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StatsrådetTill
chefen för miljödepartementetoch

bemyndigade regeringen chefenGenom beslut den 4 1994mars
för miljö- och naturresursdepartementet tillkalla delegationatt en

arbete miljöinrik-högst ledamöter för inleda medmed 15 att ett en
Skåne Dir.tad regionplanering i 1994:15.

stöd detta bemyndigande tillkallade departementschefenMed av
dåvarande1994 ordförande tredje vice talman-den 15 mars som

förordnadesi riksdagen Bertil Fiskesjö Som ledamöter denc.nen
dåvarandeAsklöf28 juni 1994 överläkaren Göran Bzson m, op-

positionsrådet länsrådet dåva-Erik Blom,Lars Bengtsson Hanss,
kommunalrå-kommunalrådetrande Gerd Broberg Bernström m,

länsrådet Gunilla Hedesten Nordin,det Bengt-Göran Hansson s,
kommunalrådetdåvarande kommunalrådet Bertil f.d.Jönsson c,

kommunalrådet fp,Kristiansson f.d. NesslingBo Percys.
dåvarande Alwadirektören Ollén riksdagsledamotenEva m,

kds Christina WesslingWennerlund-Larsson s.samt
Skånedelegationen.Delegationen namnetantog

den 26 april 1994 förordnades huvudsekrete-Genom beslut som
professorn augustidelegationen Ohlson den 15Ragnar samtrare

filosofie kandidaten Thomassekreterare Terne.1994 som
tillDelegationen redovisade den 27 oktober i1994 rapporten

inriktningen fortsattaregeringen arbetsläge och det arbetet.av
gång ordförandeutredningsarbetets har delegationensUnder

haft överläggningar med för kom-sekreterareoch representanter
områden.munalförbunden sakkunniga inom olika Delega-samt

tillfälle delta i konferenser inomtionen har beretts olika lokalaatt
Delegationen också tagitutredningens har under sitt arbetetema.

skriftligt material.del mycket antal ochett rapporter annatstortav
härmed sitt betänkande RENATDelegationen överlämnar ETT

SKÅNE.

den majMalmö 30 1995

Bertil Fiskesjö

OhlsonRagnar

Thomas Terne
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Sammanfattnin g

Skånedelegationens uppdrag

inledauppdraget attl994:l5, bilagaEnligt direktiven är ett
Skåne.regionplanering imiljöinriktad, samordnadmedarbete en

utgångspunkter redovisa underlagochframDelegationen skall ta
fortsatt pla-till former förförslagför planeringen lämnasamt en

möjligheternaskall belysaarbetetnering. Syftet med attattvara
ändamålsenligfrån samhällsstruk-åstadkomma miljösynpunkten

tur.
fråga markanvänd-i planeringsamordningBehoven om avav

främst delarenligt direktivenbebyggelseutveckling gällerning och
område handSkåne. behövs i förstadettaFörvästra ett gemen-av

användningen mark- ochbeslutför olikaunderlagsamt avom
frågorvattenområden. utbyggnadenVissa t.ex. transportsys-av

regional betydelseoch andra anläggningarkollektivtrafiktem, av
område.betydligtmåste dock belysas för störreett

såväl kommunala angelägenhetergällerSamordningsbehovet
planering bör ha tillregionalstatliga intressen. Enväsentligasom

i användningengrunddragen den avseddaredovisasyfte att av
vattenområden riktlinjer lokalisering bebyg-och förmark- och av

pla-till vägledning för bl.a. kommunernasanläggningargelse och
nering.

Öresundsregionen,miljökvalitetsmålen förregionalaDe tassom
Danmark,mellan Sverige ochmiljösamarbetetfram i samband med

riktlinjer förutgångspunkt förskall bl.a. engemensammavara
Skåne.planering imiljöinriktad regional

utgångspunk-frami första handDelegationens uppgift är att ta
för detta arbete.redovisa underlagochter

utgångspunkter för diskus-direktivenenligtUnderlaget bör ge
från miljösynpunktåstadkommasioner möjligheterna att enom

ändamålsenlig samhällsstruktur.
särskilt redovisa:därvidUnderlaget bör

från transportsektornimiljöpåverkanminskamöjligheterna att°
utformningochför lokaliseringolika principerregionen genom

kommunikationsleder,anläggningar ochbebyggelse,av
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trafik till miljövänligaremöjligheterna överföra trafiklös-att-
bebyggelseutvecklingenningar och utbyggnadenattgenom av

tvåDärvid olikabör scenarier rö-transportsystemet anpassas.
Skånei sydvästrarande kollektivtrafikandelen belysas, dels en

kollektivtrafikandel 25 %, dels andel 50 %.om en om
tillskapamöjligheterna i landskapet allemansrättsligt till-att- mer

slå vakt odlingslandskapetgänglig mark och tillsamt att taom
och kulturvärden.natur-vara

Skåne påi bör längre sikt fastareRegionplaneringen former.ges
förslagDelegationen skall därför lämna till avgränsning, for-även

utgångspunkter regionplaneringoch för enligt PBL.mer en

innehållBetänkandets

Ikapitel 1 för direktiven delegationensredogörs arbetssätt.samt
någradefinieras de grundbegrepp, behandlas iDessutom av som

betänkandet.
SkånesredovisningKapitel 2 inleds med speciella natur-en av

förutsättningar kulturlandskapets utveckling. Befolkning ochsamt
bebyggelsestruktur infrastruktur behandlas.samt transporternas

rekreationsområdenoch bristvara iGrönstrukturer särskiltär en
Skåne och situationen hotar bli Förändring-sydvästra än värre.att

olika biotoper redovisas liksomi landskapet och för de fram-arna
luftföroreningamas skadliga effekter.förallt transnationella

utgångspunkternaplaneringsmässiga för den fysiskaDe plane-
lagstiftning redovisasringen i form gällande i kapitel Plane-av

såvälavhängig internationellaringen i hög grad natio-är av som
mål för miljö samhällsutveckling. Det finnsnella och historiskaav

Skåne.för iskäl antal aktörer planeringen Deras olika rol-ett stort
ler och insatser belyses. Kapitlet avslutas med redogörelse fören

områden.EUs politik inom aktuella
åretinte minst under det gjortsDet har mycketsenaste ett- -

frågorbehandlatantal utredningar med anknytning tillstort som
Innehålletdelegationens i de viktigaste refererasuppdrag. dessaav

ocksåikapitel sammanfattas förslag och rekommendationerHär
olika utredningarna.lämnats desom av

Skåneframtida miljösituationen i kommer i högDen grad att
åtgärderberoende de vi själva vidtar ändrad livsstil,vara av genom

all slags planering. Fysisk planering,kretsloppstänkande och som
åtgärder långsik-till genomförs, har med nödvändighetleder som
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tiga effekter för samhällsstruktur och invånare och därmed för
miljön. Detta kräver och planerar höjer blickenatt ochvar en som
försöker analysera de grundläggande faktorer kommer attsom

vårforma värld och dess miljö i framtiden.
I kapitel 5 försöker delegationen fästa uppmärksamheten på nå-

sådana viktiga faktorer nämnts Dessutom diskuterasgra som ovan.
behovet rörlighet i samhället för olika individer och skildaav av
anledningar. En konklusion detär tillgänglighetenäratt tillsnarast
arbete och service måste förbättras för resebehovet skallsom att
kunna minskas. I anslutning till detta kommenteras den utredning

möjligheterna öka kollektivtrafiken i Skåneattom VBBsom
Trafik gjort på delegationens uppdrag. Utredningen ingår som
bilaga

Ikapitel 6 diskuteras i enlighet med direktiven framtidaen ur
miljösynpunkt ändamålsenlig samhällsstruktur Skåne.för För att
åstadkomma denna krävs människors attityder och beteendenatt
påverkas och förändras också stärkt samverkan mellanmen en
kommunerna vid planering och genomförande åtgärder.olikaav

kapitelI 7 delegationen sin på miljöinriktad utveck-ger syn en
ling Skåne.i Delegationen föreslår samtidigt åt-antal konkretaett
gärder för kunna nå denna målsättning.att

Ställningstaganden och förslag

Vad gäller den förväntade befolkningstillväxten delegationenanser
det miljösynpunkt felaktigatt utveckling inflytt-ur vore en om

fårningen fortsätta förstärka den regionala obalansen.att Delega-
tionen föreslår därför åtgärderantal kanett motverka dennasom
utveckling.

Kommunerna har i sina översiktsplaner behovet markangett av
för anläggning bostads- och verksamhetsområden. Omav nya ut-
vecklingen får fortgå hittills kommer den bebyggdasom ytan att
öka snabbare tillväxtenän i befolkning. Denna s.k. utglesning
måste särskilt Skånei uppfattas brist hushållningeni medsom en
mark. Enligt delegationens uppfattning måste denna trend hejdas

effektivareomsorgsfull regional fysisk planering ochgenom en ett
utnyttjande lämplig mark vid bebyggelse. Det inte försvarbartärav

låta bebyggelse påexpanderaatt högvärdig jordbruksmark. Nöd-
vändigt måste också skapasutrymme mellan förtätorterna mark-
områden, inte bebyggda.är Grönstrukturen måste utvecklassom
här. Sammantaget hävdar delegationen det krävs förändringatt en
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miljötillhänsynbetydligt störresamhällsplaneringen tarsomav
regionaltföreslåDelegationen ettattlivsbetingelser.andraoch

stad-relationenikretsloppsprincipernautvecklingförprojekt av
Skåne.ilandsbygd genomförsoch

åter bli högsysselsättningenvissa väntasEnligt prognoser
dentillledakanSkåne. Detta attsydvästrasärskilt i re-2000-talet,

Trendenökar.kommungränsernapendlingenomfattande överdan
till vissaarbetstillfällenochtillväxtkoncentrationdenna nyamot av

Skåneshelaförfaststruktur läggsbrytasbördelar att engenom
tillväxtregio-traditionellasåväl deomfattaskallutveckling. Denna

ochhuvudkorridorerstadsbygd ochutanförlandskapetsomnerna
balans.regionalSkåne bättredärmed enge

olikautsläppframtidenikommer att avTrafiken även generera
ochträngselbuller,olägenheterandramedföra an-ochslag som

reduceraemellertidSkåne kaniTransportsektornpå mark.språk
sekelskiftet.tillframkväveoxidersvaveldioxid ochutsläppsina av

främsttransportsektornkoldioxidutsläppgällerVad svararav -
Skåne.iskerutsläppdehälftenförvägtrafiken närmare somav-
beslu-riksdagensinteåtgärder vidtas kommerkraftfullainteOm

år 2000efterkoldioxidhaltenminskningetappmåltade avenom
uppfyllas.att

in-trafikensiinvesteringar1993beslutadeRiksdagen om
Delega-tioårsperiod.undermiljarder kronorför 98frastruktur en

utvecklingstödjaskallinvesteringardessakräver entionen attnu
Skåne. Dettadelarallamiljömålen iuppfyllaskan avgör attsom

ochinfrastrukturenplaneringsamordnad eninnebär avmeren
Delegationentrafik.spårbundensatsning anserökadbetydligt

ochBanverketsammanslagningbeslutnationellt avom enettatt
min-vidtasåtgärdermåsteövrigtIövervägas.kan somVägverket
väljaincitamenttillräckliga attindividenresebehoven ellerskar ger

viktigtminst ärtransportmedel. Intekollektivamiljöanpassade
storstäder.i andratillämpasvadmedjämförbaraär somtaxor som
godsström-delegationen attgodstransporterVad anseravser

Skånefrånavlänkas ut-måstemånmöjligaste genom enimarna
med last-godsmåste transporterassjöfartstrafik. Vidareökad som

järnväg.fraktasutsträckningi högrebil
regioneni ärluftföroreningarnatillbidragFärjetrafikens stora

måsteregeringen snarastDelegationenförsvarbar. attinte anser
få rederiernaför attgrannländerna attmedfram avtalförhandla

avgasrening.införaochkvalitetbränsle bättreanvända av
imotsvarighetdirektingenhar an-svenska allemansrättenDen
inomfriluftsliv ärutövande storförmarkBristenländer.dra av
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befolkningstäta områden i Europa. Genom förbättradenorra
kommunikationer med kontinenten kan belastningen på bland an-

skånska och friluftsområden bli kännbar i framtiden.nat natur-
Delegationen vill understryka allemansrätten tillgång,äratt en men
också innebär förpliktelser, måstealla respektera och tasom vara
på. Delegationen det finns starkt behov regionalatt ettanser av en
fysisk planering, bättre denän nuvarande kan tillgodosesom
människors behov rekreation och friluftsliv. En grönstruktur-av
plan bör för befolkningstätaupprättas delar Skåne inomav ramen
för den miljöinriktade regionplaneringen. Ett utökat samarbete
mellan jordbrukare och kommuner markanvändningen börom
åstadkommas måletmed stärka den biologiska mångfalden ochatt
skapa fler möjligheter friluftsliv.utöva För de regionalaatt göraatt
rekreationsområdena tillgängliga för fler och samtidigt dämpa bil-

måsteberoendet möjligheterna öka kollektivresandet prioriteras.att
Skåne hyser rika naturtillgångar främst i sin jordbruks- och

skogsmark. Grundvattnet hårtställvisär utnyttjat och kvaliteten är
hotad. Förekomsten för byggande bristfällig påärnaturgrusav
många håll. Hushållningsplaner för försörjningen medt.ex. grus-

måstematerial enligt delegationens uppfattning utarbetas och ut-
ÅtervinningsstationerSkåneförgöra underlag. förgemensamt

bl.a. och rivningsmaterialväg- bör inrättas.
För förverkliga målsättningarde och förslag åtgärder,tillatt som

redovisas i detta kapitel, behövs enligt delegationens uppfattning en
miljöinriktad regionplanering för Skåne. Delegationen föreslår
därför utarbetandet regionprogram, lägger fast övergri-ettav som
pande strategier för långsiktigaden samhällsutvecklingen och an-
vändningen mark och vatten.av

Delegationen regionprogrammet och planeringenatt sär-anser
skilt påskall fastata

regionövergripande och strategiska infrastrukturella frågor- avse-
ende trafik- och bebyggelsestrukturtransport-, samt vatten-,

och energiförsörjningssystem,grus-
kretsloppsfrågor, med särskild inriktning på utveckla för° att
Skånes delregioner anpassade kretsloppslösningar i stadlland-
relationen,
utveckling och säkerställande grönstrukturen med särskild- av
hänsyn till sammanlänkningen och tillgängligheten till regio-av
nala stråkkorridorer,gröna större rekreationsornrå-tätortsnära
den och regionala rekreationsområden,
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investeringard.v.s.kommunikationsplaneringen,samordning av-
frånutgångspunktmedtrafik,och driftinfrastrukturi fysisk av

fram-specielltvilkenstrukturplanfysiskregionövergripandeen
spårbundna trafiken,denutbyggnadtillhåller möjligheterna av

planering.ingå i allmåstemiljökonsekvensbeskrivningar som0

framdelesnaturligtvis ävenkommeravseendenmånga viktigaI
detkrävsDärutöverhuvudaktörer.primärkommunerna att vara

underskekanendastsamordning,övergripandedock somen
utvecklingenförsamlatharmedverkan ett ansvarett organ, somav

regionplanering iutformaSkåne. gällerVad det ärhela att enav
och hus-miljöntillhänsynstagandetdärmedenlighet ett program
utgångs-grundläggandeskallhållningen med naturresurser vara

också skekansamordningbetydelsesärskild ärAvpunkter. att en
planeringsornråden.inom dessaharstatligamed ansvarorgan, som

särskiltSkånedelegationenvillregionplaneringenframtidadenI
behandlahaftdelegationenområdendeframhålla attvikten attav

ansvarsområden.angelägnaochframträdandeblir
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I BAKGRUND OCH UNDERLAG

1 Inledning

1.1 Utredningsuppdrag

januariI 1994 beslutade regeringen tillkalla delegation föratt en
inleda arbete med miljöinriktadatt regionplanering Skåne.ien

Enligt direktiven 1994:15, bilaga skall delegationen framta
utgångspunkter och redovisa underlag för planeringen lämnasamt
förslag till former för fortsatt planering. Syftet med arbetet skallen

belysa möjligheterna åstadkommaatt från rniljösyn-vara att en
ändamålsenligpunkt samhällsstruktur.

