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Remiss: Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029
Region Skåne översänder härmed förslag till Regional transportinfrastrukturplan
2018-2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss och ni bereds
möjlighet att lämna synpunkter till senast fredagen den 20 oktober 2017. Region
Skåne har under 2016 och 2017 arbetat med att ta fram remissversionerna.
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional
transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2018- 2029, den preliminära ramen
är 4 442 miljoner kr. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga
vägnätet i Skåne. Cykelvägsplanen för Skåne är en bilaga till RTI-planen, i den
prioriteras åtgärder för cykel på det statliga vägnätet. Ett förslag till
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och är ett underlag till prioriteringar i
RTI-planen. Trafikverket har samtidigt upprättat Nationell transportplan för
investeringar på järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet. Planen bygger på
dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter. Det finns en
bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna där genomförandet av namngivna
objekten i planperioden 2014-2025 är en utgångspunkt samt satsningar på
kollektivtrafik och cykel genom ökade potter. Utrymmet i planen täcker inte
behovet av ny infrastruktur som finns i Skåne. Genom ökade kostnader för
namngivna regionala objekt medför det att inga nya objekt ges möjlighet att
prioriteras under denna planperiod. Det finns ett antal utpekade brister i planen som
ska utredas under planperioden och kan komma att prioriteras i kommande plan.
Planen visar, tillsammans med regeringens Nationella transportplan, vilka
investeringar som ska göras i Skåne under kommande tolvårsperiod. Fortsatta
satsningar kommer att ske för att utveckla den regionala kollektivtrafiken, bland
annat genom nya Pågatågslinjer och Regionalt superbusskoncept. Takten för
utbyggnad av cykelvägar kommer att höjas. Ett antal flaskhalsar i det regionala
vägnätet kommer också att byggas bort samt investeringar för ökad trafiksäkerhet
och miljö. Planen innehåller också medfinansiering till kommunernas insatser för
bättre kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö.
Region Skåne har under hösten 2016 till och med våren 2017 träffat de skånska
kommunerna, statliga myndigheter, representanter från näringslivet för att
diskutera hur vi ska prioritera avseende infrastruktur 2018-2029. I din hand håller
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du remissförslag till Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 för Skåne.
Planen är på remiss mellan 25 augusti till 20 oktober 2017. Efter remissperioden
kommer planen att justeras för att senast den 31 januari skickas in till regeringen.
Den nationella planen kommer att beslutas våren 2018, och den regionala planen
kommer fastställas av regionfullmäktige innan sommaren 2018.
Era synpunkter är mycket värdefulla och vi hoppas därför att ni vill delge oss det.
Remissperioden pågår mellan 25 augusti – 20 oktober 2017. Under
remissperioden har vi bjudit in till ett dialogmöte den 4 september i Malmö för att
fortsätta dialogen.
Förslaget finns utlagt på www.skane.se/infrastruktur och skicka era synpunkter
antingen via e-post till region@skane.se eller till Region Skåne, Avdelningen för
regional utveckling, 291 89 Kristianstad. Vi ber er att i yttrandets inledning
sammanfatta era synpunkter. Yttrandena kommer att publiceras på Region Skånes
hemsida.
Kontakta gärna Emelie Petersson på emelie.a.petersson@skane.se, 040-675 32 98
för svar på eventuella frågor.

