmaningarna belyser vi vilka utmaningar vi har att 
hantera. Dokumentet tydliggör även att vi behöver arbeta mer tillsammans. 

Dokumentet ska fungera för att höja medvetenheten inom Planering och 
skapa en samsyn som bidrar till att öka effekten i vårt arbete. Vi måste 
medvetet arbeta med ett flertal delar för att kunna bidra till den samhälls-
utvecklingen vi ser. Dokumentet lyfter våra ansträngningar för att kunna 
möta behoven vi ser år 2050. Dessa är bland andra: 

• Att tydliggöra och effektuera samarbeten med andra aktörer för än 
bättre samsyn och samarbete

• Att tydliggöra det sammanhang och de förutsättningar som omger oss

• Att skapa förståelse för den regionala infrastrukturutvecklingen både i 
ett nationellt och i ett internationellt sammanhang

• Att synliggöra förändring såsom klimatpåverkan och utvecklad teknik 
och arbeta med de förutsättningar det innebär

• Att aktivt medverka till samhällsutvecklingen och aktivt närvara i  
kommunal och regional planering

• Att ha förståelse för varierande förutsättningar i olika delar av Region 
Syd och vilka begränsningar och möjligheter det innebär

Målbildsdokumentet ska vara ett levande dokument och i takt med nya 
förutsättningar och ny information så kommer vi att ställas för nya,  
förändrade utmaningar och möjligheter. Detta innebär att dokumentet  
inte är avslutat eller en absolut sanning. Vårt arbete kommer framgent  
att innebära ständig omvärldsbevakning och förmågan att tänka nytt  
utifrån vad vi identifierar. 

Vi på Trafikverket Region Syd ser framemot att påbörja arbetet mot 2050 
tillsammans med er! 
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