Direktiven beskriver bakgrund till arbetet och påpekar deen
specifika förhållanden i Skåne anledning verka förattsom ger att
just den fysiska planeringen fortsättningsvis påsker miljöinrik-ett

rådandeDensätt. miljösituationentat karakteriseras och in isätts
perspektiv där regional tillväxt förväntasett kraftigt öka belast-en

ningen på miljön och innebära försämringar såväl livsmiljönav
odlingsbetingelsema. Tidigare utredningarsom och uttalanden

från regionen har bedömt det i Skåne föreliggeratt behovett stort
samordna den fysiska planeringenatt för utveckla regionensav att

kvaliteter och förebygga de negativa miljöeffekterna. Regeringen
instämmer i bedömningen och sådan planering bör haattmenar en

utgångspunkt skapa förutsättningar föratt god kollektiv-som en
trafikförsörjning och för bebyggelse, anläggningaratt lokali-m.m.

NRLsli överensstämmelse med bestämmelserseras godom en
hushållning med naturresursema.

Vidare En regionalsägs: planering kan utnyttjas för att styra
och fördela nytillkommande bebyggelse och anläggningar ett
lämpligt med hänsyn målensätt till för den regionala utvecklingen.
En regional, samordnad planering kan medverka till minskat rese-
behov och stärka kollektivtrafikens ställning. En omsorgsfull sam-
ordning bebyggelse, trafikleder och andra anläggningar behövsav

1 hushållningLag med 1987:12.naturresurserom m.m.
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stråk, liksomochodlingslandskapetslå grönaockså vaktför att om
kulturvärden.ochregionensutvecklaochtillvara natur-att ta

iunderlagochsamordningbedömer gemensamtRegeringen att
bebyg-vattenanvändningochmark-planering samtfråga avom

Skåne. tillMed hänsyndelargällerfrämst västragelseutveckling av
emellertid vissaSydsverige behöverSkåne ochirniljösituationen

område.betydligtför störrebelysasmiljöaspekterfrågor och ett
ochkollektivtrafikutbyggnadenDit hör transportsystem,t.ex. av

Samordningsbehovetbetydelse.regionalanläggningarandra av
väsentligaangelägenhetersåväl kommunalasåledesgäller som

rikt-utgångspunktema förEnintressen.statliga gemensammaav
mil-regionalaSkåne skall deregionplanering iförlinjer varaen

dansk-svenskadetanledningmedjökvalitetsmål framtas avsom
miljösamarbetsavtalet.

utgångspunk-börunderlagetframtagnadelegationenDet geav
frånåstadkommamöjligheternadiskussionerför att enter om

därvid bl.a.ochsarnhällsstrukturändamålsenligmiljösynpunkt re-
dovisa:

ifrån transportsektornmiljöpåverkanminskamöjligheterna att-
utformninglokalisering ochprinciper förolikaregionen genom

kommunikationsleder,ochanläggningarbebyggelse,av
trafiklös-miljövänligaretrafik tillöverföramöjligheterna att-

utbyggnadenochbebyggelseutvecklingenningar avattgenom
två scenarierolika rö-Därvid börtransportsystemet anpassas.

delsSkåne belysas,sydvästrakollektivtrafikandelen irande en
andel 50 %,dels25 %,kollektivtrafikandel omenom

består bebyg-huvudsakilandskapet,imöjligheterna att avsom-
tillgängligallemansrättsligttillskapamark,odladochgelse mer

tillvaraochodlingslandskapetslå vakt tamark na-attsamt om
kulturvärden.ochtur-

siktpå längreregionplaneringendirektiven börEnligt ges
till hurförslaglämnadärvidDelegationen skall ettfonner.fastare

avgränsning,tillförslagbl.a.gällerbedrivas. Detbörarbetefortsatt
PBLI.enligtregionplaneringutgångspunkter förochformer en

arbetssättDelegationens1.2

1994augustii mittensammanträdeförstahöll sittDelegationen av
delegatio-Därefter harSkånedelegationen.då den namnetantog

1 1987:10.bygglagochPlan-
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tiotal gångersammanträtt för diskussion bl.a. möjlighe-ettnen om
och former för samordnad regionplanering Skåne.iter en

Flera andra statliga utredningar pågåtthar samtidigt. Det ettvar
skälen till varför delegationen begärde och erhöll förlängd tidav

för redovisningen till den juni1 1995. Utredningama gäller trafik-
Öresunds-verkens uppdrag miljöanpassat iett transportsystemom

regionen och länsstyrelsemas uppdrag regionalaupprätta trafik-att
och miljöanalyser, det s.k. Storstadsuppdraget givet bl.a.samt
Länsstyrelsen i Malmö. Vidare har Regionberedningens uppdrag
med uppgift utforma förslag den offentliga verksamhetensatt om
uppbyggnad indelning påoch regional nivå pågått. Utredningarna
har visat sig viktiga underlag för diskussionen och harvara gett
delegationen utgångspunkter för förslagen till utformningnya av
regionplaneringen.

gångUnder arbetets har delegationen haft kontakt med plane-
ringsförbund och företrädare för Vägverket, Boverket och länssty-
relser för diskussion och för avrapportering arbetsläge i utred-av
ningsverksamheter.

1.3 Definitioner och klargöranden

Direktiven och betänkandets innehåller del ord och uttrycktext en
betydelse inledningsvis definieras och förklaras.vars

Delegationens uppgift inledaär arbete med miljöinriktadatt en
Skåne.regionplanering i Regionplanering kan vitt be-ettvara

Den omfattar i grunden fysisk planering, genomförsgrepp. en som
inom områdestörre kommun och iänett samverkan mellan in-en
gående kommuner. Resultatet den fysiska planeringen åskådlig-av

i regionplan.görs I likhet med den kommunala översiktsplanenen
regionplan mål för regionens användning mark- ochanger-en av

vattenområden och riktlinjer för hur bebyggelse och infrastruktur
skall lokaliseras NRLl.med beaktande hushållningsaspektema iav
Regionplaneringen påverkasär omvärldsförän-en process som av
dringar. En fullständig framhållerregionplan vid viss tidpunkten
det samlade resultatet deltagande kommuners påav syn en sam-
hällsutveckling bör måletha främja långsiktigt hållbarattsom en
livsmiljö. Uttrycket miljöinriktad understryker nödvändigheten av

miljö- naturresursfrågomaochatt tyngd i planeringen.storges en

1 hushållningLag med 1987:12.naturresurserom m.m.
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tillfredsstäl-utvecklingenutvecklingbärkraftigMed somavses
möj-generationerskommandebehov äventyradagensler attutan

Brundtlandkommissionen.behovtillfredsställa sinaligheter att
iverksamhetermåste olikautvecklingsådanuppnåFör sam-att en

långsiktigtbärkraftigför ärmiljöanpassas. Enhället termannan
sustainable.engelskansöversättninghållbar avsom en

därförär ett trans-miljöanpassatBegreppet transportsystemett
ochmiljöanpassassamhället kantillbidrar somattportsystem som

uppnås. Statensutvecklingbärkraftigunderstödjerdessutom att en
mil-naturvårdsverkl följande: Medenligtbegreppetdefinierar ett

tjänar sitttransportsystemjöanpassat ett somtransportsystem menas
tål gällerdetoch närmänniskorvadförinom natursyfte ramen

omhändertagandeslutligtanvändningochtillverkningsåväl avsom
infrastrukturen.ochtrafikmedlen

skallarbetedelegationensmedsyftetuttalasdirektivenI varaatt
miljösynpunktfrånåstadkomma än-möjligheternabelysa att enatt

tolkar dettaDelegationen attsamhällsstruktur.damålsenlig som
iochgrundvalar mönsterfysiskaekonomiska ochsociala,dagens

naturgivnatillpå siktförmåste förändrassamhället att anpassas
godochmänniskoruppnå fördärmed naturochförutsättningar en

lokalisera bo-förändringarpå fysiska ärexempel attlivsmiljö. Ett
ef-blirsamhälletsådant sättarbetsplatserstäder och attett mer

Verkställig-miljöanpassat.resurssnålt därmedochfektivt och mer
ochekonomiskatillledai sinsådana kanplanerheten tur nyaav

överblickas.alltid kanintekonsekvensersociala mönster, vars
fårfrittenskildamarkmarkAllemansrättslig är personersom

benämnssedvänjasvenskaenligt denfärdasbeträda och över som
ilagreglerad omnämnsdirektinteDenna ärallemansrätt. rätt men

NVL2: enligt allemansrätten.förtillgängligNaturen är§1 envar
någon närmaredessutomharallemansrätt utanBegreppet numera -

grundlagen3: tillgång tillskall haEnvari natu-förts indefinition -
allemans-utövandeförGränsernaallemansrätten....enligt avren

direkti ickeellerlagstiftningindirektbestämsrätten annangenom
markfå sinskall behövaintemarkägareprinciperlagfästa attom

påmarkanvända sinfår hindrasdenne etthellerskadad. Inte att
i allemansrät-inteinbegripstomtmarkmark ochOdladrimligt sätt.

ålderföryngringsytorochSkogsplanteringar emot avenuppten.
allemansrättsligträknas bortsammanhangår vissai40 kan som

1 och miljö.4205 TrafikSNV Rapport
2 1964:822.Naturvårdslagen
3 18 § 32 kap.Regeringsformen, RF, st.
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tillgänglig dåmark, sådan mark otillgänglig för utö-anses vara
vande allemansrätten.av

Med grönområde i eller i anslutningtätort till tätorter allmenas
mark inte bebyggd hårdgjord.är eller Det kan skogsom-som vara
råden, odlings- och betesmarker, trädgårdar,parker, alléer, kyrko-
gårdar Områdenaoch innehåller rad funktioner bety-annat. en av
delse för miljön och människan. Funktionema kan indelas i eko-
logisk betydelse, kulturell betydelse och social betydelse. När dessa

ellergrönytor, mindre sammanhängande, samverkar och bil-mer
gränstrukturl.dar talarmönsterett man om

Kretsloppsprincipen tvågrundar sig kända naturlagar: Ing-
sig.enting försvinner Allting sprider Ett samhälle till-samt som

lämpar kretsloppsprincipen har beskrivits Miljövårdsbered-av
ningen3 följande I det kretsloppsanpassadesätt: samhället har
materialflöden inom samhället minskats såoch slutits i hög grad att

flödena från samhället till kan läggas till det naturliga0 naturen
kretsloppen orsaka oacceptabla miljöstörningar, ochutan att
detta på långmycketäven sikt,

icke förnybara material begränsasuttagen kraftigt för° av att
till kommande generationer,spara resurser

tillgången på biomassa och tillfredsställer mänskliga be-° vatten
hov dessa material överstiger tillväxtenutan att uttagen av re-
spektive tillrinningen.

En målandevision är och engagerande bild mål.framtidaen av
Visionen skall synliggöra målen, ocksåvilket innefattar lyftaatt
fram konsekvenser dem.av

1 sou 1994:36, 91.s
2 Termodynamikens 1:a 2:aoch huvudsats, bådegäller för material och energi.
3 sou 1994:133, 27.s
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fysiskaHistoriska och2

utgångspunkter

Skånes naturförutsättningar2.1

fleraSkånes inaturförutsättningarbeskrivning ärFöljande av
underlagsrap-Länsstyrelsen i Malmöhus länsstycken hämtad ur

MiljövårdsprogramingårSkånes naturförutsättningar iport som
Skånel.för

Skåne be-i denna konstaterasInledningsvis attrapport en
Variatio-innehåller ovanlig rikedomgränsad naturtyper.yta aven

någon i landethärartrikedomenoch är större än annanstansnen
vegetationen.på topografin ochklimatet, jordarterna,vilket beror

olikartade förut-tillfaktorer har samverkatnaturgivnaDessa att ge
land-i olika delarhusdjurmänniskans odling ochsättningar för av

denförstärkthar sedanUtnyttjandetskapet. naturresursema re-av
variationen.gionala

Geologi2.1.1

Skåne mellan den Fen-bildar skiljezondet perspektivetI stora en
sänkan i söder.urbergsskölden i och den danskanoskandiska norr

frånSkåne nordväst sydost. Dengår diagonaltGränsen motgenom
starka jord-längs vilkenbetydligt sprickzonlängredelutgör av en

geologiskaDessaoch vulkanutbrottskorperörelser ägt pro-rum.
vulkaneri horstar ocholika tidsavsnitt resulteratunderharcesser

Skåne. dominerari Norrmellersta gränsenbasaltkuppema om
och där-jordarternakaraktärkristallina bergarter gettsomsura
gränslin-odlingsförutsättningar. Söderpå växtlighet ochmed om

naturförhållandena detkontinental prägel. Härjen har storageren
jordar-speciella karaktärsedimentära sininslaget bergarterav

jordmånen. återspeglas och ii vegetationenoch Dettaterna mar-
bördighet.kens

1 1994.Kristianstads länLänsstyrelserna i Malmöhus och
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Klimat2.1.2

oceanisktmedvarmtempereradeSkåne denligger inom ettzonen
ochsnötäckeobeständigtmedmilda vintrarklimat. Det ettger

Årsmedeltemperaturen iliggerlång vegetationsperiod.därmed en
utmedSkåne ochsydvästra8,2° C. ISkåne på 6,5° ochmellan

denofta mindrelåg 60O änmm,relativtnederbördenkusten är
centralaochIavdunsta.skulle kunnavattenmängd norrasom

650-nederbördsöverskottSkåne råder det däremotdelen ettav
800 mm.

Långtidsmedelvärdet viddominerande.klartVästliga vindar är
vind-förhärskandeklartden1972-1980 visar ärvästerSturup att

nordväst.från ochsydväst,vindriktningar österföljtriktningen av
1961-1980långtidsmedelvärdetKristianstad-EverödVid ger

syd-västliga ochvindriktning följtnordvästligförutslagstörst av
årsmedelvärdetfrån kanAvvikelsemavästliga vindar. stora.vara

tilloktober 1992periodenunderfrån Kristianstad-EverödData
dominerandeklartdenvisar1993 västerseptember attt.ex. var

vindriktningen.

regionerNaturgeografiska2.1.3

naturgeografiskaiNordenministerrådet indelatharNordiska re-
gionerl. grundadhandförstaRegionindelningen iär vegeta-

förbetydelseavgörande gränsenKlimatettionszoneringen. är av
boreonemoralabarrskogsornrådetnordeuropeiskadetmellan ve-

Skåne detochdelennordostligasteden allraigetationszonen av
vegetationszonenlövskogsområdet nemoralamellaneuropeiska

Skåne urskiljs vidare delandskapet. Ihuvuddelenomfattar avsom
innehåller karakteris-figJ. Deregionernanaturgeografiskafem

växtlighet,framgår iskillnadersärdragendärtiska naturtyper, av
bl.a.användsIndelningenlandskapshistorik.geologi ochklimat,

naturområden inomskyddsvärdaprioriteringförunderlag avsom
Norden.

byg-regioner ellerkulturgeografiskaockså iSkåne indelaskan
ochhägnadstyperolika odlingssystem,kännetecknasder avsom

omtalas vidarel700-talet. Derådande börjanibyggnadsskick av
utveckling.Kulturlandskapets2.232 i kap.sidan

1 Norden.regionindelningNaturgeograñsk av
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Fig. Naturgeografisk regionindelning Skånei enligt Nordiska ministerrå-
det.

2.1.4 Vegetation och flora

Det mellaneuropeiska lövskogsornrådet nemoral zon känneteck-
i Skåne ädellövskogar med bok och ek, särskilt medel-nas av

goda till mycket finjordsrikagoda Påmarker. bördiga jordar till-
kommer alm och ask.även Andra vanliga trädslag avenbok,är

Ängsbokskogenbjörk och lind. förekommer på näringsriksom
mark i Skånesydvästra har speciellt artrik och frodig markvege-en
tation. Dess artsammansättning förändras fuktförhållandenamed i
marken. I näringsfattiga områden, på horstarna och it.ex. norra
Skåne, markvegetationenär i bokskogen torftig eller kan sak-mer

helt. Ekskogar förekommer såväli ängsartade hedbeto-nas som
nade beroende på näringstillgången. områden långsamItyper med
dränering finns sumpskogar med dominans klibbal.av

Ca Skånes13 består skogsmark. Den regionala varia-ytaav av
tionen Kristianstadsär län har andelstor. 50 % medanen om ca
Malmöhus län endast har 15 % täckt skog. Naturligytanca av av
barrskog med och tall förekommer egentligen endast i dengran

och nordöstra delen landskapet. För övrigt de tillärnorra över-av
vägande del planterade under de åren.hundra Granensenaste är
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Skåneigranskogar utgörsflestaträdslaget. Dedominerandedet av
saknarSådana skogsytorlikåldriga planteringar.trivialamycket
utmedPå flera platsermarken.ris ochhelt örter,nästan mossor

förplanteratstallVombsjön, harvidinlandet, bl.a.och ikusterna
sandflykt.hindraatt

spillraliten ängs-förekommerodlingslandskapetInom aven
Formvariatio-foderproduktion.inriktningmedhagmarkeroch

historiskadetintensitet ochhävdform,beroendeär stornen
såharfastmarksängarInägomarkemasmarkutnyttjandet. gott som

fortfarandemadervåtmarksängarnaförsvunnit, medan nytt-helt
Hagmarkervattendrag.ochsjöstränderslåtter vissalängsjas för

Ängs- hagmarkernaochmarkvegetation.ofta artrikuppvisar en
beroendeenefäladernakarakteristiskaSkåne ärde förliksom av

På Halland-delarexistens.hävd för sintraditionsbundenfortsatt av
Linderödsåsen förekommerSöderåsen ochsåsen fläckvisoch

utmarkema.till minneljunghedar avsom
och kärr. Kär-skånska myrvegetationens utgörsDen mossarav

mycketnäringsfattiga tillfrån mycketserieikan engrupperasren
mycketnäringsrika kärren sär-äri deVegetationennäringsrika.
finns fram-Mossamamångainnehåller sällsyntaochpräglad arter.