Med vänlig hälsning

Mätta Ivarsson

Ordförande, Regionala Utvecklingsnämnden
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Sändlista
Bjuvs kommun, info@bjuv.se
Bromölla kommun, kommunstyrelsen@bromolla.se
Burlöv kommun, burlovs.kommun@burlov.se
Båstads kommun, bastads.kommun@bastad.se
Eslövs kommun, kommunen@eslov.se
Helsingborgs Stad, helsingborg@helsingborg.se
Hässleholms kommun, kommunen@hassleholm.se
Höganäs kommun, kommunen@hoganas.se
Hörby kommun, kommunen@horby.se
Höörs kommun, kommun@hoor.se
Klippans kommun, kommun@klippan.se
Kristianstad kommun, kommun@kristianstad.se
Kävlinge kommun, kommunen@kavlinge.se
Landskrona stad, kommun@landskrona.se
Lomma kommun, info@lomma.se
Lunds kommun, lunds.kommun@lund.se
Malmö stad, malmostad@malmo.se
Osby kommun, kommun@osby.se
Perstorps kommun, kommunhuset@perstorp.se
Simrishamns kommun, info@simrishamn.se
Sjöbo kommun, kanslihuset@sjobo.se
Skurups kommun, kansli@skurup.se
Staffanstorps kommun, kommunen@staffanstorp.se
Svalövs kommun, info@svalov.se
Svedala kommun, kommunen@svedala.se
Tomelilla kommun, kommun@tomelilla.se
Trelleborgs kommun, trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Vellinge kommun, vellinge.kommun@vellinge.se
Ystads kommun, kommunen@ystad.se
Åstorps kommun, kommun@astorp.se
Ängelholms kommun, info@engelholm.se
Örkelljunga kommun, kommunkontor@orkelljunga.se
Östra Göinge kommun, kommun@ostragoinge.se
Skåne Nordost, malin.wildt-persson@kristianstad.se
Skåne Nordväst, jan-inge.hansson@helsingborg.se
MalmöLundregionen, mathias.nilsen@malmolundregionen.se
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, madelene.johansson@sydostskane.se
CMP, cmport@cmport.com
Helsingborgs Hamn, info@port.helsingborg.se
Trelleborgs Hamn, trelleborgs.hamn@port.trelleborg.se
Ystad Hamn, port@ystad.se
Landskrona Hamn, lars.nilsson@landskrona-hamn.se
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Åhus Hamn och Stuveri, info@ahushamn.se
Malmö Airport, info@malmoairport.se
Kristianstad Österlen airport, info@kidairport.com
Ängelholm Flygplats info@angelholmhelsingborgairport.se
Region Blekinge, kansli@regionblekinge.se
Region Kronoberg, region@kronoberg.se
Region Halland, info@halland.se
Regionförbundet Kalmar län, info@rfkl.se
Region Jönköping län, regionen@rjl.se
Region Huvudstaden, regionh@regionh.dk
Region Själland, regionsjaelland@regionsjaelland.dk
Älmhults kommun, info@almhult.se
Markaryds kommun, ks@markaryd.se
Olofströms kommun, ks@olofstrom.se
Laholms kommun, kommun@laholm.se
Köpenhamns kommun, cbu@okf.kk.dk
Bornholms kommun post@brk.dk
SLU Alnarp, registrator@slu.se
LTH, info@lth.se
Lunds Universitet, lu@lu.se
Malmö Högskola, carl-magnus.carlsson@mah.se
Lindholmen Science Park/CLOSER, info@lindholmen.se
Högskolan Kristianstad, info@hkr.se
Kommunförbundet Skåne, kansliet@kfsk.se
Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se
Trafikverket Region Syd, trafikverket@trafikverket.se
Regionala Godstransportrådet Skåne Blekinge, magnus.gustafsson@trafikverket.se
Sydsvenska industri och handelskammaren, per.tryding@handelskammaren.com
Företagarna, magnus.engelback@foretagarna.se
Svenskt näringsliv, malmo@svensktnaringsliv.se
Naturskyddsföreningen, magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se
Tågoperatörerna, info@tagoperatorerna.se
Åkeriföreningen syd, syd@akeri.se
Transportgruppen, info@transportgruppen.se
Brinova, info@brinova.se
Jernhusen, info@jernhusen.se
Green Gargo, info@greencargo.com
Vinnova, vinnova@vinnova.se
Akka frakt, info@akkafrakt.se
DSV, magnus.malmqvist@se.dsv.com
Mertz, karl-johan.mertz@mertz.se
Scand Fibre, info@scandfibre.se
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TX logistik, info@txlogistik.eu
Real rail, thord.sandahl@sandahlsbolagen.se
SMTF, info@smtf.se
Dansk Industri, DI Transport, MISV@DI.DK
Dansk Erhverv, info@danskerhverv.dk
Näringslivets transportråd; guy.ehrling@gek.se
Arbetsförmedlingen; registrator@arbetsformedlingen.se
LRF i Skåne; skanes.pf@lrf.se
Cykelfrämjandet; info@cykelframjandet.se, cykelframjandet.malmo@hotmail.com
Friluftsfrämjandet Syd; regionsyd@friluftsframjandet.se
Nationell förening för trafiksäkerhetens främjande, info@ntf.se
Pendlarförening Öresund; mp.randropp@gmail.com
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