Skåne. Mossamahalvani den nordöstraskogsbygdeniför allt av
faller här.nederbördrikligareberoende dendirektär somav

2.1.5 Fauna

klimatetmedsammansättning tillsammansspeciellaVegetationens
natio-iunik faunabåde ochartrikförutsättningar för ettskapar en

andra djur-ochmånga snäckorinsekter,finnsperspektiv. Detnellt
Sjuspecifikalandskapets växtarter.beroendeär avavsomgrupper

Skåne. Flertaletinomhuvudutbredninghar singrodarterlandets av
markanvändningeniförändringaroch hotassällsyntadessa är av

djuren kandeBlandfå förekommer. störrelokaler deinom de
Skåne,iBåda sittharrådjur kronhjort.ochnämnas ursprung

Sverige.övrigadelartillvarifrån spridit sig storastammarna av
fåglar be-ochfladdermössinsekter,Många blandsydliga arter

utbredningsområde. BeroendesittSkåne tillsig ifinner gränsen
iförändringarellerpopulationsförändringar,på klimat- ochbl.a.

tidernas loppunderolikatill, harknutenden biotop är arterarten
skånskafinnas i denupphörtellerkolonisationförinvandrat att

faunan.
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2.2 Kulturlandskapets utveckling

2.2.1 Kulturlandskapets framväxt före

skiftesreformerna

Efter istiden

Samtidigt frånden inlandsisen Skånesmälte försenastesom av
år14 000 sedan koloniserades jungfruligaden markennästan av

Skåneoch djur. Mellan och kontinenten fannsväxter en samman-
hängande landbrygga underlättade invandringen. Klimat- ochsom
näringsförhållanden gynnade konkurrenssvaga medväxter stora

på näringstillgång.krav ljus ocksåoch Efterhand kom träden,
framför allt björk tall, och Bland deäven rönn. störremen asp
däggdjuren fanns bison, lo, vildhäst, björnälg, ochex. ren, varg,
jättehjort.

Skåne befolkas
spår.Människan följde i bytesdjurens äldsta kända fyndenDe är

årdaterade till 12 000 f.Kr. Ca 3 500 inträffade till-ca senare en
fällig klimatförsärnring långföljdes period medsom av varmare

fuktigareoch klimat, den s.k. postglaciala värmetiden. Under vär-
metiden slöt sig skogarna alltmer och humustäcke kunde bildasett
på påmarken. Människomas levnadsvillkor baserad insamlingvar

jakt fiske.och Boplatsema användes säsongsvisväxter, och deav
dåvarandeföreträdesvis belägna vid de kusterna vid strän-samtvar

Mångaderna sjöar.grunda dessa sjöar igenväxtaärav av numera
och bildar torvmarker. anslutning till har lämningar efterI mossar
boplatser studerats. Kunskaperna levnadsbetingelserna vid deom

små,kustnära boplatsema då lågdäremot eftersom havsytan be-är
tydligt lägre vad denän gör nu.

Värmetiden

Under värmetiden medeltemperatur 2-3° hö-Cvar sommarens ca
våra Skånei dagar. tid sigVid denna slöt skogarna alltmer.ängre

täcktes ädellövskog med ek och lind dominerande trädslag.av som
SkåneDe trädslag vid idenna tid inte vunnit inträdeännu ärsom

bok, avenbok och sannoliktSkogen inte helt sluten utanvargran.

1 Detta följande uppgifteroch avsnitt bygger Emanuelsson, U. mfl. 1985.ur
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frånbetetdärgläntor ochinslagdet fanns öppna ytor uroxarav
På kunde dendessa platserintensivt.vildhästaroch mervar mer

Värmeperioden kulmi-existera.växtlighetenöppenmarkskrävande
bondestenåldemockså avlösteår då4000-5000 f.Kr.nerade för

jägarstenåldern.
Bruketför människorna.livsvillkorenvärmetiden ändrasUnder

från Orientenhålla sig främrehade spriditboskapodla säd ochatt
Från tidpunktf.Kr. denna ärnådde Skandinavien 4200och ca

gånggrifter ochform dösar,också ide äldsta monumenten av
rollbetydandespeladeoch fiskethällkistor. Jakten ännu menen

bondekul-Införandetbofasta.människornaefterhand blev avmer
utveck-samhällets fortsattafå förbetydelsekom storattturen en

arbetsinsatsen förförrådshushållningen sjönkGenomling. att
kundeföda. Flerskaffa mättas.munnar

Bondestenåldem landskapet öppnas-
bondestenåldem röjdes mark blförsta delenUnder den a ge-av

då fri-näringringbarkning. Densvedjebränning och somnom
år.sädesodling underförutsättningar förskapadesläpptes ett par

medanoch lövskott,för kreatursbete gräsMarken övergavs avav
På träden ringbar-övergivna därröjdes för odling. ytorytornya

småningom bildas. Underså skottskogkundekats tät senareen
från skottskogenbondestenåldem troligt lövendetdelen är attav

förhållanden hardjuren. Dessavinterfoder förskördades till an-
områden.Skånes bördigarelikartade ivarittagligen

samhälletsförändringskedde kraftigf.Kr.Omkring 2800 aven
deSedvänjan begravasociala och religiösaekonomiska, attsystem.

befolkningstillväxtengånggrifter ochförsvanndösar ochdöda i
odlings-till markantklimatförsämringsamband medledde i enen

ådret,underlättadesJordbearbetningenexpansion. att engenom
beteslandskapalltmeri bruk. Ettprimitiv plog, öppettogstyp av

många håll tillpå omvandladessamtidigt skogarnauppstod som
nödvändig förLövtäktenskottskogar.hamlings- ochöppna var

djuren.vinterfodertillskottet av
från fyndenstenåldern, 2200 f.Kr., antyderMot slutet avcaav

byar anlades.långhus mindreeller permanentaatt mergrupper av
itydligarepå framträdde sedan alltbybildningteckenDessa

vikinga-dröja ända tillbronsåldems det kombondekultur. Men att
de hargeografiskt lägebundna till detblir fasttid innan byarna

idag.



SOU 1995:62 Historiska och fysiska utgångs.... 29

Bronsåldern vandrande åkerbruk-
bronsåldernUnder 1800-400 f.Kr. ökar nyodlingsverksamheten

Ädellövskogenresultat ökad folkmängd. trängdesett till-som av
baka. Liksom förut boskapsskötseln den dominerande närings-var

och i Sydskånedelar utbildades vidsträckta betes-storagrenen av
marker. Framför påallt Bjärehalvön skedde kraftig kolonisa-en
tion. Boskapsskötseln kombinerades med vandrande åkerbruk,ett
d.v.s. korta odlingsperioder följda längre tids träda medav en an-
ledning den näringsbrist odlingen medförde. Som tidigareav som
odlades och korn, introducerades också havrevete och hirsmen nu
bland sädeslagen.

Bronsåldems fornlämningar talrika och framträderär tydligt i
landskapet i form och högar.gravrösen Gravrösen före-storaav
kommer i kusttraktema på Bjärehalvön, vid Smy-mest som ex.
gehuk och Kivik. Jordhögarna påträffas företrädesvis i landskapets
sydvästligaste del, Bolmers högar i Mellan-Grevie. Koncen-ex.
trationen bronsåldershögar till vissa delar landskapet visarav av var
de centrala bosättningsområdena belägna.var

Jämåldem gödselbrukets intåg-

Vid mitten årtusendetsista f.Kr. försärnrades klimatetav attgenom
sjönk och nederbörden blev rikligare.temperaturen Grundvatteny-

höjdes och torvmarkerna tillväxte. Bok och avenboktan kunde nu
bilda skogar vilket underlättades tillgången på hårt utnyttjade,av
övergivna odlingsjordar.

Klimatförsämringen påverkade också människornas villkor. Bo-
skapen hållasfick i stall allt längre period under vintern eftersom
tillgången bete minskade. Detta förde sigmed mängderatt stora
gödsel kunde tillvara för åkrarna.användning Därmedtas
kunde trädesperioderna minskas och odlingslotterna begränsas.
För djuren från åkrarnautestänga anladesatt gär-permanentamer

vångar.den Det systematiska användandet gödsel lät dockav
på sig till slutet järnåldernvänta vikingatid.av

jordbruketI utvecklades redskapen bruket smida järn.attgenom
Effektivare plöjnings- och skärredskap utvecklades. Skärredskapen

förutsättning för tillräckliga mängder kunde samlasgräsattvar en
vinterfoder djuren.som

järnålderUnder tidig det ovanligtär efterlämnat nå-att gravarna
spår markytan. Senare blev det dock vanligt markeragra ovan att

med och stensättningar olika slag. Skepps-resta stenargravarna av
sättningen KåsebergaAles vid förmodligen frånärstenar yngre
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på antyd-vissa platserfinnsterränglägenjärnåldern. upphöjdaI
lokaliseringartidigavittnavallanläggningar kanningar till omsom

försvarsanläggningar.ochfomborgarav

fastläggsVikingatiden byarna-
starkbefolkningstillväxten700-1050 e.Kr.vikingatidUnder var

bybildningområden koloniserades. Dentillvilket ledde att nya
ochsköt fartvikingatidårhundradena förepåbörjats redansom

Skånegeografiskt läge. Närtillbundnafastblev alltbyarna ettmer
sannoliktdet1000-taletkringriket äri danska attinförlivades det

prin-bestämdaefterfördeladesreglerades ochbytomterna ägorna
fram till dehuvuddragsinabestod ibyform storaciper. Denna

l800-talet.börjaniskiftesreformerna av
liv-vikingatid. Denkraftigt underökadeHandelsförbindelserna

i Nordenhandelsplatsemadesjötrafiken mellanliga stora gav
Skånes kuster. Orterlängsmarknadsplatsertill fleraupphov som

mark-vikingatidavarittroligen-köpinge harnamnändelserhar
främstaockså missionsverksamhetensplatsernadsplatser. Dessa var

900-talen. Underochunder 800-spredsmål läranden kristnanär
små enklaflertaletkyrkor300uppfördes1000-talet varvaravca

stavkyrkor.träkyrkor, s.k.

sillafiskemedeltidTidig -
och1100-taletunderförstärktesställning stortKristendomens ett
i Lunddomkyrkobyggetmedbyggdes ikyrkorantal sten somnya

Skåne.iockså flertal klosteranladestidUnder dennaförebild. ett
metoder.jordbrukstekniskaspredsklostrenGenom nya

ekonomisktinnebar1100-taletundergivande sillfisket ettDet
Skånemark-rollenskåningarna. intogSkanörföruppsving som

mark-såldes tillbl.a.varifrån sillensaltadedencentralortnadens
omfattatillutveckladesMarknadslivet storti ettnader Europa. att

Falsterbo1300-taletbörjan övertogIandra handelsvaror.antal av
rollen i regionen.handelncentralort försom

tillleddehögkonjunkturtillSkånemarknaden upphov somgav
landskapet.inre delarnaskogskläddai debebyggelseexpansion av

slutändelsenmedoftatid hardennaunderanlagdaByar namn
-ryd.-röd elleroch-hult, -boda-torp,

Bylandskapets tid
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Från 1000-talet och fram till skiftesreformerna i början 1800-av
talet byn den sammanhållande enheten för människorvar som ver-

påkade landsbygden. Byns mark indelad i inmark, d.v.s. in-var
hägnad åkermarkoch på vångar,ängs- uppdelad och utmark som

byn betesmark och därutöver produceradevar gemensamma som
virke och bränsle.

påBeroende hur byn utnyttjade inägomarken, med hänsyn till
bl.a. markens produktionsförmåga djurhållningensoch beskaffen-
het, utvecklades olika för odling och bete vångarna.inomsystem
Ensädessystemet förhärskande Skånesinom skogsbygder. Detvar

pågrundades åkerall lågoch inom vångäng helt elleratt en som
besåddesdelvis årligen. Ensädesbruket förutsatte boskaps-storen

besättning för tillräckligt vången.med gödsel till Tvåsädessystemet
två vångar,med vilka besåddesomväxlande och fick ligga i träda,

tillämpades framför påallt de sandiga markerna söder Vomb-om
sjön. SkånesI slättbygder utvecklades efter hand tresädesbruket

vångarmed treårigoch rotation. Efter tvåsädesodling de förstatre
åren fick marken ligga i träda det året.tredje vångarnaAlla betades

tvåträdesbrukunder hösten. Vid betades vårunder och sommar en
två vångarnade vidoch treträde vångarna.de Hö skör-av treen av
pådades inmarkens mindre produktiva också inom be-ytor, men

tesskyddade områden utmarkema.
Utmarken den betesmarken. Rättigheterna tillvar gemensamma

skogen hade tidigt delats mellan byarna. fritt påBetetupp var
utmarken, reglerat mellan byarna enligt bestämda principermen
vad gällde antalet betesdjur. Utmarken också byggnadsvirke,gav
pottaska och tjära. hägnaderTill ris och Ved tillgrästorv.togs
bränsle hämtades från utmarkens Påskog. utmarkerna kunde
också finnas slåttermarkerinhägnade åkrareller kalladessom
lyckor. Under 1600- och l700-talen dessa lyckodlingar speci-var
ellt framträdande Kristianstadsslätten.

Efterhand slättbygdens befolkning ökade behovetväxtesom av
åker- och ängsmark. Utmarkerna, under 1500-taletmer som var

skogbevuxna i delen Skåne,större av överfördes under de närmaste
århundradena till odlingsmark. Byarnas inmarker alltmerväxte

Vid rådde1800-talets början därför skoglöshetsamman. stora
inom slättlandskapet. Skiftesreformerna påskyndadeytor utveck-

lingen.
Med hänsyn till de naturgeografiska förutsättningarna som

bland Skåne olika odlingssystem, hägnadstyper ochannat gett
byggnadsskick kan landskapet indelas i diagonalt ordnadetre
bygder. I och nordost finns skogsbygden, i söder och sydvästnorr



1995:62SOUutgångs....fysiskaochHistoriska32

risbyg-ellermellanbygderövergången urskiljsoch islättbygden
Slätt-1700-talet.tydlig undersärskiltuppdelning ärder. Denna

ängsmarkerbuskfriaträd- ochoftasädesåkrar ochmedbygden
Skåne. Bristenibygdernaspannmål andratill deproducerade

i kors-uppfördesoftatill husenleddeslättenbyggnadsvirke att
byggashägnademafickpå virkeris ochavsaknadenvirkesteknik. I

Skogsbyg-tång ellermed grästorv.uppförasjordvallar ellersom
skogsprodukter.medlandskapetförsåg delarnaandradeden av

iellergårdarna oftalågfrån slättbygdenTill skillnad ensamma
Åkermarken ensädesbrukochlitenbyar.små, liggandeglest var

hägnadema. Förliksomuppförda i attträByggnadernagällde. var
beroendestarktoftamänniskornaupprätthålla försörjningen avvar

skott-utmärktesRisbygdensmide.ochsåsom slöjdbisysslor av
bety-Boskapsskötselnfälader.ochängsmarkskogspräglad var

påbristenfrån därslättenockså kreaturRisbygdendande. mottog
betesmark stor.var

stenål-iredanSkåne hariverksamhetenindustriellaDen anor
MalmöutanförKvamby ärkritskålloma vidiFlintgruvomadem.

gruvverksamhet.mått omfattandetidensmed denbevisett en
kommitharmedeltiden ut-till attframUnder tiden naturresurser

upphov till stör-lokaltdetsådan utsträckningi gettnyttjats att
ek-FalsterbohalvönsNedhuggningennaturmiljön.iningar av

exempelsillhandel kan nämnasföljd Hansansskogar till somav
blevolika formeriStenbrytninghändelse.dokumenteradsådanen

tillochtill kvarnstenaranvändesStenenmedeltiden.vanligt under
vidalunFramställningenkloster.ochkyrkoruppbyggnaden avav

1700-talet.underindustrierSkånes störstaAndrarum avvar en
verk-slagghögardeochalunskifferbrytningenSpåren efter som

kring An-påtagliga i landskapetmycketgenereradesamheten är
ocksåbruketvidBränsleanvändningenalunbruk.drarums gav

landskapetsändradeskogsskövlingomfattandetillupphov somen
karaktär.

LokaltSkåne 1100-talet.sedantradition iKalkbrytningen har
kalk-tidersochomfattandemycketvaritverksamhetenhar senare

iingreppmedförtharIgnabergavidochLimhamn storabrytning i
naturmiljön.

omfattningi litenSkåne startadenordvästraiStenkolsbrytningen
1960-i mittenavslutadesGruvdriftenl600-talet.underredan av

framträ-marksättningarsåvältillupphovoch hartalet somgett
kulturmiljövårdenhävdarNumeralandskapet.islagghögardande

historiskaslagghögar monument.vissabevaraintresse att somav
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Äldre tiders oreglerad täkt sand, lera och har hafttorvav grus, en
förhållandevis liten inverkan Pånaturmiljön. många platser har
ingreppen paradoxalt haft positiv effekt exploa-nog atten genom
teringen lokalt medverkat till ökad biologisk mångfald.

Mot slutet 1700-talet befann sig Skåne i djup ekologiskav en
kris jämförbar med den råderidag mångai utvecklingsländer.som
Det ökade behovet främst spannmål, för mätta ökad be-attav en
folkning, medförde ängsmarkema odlades medatt den följdupp

djurbesättningama minskade.att åkernDetta brist på gödsel,gav
i sin ledde till minskade skördar. Förtur kompenserasom skör-att

debortfallet åkerarealenutökades varvid gräsproducerandenya
marker anspråk.i Det bidrog tilltogs ännu förutsättningarsämre
för djurhållning Den onda cirkeln kunde brytas först näro.s.v. nya
jordbruksmetoder i bruk och vallväxter infördestogs under 1800-
talet. Bristen på spannmål ledde också till försök öka skördarnaatt

minska trädesperiodema. I längdenatt skulle sådantgenom ett
skick bara leda till minskat skördeutbyte. De allvarligaste konse-
kvenserna blev dock för sandjordama, i Vombsänkan påocht.ex.
Kristianstadsslätten. Det intensiva utnyttjandet marken lösgjordeav
sanden och sanddriften faktum. Med sanden bortfördes detettvar

Åkermarkerför växtligheten viktiga humustäcket. översandades.
Problemen avhjälptes till del omfattande planteringarstor genom
med tall. Till den ekologiska krisen hörde också problemet med
överexploatering utmarksskogar redan under 1600-taletav som or-
sakade akut skogsbrist främst inom slättbygden.

2.2.2 Skiftesrefonnema.

Storskifte

Många har hävdat 1700-talets ekologiska krisatt de vik-var en av
tigaste orsakerna till skiftena. Men det fanns vid denna tid också ett
nationalekonomiskt intresse Sverigegöra oberoendeattav av
spannmålsimport. Jordbrukstekniska förbättringar omöjliggjordes

åkennarkens uppdelning på antal uppkommitav ett stort tegar som
hemmansklyvningar. påTanken sammanföragenom varjeatt

gårds olika tillägor sammanhållande brukningsenhet väcktesen
och gehör. Förslaget innebar bland storskifte skullevann annat att
genomföras i by någon enskildnär brukare i byn gjorde fram-en
ställning skifte. Bebyggelsen i byn skulle däremot inte flyttas.om
Åren 1757 och 1762 utfärdades allmänna förordningar attom
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Imotstånd bönderna.hosväckteBeslutetstorskifte.genomföra
Malmö-storskiften. IfåtalendastgenomfördesKristianstads län ett

slättbyg-allt iframfördärochomfattningen störreblevlänhus
genomgripandesåinteblev ursprung-skiftningen somMendema.

ligen menat.var

skiftelagaochEnskifte
betydligtMacleanRutgergenomfördegodsSvaneholms enPå

Macleans1780-talet.underjordbytesreformgenomgripandemer
inomgenomfördedelarockså ihanplaneringsmodell, storasom

jor-ochupphöraskulleägoblandning attallmark,godsets attvar
markområdet,mittenIlotter.likaidelasskulle avden storaupp

träd-omgivengården liggaskulletvå vångar,på enavuppdelat
avskaf-skulletresädesbruketplaneninnebarodlingen attgård. För

enskiftets.k.detförintresseStatensbruk.igrödorochfas tasnya
exempel. EnMacleansföljdegodsägarealltfler en-sedanväcktes

bestämmelsermedår 1803utfärdadesSkåne omförskiftesstadga
jordägarnanågonsåby,igenomföras snartskulle avskifte enatt

lagaförordningGenombygemenskapen.sig ombrytaönskade ur
tvångetså attbestämmelserna,mildrades attår 1827 omskifte av

hade1860tillbon. Framenda lottibondes togssamla ägor enen
följddenmedskiftesreformen attgenomfört1000 byaröver

försvann.bykämormånga gamla

skiftesrefonnemaefterTiden2.2.3

rationaliserasJordbruket

marken.brukanderationelltinnebarSkiftesreformema avett mer
kalkninghjälpmedytterligareDenökade. avAvkastningen steg

1800-mittenkringjordbruketiinfördes avkonstgödningoch som
ökadedenmedochkraftigt,ökade upp-Befolkningentalet.

utmark.ochängsmarkbekostnadåkermarkodlingen avav ny
och komoch 1914Åkerarealen åren 1805 attmellanfyrdubblades

jordbruksmark.totalarealen50 %uppgå till än avmer
kalk-märgelformijordentilltillsatsmedel togs avKalk som

uppstodmärgel stortbruket ettGenommarken.lerahaltig avur
tillföraSkåne. Bruket attochsödra västraismå märgelgravarantal

fabricerad,då bland1880-talet annatundermärgeljorden avtog
kalkenockså efterhandsig attvisadeDetfördelar.kalk vannren
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inte återställdeallsidigt de växtnäringsämnen gått förloradesom
vid skördarna. Många märgelgravar har härefter fyllts igen.
Kvarvarande märgelgravar viktigaär biotopöar i det ratio-numera
nellt skötta jordbrukslandskapet.

Som konstgödsel frånanvändes början inhemskt producerad
benmjöl och importerade gödselmedel såsom Det först iguano. var

påslutet seklet marknaden kom domineras superfosfat,attsom av
kalisalpeter och chilesalpeter.

Odlingslandskapet avvattnas

Vid mitten 1800-talet påbörjades avvattningen jordbruks-av av
landskapet antal täckdikningsföretag.ett stort Tidigaregenom
hade glest liggande dikenöppna varit regel, inte haft denmen

Årgrundvattensänkande effekt avsågs med täckdikningen.som
1914 95 % Malmöhus åkerarealläns täckdikad. Dikningsfö-var av

stimulerades förmånligaretagen lånemöjligheterstatenav genom
och införandet speciell dikningslag år 1879. Vissaav en vattenav-
ledningsprojekt så omfattande sjöar blev helt torrlagda.att storavar
Bland exempel kan nämnas Näsbyholmssjön väster Skurupom

Nosabysjön, vik Hammarsjön,samt invallades ochen av torr-som
Pålades. den gamla sjöbottnen ligger idag bland lasarettet iannat

Kristianstad.
Landskapet bär tydliga påtecken forna tiders strävanden att av-

leda I sjöar avsänkts, avtecknarvatten. sig den gamla strandlin-som
jen i form strandvallar till flera denöver nuvarandeav meterupp
sjöytan. Tidigare meandrande åar har åfårorochrätats har för-ut
djupats. Många våtmarker förr legat ådalamai har torrlagtssom

långaoch sträckor har omförts till odlingsmark, kantarsom nu
åfåran. Tidigare kärr och våtmarkerandra i jordbrukslandskapets
sänkor dräneradeär och intagna i den brukade marken.

Sammantaget åtgärdernahar för vattenavledningen fört med sig
arealen våtmark minskatatt mycket kraftigt Skånei sedan 1800-

talet. I slättbygden återstår inte någon tiondelän denmer av ur-
sprungliga våtmarksarealen. och djurlivväxt- har konsekven-För

varit mycket har avvattningenSamtidigt minskatstora.serna mar-
kens vattenmagasinerande förmåga så frekvensen svåra över-att av
svänmingar i samband med nederbörd och snösmältning blivit tä-
tare.
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Ängavattning

börjanoch1800-taletunderutdikningamamed deSamtidigt stora
metodängavattnings.k.omfattningpågick i1900-talet som enstorav

vattendrag.på utmedängsmarkskörderesultatetförbättraför att
underhjälp,dämningarsochkanalersmedDärvid lät vattenman

fuktadeVattnet ängen.ängsytan.perioder översvämmakortare
effektivtkundeväxtlighetenochgödandeoch ämnen avsattesHumus

höjdesamtidigt temperaturen,sig näringen vattnettillgodogöra som
deblandVombsförlängdes. ängarvegetationsperiodenså varatt

ängavattnings-Skåne. Storaiöversilningssystemenanlagdastörsta,
Övedskloster, Marsvins-Börringekloster,också vidanladessystem

medÄngavattningen djurlivochgynnade växt-Dybeck.ochholm
Vombspågår projekt ängarNuvåtmarksbiotoper.tillanknytning

översilningssystemet.gamladetdelarför restaureraatt av

samhälletmodernai detKulturlandskapet2.2.4

fördubblats. In-Skåneibefolkningen nästanhar1900-taletUnder
bättreframstegtekniskaochframväxt samtdustrialismens nya

koncentrationochbefolkningsomflyttningartillleddeekonomi en
skapades.sysselsättningstillfällenstäderna därtillboendet nyaav

anspråkisamhälletmodernainvånare i detarealAllt större tasper
fram-dettatrafikanläggningar. Urochverksamheterbostäder,för

företrädsde intressenmotsättningökad gentemot avväxer somen
kul-ochförföreträdareandraochjordbruksnäringen natur-t.ex.

turlandskapet.
Skåne.iutbredningåkermarken sinnådde störstaPå 1910-talet

slättböndema blevtillbl.a.leddeochspecialiseradesJordbruket att
fåtal grödor.enbartmedvegetabilieproduktionpåinriktade ettmer

mjölkkorsbesätt-sinakvarhöllmellanbygderochi skogs-Bönder
på köttproduktion. Inomockså alltmersiginriktadeochningar

framsnabbastjordbruketrationella ettdetslättbygden växte som
produktionsen-utvidgningochframstegtekniskaresultat avenav

kulturmiljö-ochspår minskaderationaliseringensI natur-heterna.
åker-bl.a.i formodlingshinderlandskapetivärden att avgenom
Jord-bort.stengärdensmåvatten ochdiken, togsholmar, öppna

också landskapetstillbidrogrationaliseringbruksindustrins om-
stärkelsefa-brännerier,mejerier,nedläggningvandling avgenom

Landsbygdennågra exempel.baraförsockerbruk nämnabriker och att
funktioner.andradelvissmåortema fickochavfolkades
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Bakom många de landskapsförändringar skett under deav som
århundradena liggersenaste jordbrukspolitiska beslut för ökaatt

produktion och effektivitet. Från slutet 1940-talet och fram till iav
början 1980-talet har flera riksdagsbeslut effektivt drivit påav ut-
vecklingen. Strukturomvandling, mekanisering och specialisering i
jordbruket har visserligen ökat produktionen, samtidigt har vissamen
brukningsforrner och och kulturmiljöer försvunnit.natur- Det äldre
odlingslandskapets biotop- och artrika miljöer har omvandlats till
restbiotoper. De bildar isolerade i slättbygdensöarnumera
jordbrukslandskap.

2.3 Befolkning och sysselsättning

Nuvarande befolkning

Skåne inrymmer två län, Kristianstads och Malmöhus län, med en
sammanlagd folkmängd på 1,1 miljoner invånare inom landytaen av

km2.11 000 Om delas mellan invånarnaytan det varje individupp ger
påett 1 hektarutrymme km2.100 invånareett Be-per

folkningstätheten skiljer sig mellan länen. Kristianstads län med en
befolkning på 300 000 invånare har täthet knappt invånare50en per
kmz. Malmöhus län med befolkning på 800 000 invånare haren ca en

Årtäthet på kmz.160 invånare 1990 77 %ca befolkningen iper var av
Kristianstads län bosatta i tätorter. För Malmöhus län är
motsvarande siffra 90 %. Det kan jämföras med riksgenomsnittet på
83 %.

SkånesAv 33 kommuner ligger 13 i Kristianstads län och 20 i
Malmöhus län. Av figur framgår2 befolkningstätheten skiljeratt sig

mellan kommunerna.stort Till folkmängden Malmöär ochstörst
befolkningstätast med 240 000 invånare och med drygt invånare1500

km2. Det kan jämföras med Osby kommunper med påtäthetsom en
kmz24 invånare ligger inv.km2.riksgenomsnittetnära 21per

Befolkningsförändringar

Under den tioårsperioden 1984-1993senaste har Skånes befolkning
ökat med 66 000 6ca %, vilketca ärpersoner änmer
riksgenomsnittet ca 4,6 %. Störst befolkningsökning noterades
under 1989 med 11nära 000 Därefter har befolk-personer.
ningstillväxten successivt minskat åroch 1993 6 700var ca perso-
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km2invånareAntal per
- 25001477

a200-500
- 3160-200

80-1605
E s65-80
El 740-65
1:1 a2240

antalkommuner
parentesinom

Skånelänssty-Från1990.kommunerSkånesBefolkningstätheten iFigur
1995.RES-projektrelsernas

år18-64åldrarnaarbetsföradeibefolkningenAndelen avner.
dessaAv000660eller60 %Skånes del personer.förligger ca

årnedåtgående sedanvaritharTrenden%.75förvärvsarbetade ca
förvärvsarbete.hade80 %då drygt1989

denunderdelregionerSkånesi se-Befolkningsförändringama
befolkningstillväxtökadstadigtpåvisartioårsperioden ennaste

kraf-blirochvänderplötsligttrendenvarefter1989-1990tillfram
Skåne.sydvästraregionerallanedåtgående för utomtigt

underbefolkningen10 %drygt pe-förloratharstadMalmö av
sådenunderutflyttningenDen största1993.till var1970rioden

1970-börjanoch1960-taletslutetvågen ikallade gröna
i 01-1970-taletslutetunderskalaiförekom även stortalet, men

sti-medtrendenvände1980-taletmittenispår. Förstjekrisens av
ekono-försämrademed dentaktIkonjunktur.ekonomiskgande

från staden.utflyttningenså återsjönk1990-taletbörjanimin av
igrannkommunemaisigbosattharutflyttareandelenDen största

huvudsakockså iskerMalmötillInflyttningenSkåne.sydvästra
ärmönstretgrannkommunerna,från menflyttvägarkortagenom

tydligt.likainte
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Sysselsättning och näringsliv

genomgått1960-talets början näringslivet förän-Sedan har stora
dringar inneburit tjänsteproduktionen ökat kraftigt i andelattsom

produktionen.den totala I början 1970-talet drygt 50 %ärav av av
Skåneden yrkesverksamma befolkningen i sysselsatt inom tjänste-

årproduktionen. Tjugo motsvarande andel 70 %,ärsenare ca va-
andelen offentligt anställda 35 % och harutgör närarav ca nog

fördubblats under perioden. Samtidigt har antalet sysselsatta inom
industrin inkl. jord- och skogsbruk minskat i motsvarande grad
till 30 d.v.s. minskning med% 20 Här märks den%.nästanca en,

förändringen inom kategorin jord- och skogsbruk. Antaletstörsta
frånyrkesverksamma inom näringen har nämligen drygtminskat

Skånes40 000 till 15 förändringarna000. De inom delre-största
20-årsperiodengioner Skåneunder märks i därsydöstra sysselsatta

inom offentliga sektorn fördubblats till antalet +6 800,änmer
medan sysselsatta inom jord- och skogsbruket minskat med mot-
svarande antal -6 300.

SkånefinnsDet i regionala skillnader i näringslivets struktur.
Tjänstesektom inom SSK 1992sysselsätter 75 % antaletavca
förvärvsarbetande medan motsvarande andel i MSK inte är änmer

SÖSK, på50 övriga delregioner,%. För NSK och gäller andelen
Mellanskåne,65 %. I inklusive Svalövs kommun, och i sydöstraca

Skåne förhållan-andelen jord-sysselsatta inom och skogsbrukär
devis hög, övriga delregioner endast sysselsätter10 %, medanca en

några fåandel procent.om
Vid jämförelse mellan länen skillnader i fördel-störrenoterasen

ningen inom tillverkningsindustrin,yrkesverksamma nästav som
efter 164 000den offentliga sektorn den näringskate-är största

Skånegorin i 100 000 yrkesverksamma. Kristianstadsmed Inästan
län yrkesverksamma befolkningen sysselsatt inom23 % denär av
tillverkningsindustrin, motsvarande andel förmedan Malmöhus län

specielltKristianstads det fem kommuner19 %. I län harär är som
mycket andel befolkningen sysselsatt inom tillverk-storen av

ocksåningsindustrin. märkbar skillnad mellan länen finns inomEn
tjänster.kategorin privata Malmöhus län 16 % yrkesverk-I är

inom näringskategori,denna medan motsvarande andel församma
Kristianstads län endast %. Det kan jämföras med riksge-11är

pånomsnittet 17 %. Vid jämförelse med andra näringskategorier
skillnaderna Skånei sysselsättningen riksgenom-mellan ochär

små.snittet
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Bebyggelsestruktur2.4

kon-boendemänniskornasgenombrottindustrialismensFöre var
gårdar. Enutskiftadeboende ienskilttillbyn ellertillcentrerat

Deni städerna.boddebefolkningenandelförhållandevis liten av
rekreationservice,arbete,eftersomlitenrörlighetenindividuella var
aktivitets-Dennaplats.på ochsamlatnöjen fannsoch sammaen

ochindustrialiseringenmedochibrytskoncentration ur-enupp
förändras.Bosättningsmönstretvid.baniseringsprocess tar

starkt. De stör-städernaexpanderade de1960-taletUnder stora
randzoner,städernasitätortstillväxteniförändringarna varsta

skapades.sovstäderdärHelsingborgochLundMalmö,främst runt
kommunalaDenbåde ochfler ut-Skåne större.bleviTätortema

Service-landskapet.ispredsarbetsplatsernainnebarbyggnaden att
skapades,arbetstillfällenFlerfram.omsorgsverksamhet växteoch

flestade tätor-1970-talet växteUnderkvinnorna.förframför allt
stadsregionemainompendlarortemadetSkåne. Främstitema var
småhus. Fleranybebyggelsenandelökade. En stor varavsom

1980-taletstäderna.deutanförsigetablerarstormarknader stora
stråkvissaitillväxtstadstillväxt utvisskännetecknas samtenav

Pågatågssträckningenstråk längssådant ärstäder. Ettfrån större
städernaEnstaka tätorterMalmö-Lund-Eslöv-HöörHörby. runt

kraf-tillväxteKristianstadochHelsingborgLandskrona,Malmö,
småhus.byggdeshusflestatigt. De varsom

delarnabefolkningstätaåren har de30Under de avsenaste mera
mångabestår tätor-bebyggelsemönsterSkåne utvecklat avett som

Helsingborgs-MalmöLund-regionen,tillkoncentrationmedter en
Skånes tät-HässleholmKristianstad-regionen. Västraochregionen

stads-sammanhängandebeskrivasortsstruktur kan närmast som en
3.region fig.

vilkadelregioner,Skånessig mellanskiljerUrbaniseringsgraden
samarbetsorganenskommunalautifrån de ur-här avgränsats

invånarna i% tätor-Skåne 90borsydvästrasprungsområden. I av
medaniSkåne 80 %bor tätorternordöstraochnordvästraIter.

%.Skåne 65mellanskåne sydöstra ärochförsifframotsvarande ca
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t kommuncentra
övrigtätorta

Figur Tätortsstrukturen Skåne. Åri Från Länsstyrelsen i Malmöhus län.
1991 hade Skåne 241 200tätorter enligt Skånepersoner i sijfrør 1994.

2.5 Infrastruktur för transporter

2.5.1 Historik

När byarna under järnåldern fick fastare geografiskyngre en
förankring tillkom också de första vägarna förband byarnasom
med varandra. Vägarna anlades där terrängförhållandena medgav

smidig framfart, vilket sällan den kortasteen tvåmellanvägenvar
punkter. Vägarna följde ofta höjdstråk och undvek sanka partier i

Genomterrängen. vägarna utvecklades handeln och kontakterna
mellan byarna. I samband med skiftesreformen under 1800-talets
första hälft skapades rätvinkligt vägnät följdeett de nytill-som
komna ägogränsema. Häst och trafikerade vägarna mellanvagn ut-
skiftade gårdar och byar.

Stambanan från Malmö öppnades etappvis Skåne undergenom
åren 1856 Malmö-Lund till 1862. Sedan anlades i snabb takt
järnvägen på sträckoma Eslöv-Helsingborg och Hässleholm-Kristi-
anstad m.fl. banor. Malmö-Ystadbanan stod färdig 1874 samtidigt

Blekinge anslöts till Kristianstad med järnväg.som sträckningen
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åretbrukiSkånebanan,Hässleholm,och togsHelsingborgmellan
finmaskigare nätalltiutbyggdjärnvägenblev ettDärefterefter.

l9ll.anladesbananSkåne. sistaDenöver
Stationssamhällensamhällen.ochstäderlänkade ihopJärnvägen

ökadskapadejärnvägentackexpanderadeoch somväxte vareupp
sinaförfå avsättningindustrierförmöjlighet pro-och atthandel

också sambandfinnssfär. Detvidare ettbetydligtinomdukter en
tillväxt.järnvägsnätetsochkommersialiseringjordbruketsmellan

inteomöjligvaritsockerbetsodlingentidigaden omhadeT. cx.
järnvägeninnebarmänniskornafunnits. Förlokalbanormängden

tid. Somoförändradinomflerfaldigadesförräckvidden resoratt
radikaltSkånes ortsmönsterförändradesjärnvägenresultatett av

sekelskiftet.efterochföreårtiondenaunder
och kraven1900-taletbörjanigenombrott mo-Bilismens av

framväxtentillleddevärldskrigetandraefter avderniserade vägar
mellanSverigeimotorvägenförstaDeneffektivt vägnät.ett
tillinfrastrukturVägarnas1953.invigdes enMalmö-Lund var

järnvägentätortsstrukturenomvälvandelikainte sombörjan
såverkanstyrandedirektsuccessivtfick denvarit. Däremot en

isamhällsutbyggnaden tätortema.vidochplaneringallgott som
vilkettransportarbetetandelallt störreVägtrafiken över avtog

Skånes lokaljärn-nedläggelseomfattandetillleddeslutligen aven
1980-ta-framändafortgickutveckling1950. Dennakringvägar

början.lets

situation2.5.2 Dagens

väl utbyggt väg-medlandskap cttlandetsidag vägtätastcSkåne är
sinaharantal riksvägarliksomlandets europavägar ettFyranät. av

Malmö,Helsingborg,hamnstädernanågonistart-målpunkter av
nationellaHamnstäderna ärYstad.ellerTrelleborgLandskrona,

resandeAntaletpersontrafik.godstrafiksåvälförmålpunkter som
miljoner25hamnarnatillfrån de störrefärjetrafik camed var

4.fig.1992under
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frånAntal färjepassagerare 1000-tal 1992 de hamnamaFigur i istörre
SkåneSkåne. siffror 1994.Källa: i

järnvägslinjerViktiga Södra stambanan, Västkustbanan,är
Skånebanan, Blekinge kustbana och linjen Malmö-Ystad. fig. 5.

Pågatågen,Lokaltågnätet, omfattar 26idag 208 km bana med
Skåne.miljoner istationer och ombesörjer 7,3 1993 västraresor

x
viktigarexi se,

9 järnvägI annan
stationsläge0. .

rin n Öl kommuncentra
övrigtätort-

SkåneSkånes Källa: sijfrør 1994.med stationslägen.Figur jämvägsnät i
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milj1,2MalmöSturupfjärrtrafikför ärFlygplatser passagerare
HelsingborgÄngelholm KristianstadEverödochmilj0,31992,

året.miljoner1,5 resenärerdrygttillsammansmedmilj0,16 om
Helsingborgs hamngodsomsättning ärmedhamnarAv stor

dominerasHamnenGöteborg.efterandra platsSverigeistörst
till Helsingör.DanlinkmedKöpenhamntillfärjetrafiken samtav

hälftentillgodstrafik utgörsMalmö hamnkommerDämäst avvars
Travemünde.tillgodsfärjetrafikenochjärnvägs-kombineradeden

lokaltsjöfrakternahandi förstaombesörjerhamnLandskrona
hållet färje-ochheltTrelleborg nästanindustrier. ärknutna en

Trelleborgtransitflöden.kontinentalaomfattandemedknutpunkt
Ystad hamnkontinenten.Portendärmedprofilerar sig motsom

hamn harSimrishamnsBornholm.och tillfärjelinjer till Polenhar
Åhusfrån Baltikum.ochtillgodsmängdermindretransporter av

kraftigt.ökarcontainergodsetbulkgods,dominerashamn menav
nå-terminalergodsårligen miljoner25SkåneI ton avpasserar

jämvägsfär-sjöfartsgodsgäller alltslag. Det merpartensamt avgot
bilgodsför ärterminalerAntaletbilfärjegodset.ochjegodset

HelsingborgochMalmöi landet.bland deoch tätastemycket stort
Påterminaler.riktigtharTrelleborgdominerar. storaett par

andelbetydandemedockså kombiterminalerfinnsnämnda orter
övriga lan-delbetjänarDeutrikesgående fraktenheter. stor aven

lig-jämvägsterminalernabetydelsefullakombitrafik. Dedets mest
Malmö.ochHelsingborgiger

30-talochlastbilscentraler störreSkåne stycken15 ettfinnsI ca
mineralkemi,partihandeln,Livsmedelshandeln,åkerier.fristående

godsflöden.medbranscherträvarorhus är storasamt
miljoner70Skåneregioneni ärårliga godsflödettotala tonDet

genomgående godsmiljoner15mängddennaår är1993. Av ton
transitstråken ärtransit. Deinrikesmiljonl ärtransit, storavarav

stamba-SödraochVästkustbananE6ochE4europavägarna samt

nan.
godsmäng-totaladen%för drygt 75Biltransporterna avsvarar

järn-ochAv15 %. väg-handjärnvägenden medan tar om ca
sjö-medutlandettillgodsmängdengår 13vägstransportema avca

färjetrafik.Huvuddelenfrakt. är

rekreationsområdenochGrönstruktur2.6

såväl stadsbygdensförsamlingsbeteckningGrönstruktur är par-en
rekreationsområdena ochgrönområden de tätortsnäraochker som
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de regionala rekreationsornrådena. Begreppet kopplas till de funk-
tioner och värden grönstrukturen har för bevarande biolo-som av

mångfald,gisk för kulturhistoria och för friluftsliv och rekreation.
Funktionerna kan livsrum och spridningsvägart.ex. för djurvara
och klimatreglering,växter, bärare kulturhistoriska värden ochav

för rekreation och friluftsliv.ge rum
I kantätorten grönstrukturen bildas grönområdenparker, ochav

obebyggd, icke hårdgjord såsommark trädgårdar.annan I det
landskapetöppna kan grönstrukturen bildas betesmarker,t.ex.av

våtmarker, övergivna täkter, fornlämningsområden, träddungar och
vegetationsridåer. Gröna korridorer denär del grönstrukturenav

byggs de linjeskapande landskapselementen. Dessasom upp av
kan finnas i form vattendragen med tillhörande strandområden,av
alléema, pilevallama och jämvägsbankama.

Tillgången på allemansrättslig mark betydelseär förstorav
möjligheterna till rekreation och för friluftsliv,utöva d.v.s.att att
vistas i för naturupplevelser, fysiskanaturen aktiviteter och av-
koppling. Undersökningar fritidsvanor visar friluftsbeto-attom
nade aktiviteter har betydelse mångaför människor.stor För 14ca

den befolkningen i landets tätortsregioner sådanaav är ak-vuxna
tiviteter huvudsaklig fritidssysselsättning. Naturlandskap i närheten

de större ochtätortema kan brukas under dagsutflyktav ärsom en
särskilt betydelsefulla. Undersökningar visar tillgången tillatt
grönska och reducerar stressnivåer och kortarenatur rehabili-ger
teringstider.

SkåneI västra är för rekreation ochutrymmet utövande fri-av
luftsliv speciellt litet förhållandei till Sverige i övrigt, Här bor hu-
vuddelen befolkningen i längstätorter kusten eller i anslutningav

jordbruksbygden.till I Malmöhus län den tillgängligaär marken
för rekreation m2närmast tätortema lägst i landet med 200ca per

m2invånare 1 200 i hela riket. Tillgången påmot allemansrätts-ca
lig i kommunernamark fig. 6 mått på markyta till-ett grovtger
gänglig friluftslivför och rekreation i olika delar Skåne.av
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skånska kommu-deinvånare imarkallemansrättsligArealenFigur per
Skåne sijfror.Källa: i1991.nerna

tillgänglighe-studeratstad harMalmöSkåne ochiLandstingen
funnitochskånska tätorterrekreationsområden tolvi störretillten
15 %ochpå 10mellanliggervanligenrekreationsytaandelenatt

tillhänsynmetoden,valdaMed den tarhela somtätortsytan.av
placeradeområdena ärtillrekreationsområdenassåväl yta varsom

undersökningenvisarboende, attbefolkningenstillmed hänsyn
m2och 20,5mellanharendastHelsingborgochLundMalmö,

andrafleramedjämförasinvånare. kanDettarekreationsyta per
m2 invånare.5-10taletdär ärstäder perca

områden förrekreationsområdena räknasregionala re-Till de
kommunensdenflerbesöks änfriluftslivochkreation egnaavsom

med7områden fig.sådana15-talSkåne finnsinvånare. näraI ett
Deallmänheten.förtillgänglighetochnaturkvalitetersärskilda

friluftslivet.förriksintresseflesta är av
sträckninglångmedvandringslederSkåneleden är systemett av
människorLedernaBlekingeleden.medknyts gersammansom

kortareellerpå längreisigsjälvstödutmärkt naturenutatt ge
vandring.

Skåne.1 ioch hälsaMiljö1995:T.Lithman, et
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regionaltQi f rekreations-
Ög område. M4-

I f âoü;Öåáoå i kommuncentra
övrigtätorts

rekreationsområden Skåne.Figur Regionala Källa: Länsstyrelseni i
Malmöhus län.

Områden naturvårdslagen,skyddade enligt nationalparker,t.ex.
skyddsområdennaturminnen och för ochväxt-naturreservat,

pådjurarter, innebär begränsningar allemansrätten. berorDet attav
friluftsliv form markutnyttjande kan deär äventyra vär-en av som
den skyddet avser.

2.7 Miljösituationen

2.7.1 Biotop- landskapsförändringaroch

århundradetsDe förändringar i landskapet kännetecknassenaste
framför allt specialisering, iförenkling och allt markattav av mer

anspråkallt snabbare takt i för utbyggnad verk-bostäder,tas av
samheter och infrastruktur. förr skedde i liten skala harDet som

storskalighet. Förändringarna i konkur-ökadägerersatts av rum
mellan olika markanvändningsintressen där jordbruket, stads-rens

bygden och transportledema huvudkonkurrenterär utrymmet.om
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åkerbygdsåväl ärskogs-iförändringarnaBland de största som
isoleringmedmiljöeruppsplittringfragmenteringen somav

miss-vilketisoleras,ochlitefår alltförföljd. Biotoperna utrymme
fragmenteringmåttligmångfalden. Enbiologiskadengynnar

produktivaflerfaunanochfloranberikakunnaskulle dock genom
biotopmosaik.irandzoner en

försurande ämnennedfalletochmarkanvändningenGenom av
näringsförråd. ochVattnetsmarkenspågår utarmning mar-aven

gödandeeutrofierandenedfalletochökarsurhetsgradkens av
Övergöd-näringstillförseln.iobalansskaparfrämst kväve,ämnen,

tillväxtsamhällen knutnaiförändringarocheffekterning ger
Dessaskogsmarker.och vissamyrmarkerhagmarker,ochängs-

faunan.påverkar i sinförändringar tur

Jordbruksmark

omkringinleddesjordbruketinomStrukturrationaliseringen som
inaturrniljöernakulturskapademånga deinneburit1950 har att av

ogödsladekandessaförsvunnit. Bland nämnasSkåne harnästan
åkerholmarsmåvatten,ochdikenbetesmarker,slåtter- och öppna

Små-pilevallar.ochjordvallarstengärden,hägnadstypersamt som
monokul-ensartademångformighet har byttsskalighet och motut

land-hållmånga skapatharDettaskalan. etti den störreturer
landskapsestetiskaoch därskönjaskanintekulturarvetdärskap

Förändringarnagått förlorade.handeftervärdenrekreativaoch
jordbruket.omställningbromsatstidhar avgenomuppsenare

satsningmedvetentillkommitvåtmarker hararealökadEn genom
landsting.ochkommunerav

naturbetes-ogödsladeoch densynvinkelbotanisk ängenärUr
får kontinu-områdenaförutsättermycket anrik. Detmarken att en
naturligafrån konstgödning. De ängs-undanhållsochskötselerlig

mittensedanstarktmycketminskatdockharhagmarkernaoch av
ti-dennågon enstakaåterstår baraoch idag procent1800-talet av

Ängs- ihagmarksinventeringenfrån ochResultatarealen.digare
endastobjekten ärklassadehögstför dearealenSkåne berättar att

000 ha.drygt 10
odlingsland-inomstörstutrotningshotade ärväxtarterAntalet

i denkärlväxterhotadeantalet60 %mindre änskapet. Inte av
fungerarSkåne. Arternaisin hemortharjordbruksbygdensvenska
tydlighetallmedmiljöförhållandena visarochindikatorersom

måste förbättras.Skåne ochbraintei ärmiljösituationenatt
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Skogsmark

Den totala arealen skog har under årende 50 Skåne.ökat isenaste
Ökningen resultatetär gammal odlingsmark överförs tillattav
skogsmark. Skogarna har i ökad grad omvandlats till produk-rena
tionsskogar och andelen barrskog har ökat mycket påkraftigt be-
kostnad blandskog och lövskog.av

Skogsbrukspolitiken långhar under tid produktionsmålstyrts av
med otillräckliga krav i lagstiftningen angående hänsynen till
miljö- naturvård.och åtgärderTrots rad vidtagits under detatt en

decenniet för ökad miljöhänsyn, pådels frivilligsenaste ochväg
dels lagstiftningen, har de samlade effekterna skogsbru-genom av
ket blivit negativa på måletmed avseende bevara biologiskatt
mångfald. Synen skogsvården dock under förändring.är

länsstyrelsemasI regionala miljöanalyser konstateras ned-att
läggningen jordbruksmark inom framför småbruksbetonadealltav
områden varit omfattande under de sista Pådecennierna. dessa
marker, inte sällan varit ochängs- hagmarker, har framför alltsom

planterats. Kalhyggesbruket har under tiden blivit vanligare.gran
Ofta granplanteringamaär utländsk proveniens. I takt medav ut-
vidgningen skogsarealen ocksåhar dikningen varit omfattande.av
Därmed har kärren, och sumpskogama minskat starkt.mossarna

Konsekvenserna denna utveckling biotoperär alla slagattav av
minskat i storlek och frekvens och knutna till dessa bioto-att arter

hotas i sin existens. Skogsbrynens vegetationsridåer tenderarper att
försvinna. Gränserna mellan granskog åkeroch Små-blir skarpa.

mångformighetskalighet och enkelhetersätts och monotoni.av
Kulturlandskapet och vårtdärmed kulturarv går miste väsent-om
liga delar sitt innehåll.av

Under år har olika undersökningar visat skogen uppvi-senare att
skador tenderar öka tiden. Skogsskadomaöveratt ärsar som ett

påtecken skogen förutsätts leder tillatt nedsatt vitalitetstress som
hos träden. Hos barrträden medför skadorna utglesning kro-en av

Stressen kan naturlig, antingen klimatiskt betingad ellernan. vara
uppkommen biologiska faktorer. påMycket tydergenom att stress

orsakas olika luftföroreningar bidrar till förvärra skogs-som attav
skadorna. Försurande nedfall i form svavel- och kväveföre-av
ningar leder till obalans i trädens näringsförråd och frigörelseen

giftiga metaller, främst aluminium. områdenStora Skånei medav
äldre barrskog har pH i marken understiger då4,4 alumi-ett som
nium löses ut.

Kväveföreningama kan under vissa betingelser positiv förvara
skogstillväxten. Under andra betingelser kan hög kvävetillförsel
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skogstillväxt. Ettförsämradochnäringsobalans annattillleda
förmår alltuppstår växtligheten inteproblem när att ta uppsom

Attavgår ochtill grund-kväveöverskottet ytvatten.kväve är att
frånSkåne Kvävetkonstaterat.råder iplatser ärsituationdenna

le-ochvattendrageninärsaltbelastningenbidrar tillskogsmarken
effektermedövergödstill havetslutligender att ogynnsamma

marina ekosystemet.det

Våtmarker

faunabetydelse förbiotoperviktigafleraVåtmarkerna hyser av
då i äldrefuktängarvårtockså kulturarv,delDeoch flora. utgör av

beta-havsstrandängarnaslåtter ochförutnyttjadeshög gradtid i
bildatochmånga vuxit igensjöaristiden harSedandes. mossar

människansmedpå ochbåde naturligt sätthar skettoch kärr. Detta
hjälp.

drä-1900-taletbörjanoch i1800-taletdelenUnder avavsenare
vattennivånochdikningsföretagvåtmarkermånganerades genom

Än våtmarker ochSkånes idag torrläggssjöar.de flestaisänktes av
omfatt-betydligt mindreimarkanvändning fastövergår till annan

övergödningsproblemår sedan. De100förjämfört medning som
ochalgblomningvåra och orsakaruppstår kustvattenutmedidag

våtmarker.påbristeni bl.a.sin grundharvid bottnarnasyrebrist
från ochkvävevattendragenfilternaturligabildarDessa som renar

näringsämnen.andra
belastadeSkåne landetstillhöri vatten-Vattendragen västra mest

hal-fosfor. De högaochkvävehalterhögamycketmeddrag av
gödsladandelendenframför alltberornärsalter storaterna av

kväveföreningar. När-luftbumapå nedfalletochjordbruksmark av
ochenskilda avloppfrån reningsverk,utsläppsalttillförseln genom

måletnationella ärmindre del. Detendastmedbidrarindustrier en
medtill havetfrån källorlandbaseradenärsaltutsläppenminskaatt

ålagtsdärvidhar1985-1995. Kommunerna atttidenunder%50
ochkvävereduktionreningsverken förutbyggnadergenomföra av

markläckaget.minskaförflertal kravålagtslantbruket har attett
uppnå %70-80därvidavloppsreningsverk börkustnäraAlla större

inteåtgärder dethargenomfördahittillskvävereduktion Trots
kvävetransportcmaminskningnågon säkerställdskönjaskunnat av

förräckaåtgärdernavidtagnaSåledes inte dekommer atttill havet.
måluppfyllelsen.

år förverkatunderlänsstyrelser harochBåde kommuner senare
tillskapadelsochvåtmarker i landskapetarealendels utöka attatt
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skyddszoner längs vattendragen. Vattendragsförbunden har invol-
i arbetet, vilket resulteratverats i olika åtgärdsprogram för flertalett

viktiga vattendrag Skåne.i För åHelge pågår projekt be-ett stort
Vattenriketnämnt måletmed återskapa forna våtmarksbioto-att

Kristianstads kommun projektet och dess mål ocksåper. ser som
möjlighet utöka turismen.atten

Kommuner och vattendragsförbund i Skånevästra inga eko-ser
nomiska möjligheter anlägga våtmarkeratt eller tillskapa dam-att

och skyddszoner utmed vattendragen sådanimar utsträckning att
åtgärderna får riktigt verkningsfull effekt på närsalttransporten till
havet. har påDe olika försöktsätt göra regering och riksdag upp-
märksamma på problemen. Bland finns framställningannat en om
bidrag från statliga anslag 50 miljoner kronor år för ñ-om attper
nansiera anläggandet våtmarker etc.av

2.7.2 Luftföroreningar

Luftföroreningar känner inga påverkargränser och såväl klimatet
på global nivå livsvillkoren på regional och lokal nivå. Frånsom
andra delar Europa transporteras mängder luftbuma föro-av stora
reningar in och faller ned Skåne.över Därför Skåne heltär bero-
ende Sveriges agerande för få till stånd internationellaav att över-
enskommelser drastiskt kan minska utsläppen i Europa. I vissasom
avseenden Skånesär bidrag till luftföroreningarna lika stora som
de landskapet påverkarde främstmottar, mark och imen vatten
övriga delar södra Sverige omgivande hav.samtav

Klimatpåverkande gaser

Utsläppen klimatpåverkande främst koldioxid frånav för-gaser,
bränningen fossila bränslen, hotar höja jordens årsmedeltem-av att

med 2° C under denperatur 50-årsnärmaste perioden inga åt-om
gärder vidtas. Det globaltär problem, dåett utsläppen ger samma
verkan jordklotet det sker.oavsett var

Koldioxid för 80 % den totala växthuseffekten frånsvarar ca av
utsläpp Skåne.i Energiproduktion, d.v.s. el och förvärme, svarar
hälften utsläppen. Transportsektoms utsläpp står förav den andra
halvan. En minskning koldioxidutsläppen kan ske enbartav ge-

utnyttja energin effektivare.att Det såvälgällernom för transport-
sektorn för energisektorn minska fossilbränsleanvänd-som att
ningen och övergå till förnyelsebaraatt bränslen och energikällor.



1995:62SOUutgångs....fysiskaochHistoriska52

samhällsstruktu-delarvissaplanering kanmedveten avGenom en
skapas.samhälleenergisnålaresåförändras ettattren

ikoldioxidutsläppetvisarberäkningarInternationella att av
2015.och1990mellan%med 48ökakommaSverige kan att

ochmarkövergöderÄmnen vattenförsurar samtsom
sjöarmark,skog,mångfalden ibiologiskadenhotarFörsumingen

produktions-långsiktigaskogensnedsättervattendragoch samt
be-ochgrundvattentillmetallerlösesmarkförsurad utförmåga. I

förbrukning. Deenskildfrämstföranvändbarhetgränsar vattnets
värdefullakulturhistorisktocksåpåverkarförsurande ämnena

markförlagda kon-angriperfornlämningaroch samtbyggnader
slag.olikastruktioner av

Skåne överstigerikväveföroreningarochsvavel-Nedfallet av
vad naturenbelastningsgränserkritiskade angerkraftigt som

måstenedfalletgällersvavelföroreningar att un-tål. Förlångsiktigt
areal. FörSkånes totalaår fördelatochhektar3 kgderstiga per

hektar5 kgunderstigamåstenedfalletgäller perkväveoxider att
nedfal-försurandedet90 %delen caövervägandeår. Denoch av

från sjöfarten.ochutlandetfrån ikällorSkåne härstammarlet över
regionenhuvudsakiförsluftentill ututsläppeninhemska urDe

södradelarandraövergödning iochförsurningtill avbidraroch
församarbeteInternationellt ut-hav.omgivandemedSverige

påsamtidigt kravställernödvändigt,släppsbegränsningar är men
planet.nationelladetskerutsläppsrninskningmotsvarandeatt
utsläppen40 %för drygtår 1990svaradeTransportsektom av

kväveoxider.utsläppen%70svaveldioxid och avavav

Marlmära ozon

tilluppkommeroxidanterfotokemiskaandraochMarknära ozon
flyktigaemissionerskapadesamhälletochnaturliga avföljd avav

Desolljus.inverkanunderkväveoxideroch avorganiska ämnen
kulturföremål,ochvegetationpåskadorhalterförhöjdaikan ge

emissionerdessaTillhälsorisker.förmänniskorockså utsättamen
arbetsma-ochfordonfrån bensindrivnautsläppenminstintebidrar

kolväteutsläp-totalade70 %förSkåne näraiskiner avsvararsom
huvudsakligaDenpersontrafiken väg.frånmerpartenvaravpen,
utsläppenSverigei ärmarknärahalter avtill högaorsaken ozonav

Meni Europa.kväveoxiderochVOCorganiska ämnenflyktiga
vissalokaltozonbildning närförhöjdkanutsläppockså svenska ge
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omständigheter sammanfaller. Såväl föreslaget hälsoriktvärde för
nivåkritisk för vegetationsskador överskridsozon i dagsom re-

gelmässigt på skånskaden landsbygden, också tidvis i demen
större tätortema. Utsläppen har minskat något den lO-års-senaste
perioden, från energisektorn och minst frånmest trañksektom.

Till följd bl.a. beslutet katalytisk avgasrening bensin-av om av
drivna bilar beräknas utsläppen kolväten minska kraftigt frånav
bilbuma fram årtill 2005.persontransporter I sammanhanget bör
dock påpekas den katalytiska avgasreningenatt bildar acetaldehyd

uppför sig freoner CFC med inverkan påsom ozonskiktet.som
Ytterligare effektiva åtgärder på kort sikt är genomföra ben-att

sinåtervinning i alla hanteringsled inom transportsektorn. I det
längre perspektivet måste den fossila energin förnyelse-ersättas av
bar energi för nedbringa kväveoxiderna. Kraftfulla åtgärderatt
måste också vidtas i det internationella miljöarbetet i syfte min-att
ska de utsläpparländemas bidrag.stora

Tätortemas luftföroreningar och buller

Emissioner luftföroreningar och buller framförutsätter alltav stä-
dernas befolkning för hälsorisker och störningar.stora Ett allvar-
ligt problem också deär skador föroreningarna på byggnaderger
och föremål kulturellt och kulturhistoriskt värde. Det främstärav
trafiken och dess utsläpp bl.a. kväveoxider och kolväten ärav som
den bidragskällan.största Halterna luftföroreningar och framförav
allt svaveldioxid till följd uppvärmning har under de de-av senaste
cennierna minskat skånskai de tätortema och underskrider idag
generellt gällande hälsogränsvärden. Dock överskrids gränsvärdena
tidvis i de trafikbelastade områdena imest de större tätortema. Mer

30 000än boende i Malmöhus län och 500 i Kristianstads län är
för luftföroreningar frånutsatta vägtrafik överstigande dessa gräns-

värden.
SkåneI bor det antal människor vid sinett bostadstort harsom

bullemivå är oacceptabel. Ca 200 000en boende, 20 %som av
Skånes befolkning, beräknas exponerade för trañkbuller över-vara
stigande de nivåer länsstyrelserna Skånei föreslagit gällasom som
planeringsmål och skall uppnås i befintlig påmiljö sikt.
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3 Planeringsmässiga utgångs-
punkter

3.1 Fysisk planering och lagstiftning

3.1.1 Historik

Den fysiska planeringen instrument bebyggelseut-ett attsom styra
veckling och markanvändning har från 1200-talet. Sedan dessanor
har bygglagama speglat samhället och de intressen och värderingar

fanns lagarna stiftades.när Jordabalken och byggningabalkensom
från 1734 reglerade och gatumark för hela landet.tomt Individuell
äganderätt till marken infördes i lagen först under delensenare av
1800-talet. Dessförinnan bördsrätten grundläggande på lands-var
bygden, medan stadens medlemmar ägde marken kollektivt. Skif-
tesreformema under 1700- och 1800-talet blev omvälvande och

landsbygden helt markägostruktur och produktions-gav en ny nya
förhållanden. Med tiden blev marken allmänt handelsvara påen en
fastighetsmarknad.

års1874 byggnadsstadga den första egentliga planlagstift-var
ningen i Sverige. Den hade sina huvudsyftenettsom attav mot-
verka riskerna för brand och underlätta bekämpandet bränder.av
Medlet i första hand öppenhet,större bredare systematiskvar gator,
uppdelning med trädplanterade esplanader genombrytningsamt av
kvarter med byggnadsfria stråk.

Utvecklingen under 1900-talet med stark urbanisering, allt ef-
fektivare metoder exploatera naturtillgångarnaatt och väl-stor
ståndsökning kan följas på lagstiftningssidan i form få tätor-attav

ordnade och hushålla medtema mark- ochatt Ge-vattenresurser.
års1907 lag tillkom regler för hur rättsförhållanden skullenom

ordnas vid stadsplans genomförande. Men lagen visade sigupp en
otillräcklig då rätten bygga utanför planlagda områden bestod.att
Resultatet blev kåkstäder dåligaväxte medatt sanitära, brand-upp
säkerhetsmässiga och sociala förhållanden. Inte heller års1931
stadsplanelag visade sig tillräckligt medel för samhälletettvara att

bebyggelseutvecklingen.styra Det gällde framför allt vid lokalise-



1995:62SOUutgångs....Planeringsmässiga56

byggnadslagårs1947Förstbebyggelsen.denring tätare genomav
planläggning prövatsvidsådan markendastfastdetslogs att som

ändamål. Detdettaföranvändasficktätbebyggelselämplig för
ellerstadsplanfastställdochalltså förhandkrävdes antagenen

regionplaninfördesplanläggningöversiktligFörbyggnadsplan.
lokalabyggnadsstadgaårs1959 togsmedochgeneralplan. Ieller

byggnadsnämndpåKravbyggande bort.försärbestämmelser
bygg-för upprättaochinfördes attvarje kommun ansvaretinom

till kommunerna.från byggherrenflyttadesnadsplaner över
tillhänsyn natu-störrekraven1950-talet harFrån mitten av

kul-ochNatur-starkare.alltvuxit signaturtillgångamaochren
bevarandeintres-tydligareallthävdadeföreträdareturmiljövårdens

verksamheter.ochbebyggelseförmarkexploateringvid avsena
ochmark-vissahårdnade konkurrensen1960-taletUnder om

strukturom-ochhögkonjunkturbl.a.följdvattenområden till av
tillflygplatslokaliseringenSkåne diskuteradesIvandling. nyenav

fritidsbebyg-expanderandeDensärskiltKustenSturup. utsatt.var
härBarsebäckkärnkraftverkplaceringen upp-och gavgelsen av

konflikter.tillhov
skärptesbevarandeintressenaförmån för genomtillLagstiftning

skyddanaturvårdslagl. möjligheterna natur-Den attårs1964 gav
områden.känsligaiexploateringfrånnaturmiljöerochresurser

samhäl-frånersättningtillmarkägaren rättlagenbörjanTill gaven
exploatering.uteblivenvidlet

medproblemTidigarebygglag.års1947föråldradestidenMed
ochproblemAndraundanröjda.planläggningen tätortema varav

friluftslivetförmarkbehovresurshushållning,frågor kring t.ex.
starkare.alltsigochistället växtebyggnadsunderhåll dökoch upp

ochdetaljplanerinaktuellakommunernaupplevde attSamtidigt
mål förändradetillmed hänsynplaneringenbelastadebyggrätter

samhällsutvecklingen.
långsiktig över-behovså framdrevsamhällsutvecklingen ett av

medarbetetinleddes1960-taletmittenplanering. Igripande av
riks-fysiskadenförUtgångspunktenriksplanering FRP.fysisk

skeskulleochmarkmedhushållningen vattenplaneringen attvar
grund-ekologiskpåoch baserasperspektivlångsiktigtmed enett

med1971redovisades rapportenförarbetenUtredningenssyn.
Året riksdagendärpå beslutadevattenz.ochmarkmedHushållning

skyddförstärkthushållningenförriksplaneriktlinjer angavsomom

1 1964:822.NVL
2 1971:75.sou
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områden verksamheter. Vidare be-geografiska vissaför vissa och
riksplanering.fysisk Kommunerslutades formerna för fortsattom

och planerings-myndigheter engagerades istatligaoch program-
å centralmellan sidanmitten Dialogenskedena i l970-talet. enaav

medfördenivå å andra sidan kommunernaregional statlig ochoch
mark-erfarenhetermånga fick kunskap ochkommuner godatt av

användningsfrågor. riksplaneprocessen utkomresultatSom ett av
21.Hushållning dennamed mark och I1979 vattenrapporten

påanspråk och ochmarkredovisades olika verksamheters vatten
riktlinjer. Osäkerhetenkompletterandeförslag lämnades till nya

slutligen fram Lagenriktlinjernas rättsliga drevstatus omom
m.m.2. i kraft den 1hushållning träddemed Lagennaturresurser

bygglag3.gällande Plan- ochjuli samtidigt med1987 nu

Naturresurslagen3.1.2

långsiktiga,innehåller förregelsystem stödNRL ett sam-som ger
anspråk på Tankenmarken ochlade bedömningar är attvattnet.av

utifrånbeslut skall fattasstatliga och kommunala gemensamma
får rättsverkanhushållningsbestämmelser. i huvudsak sinLagen

Blandlagstiftning.beslut enligttillämpas vid ettatt annangenom
ochNRL-knutna lagar finns PBL NVL.10-tal s.k.

slår och den fysiskafast marken,Inledningsvis NRL vattnetatt
frånså ekologisk, social ochanvändasmiljön i övrigt skall att en

långsiktigt hushållning främjas.synpunkt godsamhällsekonomisk
fysiskaövrigt i första handfysiska miljön iMed den resur-menas

byggnader ochmänniskan. kanDethar skapats varaavser som
miljöerockså skapademänniskankommunikationssystem, avmen

såsom stadsbilden eller kulturlandskapet.
iförklarasnaturresursutnyttjandelämpligtBetydelsen ett pro-av

grundläg-depositionstexten. Landets utgörnaturresurser en av
välstånd. utnyttjandevårt fortsattförutsättningarna för Ettgande av

så-förverkligavi kunnaför skallnödvändigtär attnaturresursema
för-rättvismål och tillväxt,centrala ekonomisk balansdana ensom
detregional balans. Isysselsättning ochdelning välfärden, fullav

välfärdlånga kommande generationerstidsperspektivet beror
förmår hushållapå medi hög grad hur väl vibland naturre-annat

1 sou 1979:54.
2 1987:12.NRL
3 PBL 1987:10.
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produktionsför-slå ochmarkensvaktoch vattnetsomsursema
måga.

finns i 2 kap.karaktärgrundläggandeHushållningsregler av
vissagällerskyddas. Detskallolika intressenNRL. Där somanges

långt skall skyddasså möjligtvattenområdenmark- och motsom
respek-försvåra motverkapåtagligt ellerskada,åtgärder kansom
starkaremedger lagenområden riksintressetive intresse. För ettav

hushållningsregler för bestämdafinns3 kap. NRLskydd. I geo-
medriksintressenområden sin helhet utpekatsigrafiska somsom

Skåne be-kulturvärden.ochsärskildatill derashänsyn natur-stora
Hallandsåsen medochsådana Kullabergriksintressenrörs av

Åhus.Örnahusen tillHänsynenkustornrådet från tillkuster samt
motverkarfall huvudargumenti dettafriluftslivturism och är som

sig lagenVidareingrepp. motsätterexploateringsföretag och andra
kustornråden.Skånesinomfritidsbebyggelseytterligare

i deskall tillgodosesriksintresseområden objektellerHur av
Omi PBL.enligt regleröversiktsplanemakommunala avgörs ett

företrädeskallriksintressenoförenligaområde lämpligt för fleraär
främjarpåändamål lämpligaste sätteller dedet ensomges

fysiska miljönoch denhushållning marken,långsiktig med vattnet
i övrigt.

frågoridecentraliseratsbeslutsmaktenlagen harGenom om
mellanAnsvarsfördelningenbyggande.markanvändning och stat

ansvarsområden ärförtydligats. Kommunernasharoch kommun
mellan all-avvägningarmiljön ochlokalautforma den göraattatt

Statenlagstiftningen.regler ienligtenskilda intressenochmänna
iingripaochfår riksintressenbevakalänsstyrelsen attansvaret att

och säkerhet.hälsasamordningfrågor mellankommunal samtom
propositionanledningmedbeslutriksdagensGenom omav

utveckling inledandehar denkretsloppsanpassadriktlinjer för en
fram-så detändratsbygglageni plan- ochparagrafen att numera

tillsyftarmarkanvändningenbeslutgår planläggning ochatt om
hållbar livsmiljö.långsiktigtgod ochfrämjaatt en

Översyn bygglagenochplan-3.1.3 av

År uppdragmedutredaresärskildregeringentillsatte att1992 en
bygglagstiftningenz. skulleDetochplan-bred översyngöra aven

samhällsut-förutsättningarbakgrund bl.a. deske sommot nyaav

1 199293:180.Prop.
2 1992:104.Dir.byggutredningenPlan- och
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vattenområdenvecklingen inneburit för planeringen mark- ochav
och byggandet. utredningens delbetänkande Miljö och fysiskI II,
planeringl, vilkalägger utredaren fram rad förslag bland kanen

förslag miljöhänsyn fysisk planering ochökad inämnas rörsom
påbyggande. särskild tonviktI begreppet miljöhänsyn har lagts

resurshushållningpåaktsamhet med kulturvärden och be-samt
grönområdenhovet skydda park- och i städer och Itätorter.attav

påbetänkandet fasta Rio-konferensens dokument, bl.a.tas antagna
Agenda 21 grundläggande princip miljöhänsynen skallär attvars
integreras i olika verksamheter och sektorer. I betonasprogrammet
också betydelsen förutseende samhällsplanering främjarav en som
målet långsiktigt hållbar utveckling.om en

framhålls målet hållbarI betänkandet sambandet mellan om en
livsmiljö och utvecklingen och bevarandet den byggda miljön,av
d.v.s. bebyggelse, trafikanläggningar, övrig teknisk infrastruktur

föreslården s.k. grönstrukturen. Utredningen kommu-samt att
införandet krav i översiktsplane-PBL styrnerna genom av nya

så ändamålsenlig frånringen den främjar samhällsstrukturatt en
hushållningssynpunkt. Därvid kvaliteter iskall värden ochäven

Påden befintliga miljön tillvara och utvecklas. detta skallsätttas
framgå den fysiska planeringendet tydligare bör underordnasatt

på föreslåskraven miljöanpassad utveckling. Vidare tydligareen
påkrav tillvara och intressenlänsstyrelsen samordnaatt ta statens

råd och förse kommunerna med relevant och aktuellsamt att ge
översiktsplaneringen.kunskap för Om lagändringen genomförs

måttkommer den översiktliga planeringen kräva stortatt ett av
kunskapsuppbyggnad, forskning metod- och kompetensut-samt
veckling med ADB-stöd.

långsiktigt hållbarnå målet livsmiljö utred-För att en anserom
ningen god mellankommunal samordning nödvändig,äratt en

områden sådanaspeciellt i flerfunktionella samband. Blandmed
områden storstadsornrådena,i hand iförstaomnämns ävenmen

områden, lokaliseringandra där komplexa miljöproblem och av
verksamheter kräver i flera kommuner. kansamordning Det t.ex.

föreslåsjärnvägar kollektivtrafik. Därför tillägggälla ochvägar, ett
lagparagraf i regeringen möjlighet7 kap. PBL, attav en som ger

frånsärskilt regionplaneorgan medutse ett representanter staten
berörda befogenheteroch kommuner. Regeringen dessa barages

sådantdet finns regionplaneorgan skallsynnerliga skäl. Ett taom
fram underlag och förslag till regionplan,lämna antasen som av

1 sou 1994:36.
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sådantförförutsättningarnabetänkandet belysesregeringen. I ett
mellankommunal samordningfrivilligförordnande med att en

ståndtill ochinte kommavisat sig kunnainte kan förutses eller att
samordningintressen, därviktiga regionala ärdet sigrör enenom

ändamålsenlig in-samhällsstmktur,förutsättning för t.ex. storaen
allvarliga miljöproblem.frastruktursatsningar eller

miljökonsekvensbeskrivningar utarbetasföreslårUtredningen att
eller byggna-markanvändningeninverkandetaljplanerför vars

hushåll-på ellermiljön, hälsanbetydande inverkaninnebärder en
Också skall konsekven-i översiktsplanenningen naturresurser.av

mark- ochförändringar i användningenavsedda större avserna av
regionplanvattenområden regionplanering medVidredovisas. en-

skyldiga grund-blir berörda kommunerligt kap. PBL7 att ange
regionplanen.riktlinjerna idragen och

grönområdenhotTätortsutbyggnaden tätorternasutgör ett mot
ekologiska,i första handriktar sigoch grönstruktur. Hoten mot

tätortsmiljön. Utredningenisociala värdenkulturella och attanser
åstadkommas ändringar imiljöer kanskyddet dessa genomav

betydelsenkravbestämmelser poängterarPBLs och NRLs avsom
grönstrukturen.

Regionplanering3.1.4

på frivillig i samverkangenomförasregionplanering kan vägEn
intresse regionö-harmellan kommuner ett gemensamt av ensom

sådan finns i 2 kap. §planering 1Stöd förplanering.vergripande
förhållandena i angränsande kom-tillhänsynPBL. I denna anges

beaktas vid plan-intresse skallviktigt allmäntett somvaramuner
läggning.

kommunalförbund ellerockså befintligtkanRegeringen utse ett
uppgift bedrivaregionplaneorgan medsärskiltförordna attett re-

regionplaneringinitiativet tillgionplanering. Oavsett tarvem som
regionplanering arbets-så innebördenändrar det inte som enav

inom region.långsiktig planeringform för en
i kap. PBL. Genomregionplanering finns 7Bestämmelser om

samordningkommunalfår regeringen vid behovlagen ettutseav
inomplaneringenhandskall haregionplaneorgan en re-omsom

sig samarbeteallmäntberörda kommuner motsättergion. Om mer
Regionpla-interegionplaneorganetregionplanering bör utses.om

för regionenregionplaninte,behöverkan, antaneorganet enmen
översiktsplanensådan medplan i likhetden.eller del En ärav
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inte bindande och gäller under tid år.högst Den skallen av sex
enligt 7 kap. 4 § tjäna vägledning för beslut översiktspla-som om

detaljplaner områdesbestämmelser.ochner,
GöteborgsRegionen tidigare Göteborgs Kommunalförbund

har sedan regeringsbeslutet 1988 varit regionplaneorgan, intemen
någonantagit regionplan.

I Stockholmregionen sker regionplanering med stöd Lagenav
länl.regionplanering för kommunerna i Stockholms Här harom

Stockholms läns landsting regionplaneorgan. Länetutsetts som
omfattas upprättad och regionplan.antagenav en

3.2 Internationella mål och konventioner

3.2.1 Stockholmskonferensen

FN:s konferens människans miljö i Stockholm 1972 betecknarom
genombrott för globalt miljöarbete. Vidett konferensen antogs

Stockholmsdeklarationen. I denna uttrycks regeringamas attansvar
skydda och förbättra miljön till bådeför nuvarande ochgagn
kommande generationer. Artikel i21 deklarationen slår fast detatt
åligger varje nation till verksamheter inom landet inteatt attse or-
sakar skador i andra länder. Principen återkommer i flera deav
internationella överenskommelser och multilaterala avtal som se-

slutits.nare
Sedan FN miljökonferens i Stockholm har inter-antalett:s stort

nationella rniljöskyddskonventioner tillkommit. Bland de omkring
150 konventionema och mellanstatliga miljöfrågoravtal om som
finns, har Sverige anslutit sig till cirka 60. Konventionerna har i
många fall visat sig effektivt instrument för regleringettvara av
miljöproblemen mellan nivå.och global Men finnsdetstater en
uppenbar risk för mångfalden fora för det konventionsregle-att av
rade samarbetet medför överlappande eller motstridig verksamhet
och ineffektivitet i uppföljning konventionema.en av

3.2.2 Brundtlandkommissionens rapport

Brundtlandkommissionens de globala miljö- ochrapport tar upp
utvecklingsproblemen i belysning bakgrund ornfat-motny av en

1 SFS 1987:147.
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framhållsIproblemen.tillorsakerna rapportenanalystande av
många kritiskaochutvecklingochmiljö attsambandet mellan

fattig-utveckling,ojämnmedöverlevnadsfrågor hänger samman
uttrycket enKommissionenbefolkningstillväxt. myntardom och

tillfredsställerutvecklingochhållbar utveckling somenmenar
möjlighe-generationerskommandebehov äventyradagens attutan

industriländemasbetonarDenbehov.tillfredsställa sina an-ter att
leder tillsnabbtpolitikslösaktiga ut-ändra sinför ensomattsvar

ochmiljö-världensförstörelseoch naturresurser.armning av

ochdokumentUNCED-konferensens3.2.3

konventioner

behandlades1992JaneiroRio deikonferensandraVid FN:s stora
mänsk-förbetydelseutvecklingsfrågormiljö- ochglobala storav

grundläggandekonferensenVidfortlevnad. treantogslighetens
Agenda 21utveckling,ochmiljöRiodeklarationendokument: om

miljö-två internationellafannsSamtidigtskogsprincipema.samt
och konven-klimatförändringarkonventionenkonventioner, om

underskrift. Deförtillgängligamångfaldbiologisktionen un-om
och EU.länder150förföreträdare ändertecknades merav

Riodeklarationen

natio-förprincipergrundläggandeinnehåller 27Riodeklarationen
Denutvecklingsarbete. ärochmiljö- ettinternationelltochnellt

solidariskaochvärldssamfundetsföruttryck an-gemensamma syn
för ekosyste-inomhållbar utvecklingföri arbetet ramenensvar

måsteprinciperdessaRegeringenbärighet. somatt sesmets anser
demed blandfannsSverigeförpliktande.moralisktochpolitiskt

dokumenten.grundläggandedeländer treantogsom

Agenda 21

rikt-ochhandlingsprogrammedkapitelinnehåller 40Agenda 21
resterandeunderhandlandeinternationelltnationellt ochförlinjer

århundradet.det 21:ain isekel, diår sekel och in nästai detta sv
till allaliksomregeringartill allauppdragAgenda 21 är grup-ett

uppnå måletförarbetai samhälletindivideroch att enomattper
mil-undanröja hotenochfattigdom mothållbar utveckling, utrota

socialtmåste integrerasmiljöfrågornabetonasagendanjön. I att
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och ekonomiskt. Betydelsen demokrati och medverkan i be-av
slutsfattandet lyfts fram liksom individers och olika folkgruppers

och medverkan i genomförandet. Agendan inte juridisktäransvar
bindande, den politisktär och moraliskt förpliktande för allamen
de undertecknat dokumentet.stater som

När Agenda 21 fram har ICLEI The International Counciltogs
for Local Environmental Initiatives pådrivandevarit i näraett
samarbete med Internationella Kommunförbundet IULA. Detta
resulterade i kapitel handlar Lokala myndighetersett ini-som om
tiativ till stöd för Agenda 21. Här bl senastsägs 1996 bör deatta
flesta lokala myndigheterna i varje land ha inlett samrådsför-ett
farande med befolkningen uppnåttoch enighet lokal Agen-om en
da 21 områdetför fråga.i

Skogsprincipema

Skogsprincipema det tredje dokumentet behandlades vidvar som
Rio-konferensen. I detta de grundläggande riktlinjerna förges ett
hållbart utnyttjande världens skogar. För U-länder medav stora
skogstillgångar utnyttjas ekologisk grundsyn skall finan-utansom
siella och kunskaper ställas till förfogande. Detta skallresurser
hindra skogsskövling och underlätta återgång till brukningsme-en
toder förenliga långsiktigtmedär hållbart skogsbruk.ettsom

Ramkonvention klimatförändringarom

Under Rio-konferensen undertecknade 154 länder ramkon-en
vention klimatförändringar. Enligt konventionen förpliktar sigom

i huvudsak industriländer, minskaparterna, utsläppenatt växt-av
husgaser, öka sådana i sänkor ochatt under-upptagen attav gaser
lätta ekosystemets successiva anpassning till klimatförändring. I
konventionen slås antal principer fast, bl den k försiktighets-ett a s
principen. Den innebär avsaknaden fullständig vetenskapligatt av
säkerhet inte bör användas förevändning för åt-uppskjutaattsom
gärder för förutse, förhindra eller minimera orsakernaatt till kli-

Åtgärdermatförändring och motverka dess skadliga effekter. för
motverka klimatförändringar skall kostnadseffektivaatt och tavara

hänsyn till olika socioekonomiska förhållanden. Varje land skall
sina utsläppsdata för s.k. växthusgaserrapportera och genomföra

i syfte begränsa utsläppen.attprogram
Efter det 50 länder, däribland Sverige, ratificerat konventio-att

trädde den i kraft den 2l 1994.nen, mars
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iklimatkonferensFNsföljdesi RioVärldskonferensen upp av
medhändaskallvad ut-diskuteradesBerlin1995. IBerlin som

år 2000efter närkoldioxidalltframförväxthusgasersläppen av
då sekletsförelovadeI-ländemagår attfrån 1992Rio-avtalet ut.

Ökningen hardessanivå.års1990utsläppenstabilisera avslut
TysklandochStorbritannienhittills.dock knappast stoppatsens

minskaåtagandengjort attländertill deemellertid storahör som
sina utsläpp.

Berlin-mandatet attkom överenskonferensenVid omman
förslagmed konkreta19971 kommaarbetsgruppskalltillfram en

utsläppenminskningtillklimatprotokoll avbindande avett en
lik-utsläppsmål skallBestämdaår 2000.efter angesdrivhusgaser

föreslås 2005,nås; stationerskalldessaförtidtabell närsom en
Berlin-också skapas.skallkontrollmekanismEn2020.2010 och

Däremotskärpas.skallI-ländemakravetinnebärmandatet att
inne-detdel kanSverigesFörpå U-ländema.kravingaläggs nya

behållas.måstekärnkraftenbära att
1996.i oktoberhållas i UruguayskallklimatkonferensEn ny

mångfaldbiologiskKonventionen om

153undertecknadesmångfald sta-biologiskKonventionen avom
där-länder,301992. DrygtjuniiRio-konferensenvidEUochter

kraft deniträddekonventionenratificeratharSverige,ibland som
traditionelltblomfattar natur-Konventionen1993.december29 a

biologiskbevarandeförsektorsansvarökatochvårdsarbete avett
bioteknik.tillämpningmångfald och avom

roll i för-ledandehaftharländernanordiskadeSverige och en
mellanstatlighålls ihopDenkonventionen.handlingen enavom

vetenskapligt sammansattochkonventionenförkommitté av en
imångfalden ärbiologiska stordenkommitté. Hotet mot

under FN:snäringarde sorterarskapadutsträckning somav
jord-skogsbruket,nämligenFAO,jordbruksorgan,ochlivsmedels-

denberoendeheltnäringardessaSamtidigt ärfisket. avbruket och
sinKonventionenverksamhet. tarsinförmångfaldenbiologiska

skallbakgrunddennaMothandlande.nationelltfrånutgångspunkt
fortlöpandeoch rapporteraöppetfördragsslutandede parterna

mål beva-konventionensinfriaförvidtasåtgärder omvilka attsom
mångfald.biologisknyttjandehållbartrande och av

1 i Tokyo.Klimatkonferensen
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3.2.4 Andra konventioner och deklarationer

Som finnsnämnts det rad andra internationellaovan institutio-en
överenskommelser och samarbetsorganner, arbetar försom att

stärka miljöarbetet nationsgränser.över De berör Sverige ochsom
har kopplingar till Skånes miljö och har förtecknatsnaturresurser i
bilaga 2.

Därutöver finns någradet internationella överenskommelser som
har direkt aktualitet i kommunernas miljöarbete. Flera doku-av

betonar allamenten samhällssektorer haratt för hälsa ochansvar
miljö.

Den europeiska stadgan för miljö och hälsa är Euro-antagen av
rniljö- och hälsorninistrar vid konferens ipas Frankfurt 1989. Ien

stadgan uttalas det finns behovatt olikaett samhällssektorersattav
definieras på nivåeralla ochansvar strategieratt övergemensamma

sektorsgränsema kommer stånd.till
Vid WHO:s konferens 1991 hälsofrämjande arbeteom antogs

Sundsvallsdeklarationen stödjande miljöer för hälsa. Denom upp-
till förstärkt lokal samverkan måletmedmanar hälsa och miljöatt

skall främjas i strategier och kampanjer.
I Oslodeklarationen 1miljö, hälsa och livsstil framhållsom

industriländemas föregå medatt exempel i brukandetansvar gott
naturresurser.av

I deklarationen betonas försiktighetsprincipen bristen på full-
ständig vetenskaplig säkerhet får inte åtgärderuppskjuta hin-som
drar miljöförstöring, liksom förorenaren betalar-principenatt
måste gälla också på regional och lokal nivå. Lokala myndigheter
bör utarbeta detaljerade planer hållbarför utveckling miljö- ochav

Planerna börnaturresurser. sedan följas i all ekonomisk planering
och vid politiska och administrativa beslut. Deklarationen föreslår

lokala mått på miljökvalitetenatt skall införas. Bland konkreta åt-
gärder omnämns energisparprogram, för trädplantering,program

minska avfallet,att förstärka kollektivtrafikenatt försvåraoch att
användningen privatbilar i städer. Vidare bör medborgarnasav
medvetande hälsosamma livsstilar höjas åtgärderom genom som
underlättar hälsosamma återhållsamhetval, och vad gäller ohäm-
mad konsumtion uppmuntras.

1 Antagen det internationella kommunförbundetsav 30:e kongress 1991.



1995:62SOUutgångs....Planeringsmässiga66

samhällsutvecklingochmiljöMål för3.3

le-världensdeltagandemed1992,i Rio stort avFN-konferensen
konventionermängdentilltagandedenpolitiker, avdande samt

ochmiljönfrågorexempelnågra attbara omländer ärmellan
politiskai detbetydelsefullaalltmer ar-blirutvecklinghållbarom

i vä-beslutmiljöpolitiskaoftarenivå allt somPå nationellbetet. tas
regional,ellerglobalinternationell,frånutgårdelarsentliga en

fråga.avgörandelivsmiljönförtillhållning en
regio-ochnationellasådanaförredogörsavsnittenföljandedeI

istatsmakternasamhällsutvecklingochmiljömål somförnala
miljöskydd,miljö naturmålen förregionalaDebeslutat.Sverige

plane-fysiskadenförochsocialtjänstregionalpolitik,kultur,och
RES-rapportSkånelänsstyrelsemashämtaderingen är ur

Övergripande miljömål3.3. l

riksdagSverigeshar1991och1988 an-beslutmiljöpolitiskatvåI
tillanslutningiskettmiljömål. harDetövergripandeantaltagit ett

Miljöpoli-propositionerbådaregeringensbehandlatriksdagenatt
livsmiljö3.90-talet2 godoch Eninförtiken

följandesammanställas ikanpropositionårsMiljömålen i 1988
punkter:

tillmänniskors rättalla entillsyftarMiljöpolitiken att trygga°
förebyggainslagViktiga är attframtiden.iochlivsmiljögod nu
dembegränsa samtuppkommersådanadärochmiljöstömingar

miljö.skadadåterställaatt
mil-förhindraför att nyahar attsamhällssektorVarje ett ansvar-

föreligger.redanproblemdelösauppstår och somjöskador att
åtgärda redanochmiljöskadoma attminskaförKostnaderna att

ellerorsakatharden orsa-bärasbörskadoruppkomna somav
skadorna.kar

samladevårförbetydelseavgörandeharrniljöpolitikaktivEn en-
därförMiljöfrågoma harsysselsättning. enochekonomivälfärd,

Även kommandevälfärdspolitiken. ge-inomställningsjälvklar
vilkenmiljö,godtillrättenmåste kunna ennerationer garanteras

1 transportsystem.miljöanpassatförSamhällsplanering ettREgional
2 198788:85.Prop.
3 19909190.Prop.
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grundläggandeär för hög levnadsnivå och god livskvali-en en
tet.
Miljöpolitiken har starkt komplement iett naturresurspolitiken.0
Enligt naturresurslagens inledande bestämmelser sålundaskall
marken, och den fysiska miljön i övrigtvattnet såanvändas att

från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkten
långsiktigt hushållninggod främjas.
Miljöpolitiken måste utifrån helhetssyn och bedrivas sektor-° en
övergripande. framgångsriktEtt miljöarbete förutsätter samtidigt

miljöhänsynen integreras i utvecklingsplaneratt för olika sam-
hällsområden. Varje samhällssektor såledeshar föransvaret att
förhindra miljöskador uppstår och föratt lösa deattnya pro-
blem redan föreligger.som

årsI 1991 proposition, En god livsmiljö, sammanfattades de över-
gripande miljömålen på följande Måletsätt: med miljöpolitiken är
att

skydda människors hälsa,°
bevara den biologiska mångfalden,°
hushålla med så de kanuttaget utnyttjas- naturresurser attav
långsiktigt,
skydda och kulturlandskapet.natur--

Mål3.3.2 för energipolitiken

Under slutet 1970-talet och under 1980-talet genomfördesav
många skattehöjningar motiverades energihushållning ochsom av
strävanden olja med andraersätta energislag. årsatt Genom 1991

beslutl,energipolitiska då koldioxid- och svavelskatt infördes, fick
miljömålen tydligt genomslag i energipolitiken.ett I propositionen

energipolitikens mål på långkort och siktangavs att tryggaom
tillgången på och påenergi med omvärlden konkurrens-annan
kraftiga villkor. Härigenom främjas god ekonomisk socialochen
utveckling i Sverige. Energipolitiken utgå frånskall vad naturen
och miljön kan bära. Vidare skall landets elförsörjning tryggas ge-

energisystem i möjligaett största utsträckning grundasnom som
varaktiga, helst inhemska och förnyelsebara, energikällor samt en
effektiv energihushållning.

1 Prop. 199091:88.
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till-rniljöbeskattningarochenergi-olikaradharHärefter en
ochnärings-tillförändratsochkommit, attstöpts anpassasom

genomslag.fåttmiljökraven störresamtidigttransportpolitik som
användningenytterligare begränsamålMiljöpolitikens är avatt

miljövänligare alter-användningenstimuleraochbränslenfossila
in-mellanolikabeskattning ärgällerårFrån 1993nativ. somen

allmäningenIndustrin betalaranvändare.övrigaochdustrin
betalaranvändareövrigamedanochpå bränslenenergiskatt

be-Biobränslen ochel.ochgasol torvpå olja,kol,skatt naturgas
differentierad meddiesel äroch skattenintedäremot av-skattas

miljöklasser.s.k.rniljöegenskaper,påseende
drivmedel, kol,eldningsoljor,på naturgasKoldioxidskatt tas ut

beskatt-samordninginternationellavvaktangasol. Ioch aven
Kol-koldioxidbeskattning.undantagitselproduktionenharningen

periodenförindexregleratsharenergiskattenliksomdioxidskatten
år kol-1995För ärinflationen.urholkaintei syfte1994-1998 att

övrigaförochkoldioxidkiloindustrin 8för öredioxidskatten per
kilo.32användare öre per

påtill hälftenåterinförsenergiskattgäller1994julilFr.o.m. att
kraft-kringutredningvidareavvaktanikraftvärmeproduktion

fårbestämmelsernatill deanslutningIvärmebeskattningen. nya
tillleveranser värmevärmeverk förianvändsbiobränslen avsom

FrånkWhlevererad värme.på 9kompensation öreindustrin peren
rniljöbonusspeciellfårvindkraft mot-gällertidpunkt att ensamma

fårhushållen. Bonusentilllevereraspå eldenskattensvarande som
distributören.viadelproducenten av

förolika stödbeslutenergipolitiska attårs1991 utgavsGenom
kämkraftsavveck-tillenergisystemetomställningenunderlätta av

investeringsstöd tillsigrördemiljöförbättringar. Detochling om
solvärmeochvindkraftbiobränsle, samtmedkraftproduktion

effektivareochelproduktionbiobränslebaseradförstödprogram
1993beslutetklimatpolitiskadetMedenergianvändning m.m.av

energieffek-biobränslensatsningarför samtmedel bl.a.avsattes
närområdet.östeuropeiskai detochBaltikumitiviseringar

Miljöskydd3.3.3

Koldioxid

från eld-koldioxidfrämstklimatpåverkandeUtsläppen gaser,av
medeltemperatur.jordenshöjahotarbränslen,fossila attningen av
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Det övergripande målet begränsaär det människanatt orsakadeav
klimatförändringarna så de kan klaras med naturligatt anpassning.
Därmed gäller de globala koldioxidutsläppenatt bör minskas med
50 % under det halvsekletnärmaste för förhindra årsmedel-att att

ökar med 2° C.temperaturen Förän industriländernas del in-mer
nebär det minskning med 80 %.en

Riksdagen i maj 1993 regeringensantog proposition åtgär-om
klimatpåverkander Målsättningenmot innebär koldioxidut-att

frånsläppen fossila årbränslen 2000 skall ha stabiliserats till 1990-
års nivå och därefter sänkas i överensstämmelse med FNzs rarnkon-
vention klimatförändringar kap. 3.2.3. Vidare skall utsläppenom

från avfallsupplag minskas medmetan 30 åren% mellanav 1990
och 2000. I avvaktan kunskap har Sverige valt inte fastslåny att
något mål för andra s.k. växthusgaser. Den svenska klimatpolitiken
betonar åtgärder för begränsa växthusgasemaatt skallatt vara
kostnadseffektiva. Bäst Sverigegör pådri-nytta attgenom vara
vande i det internationella arbetet för utsläppsbegränsningar, efter-

inhemska insatser endast marginellt påverkakan desom globala
utsläppen.

MiljövårdsprogrammetI Skåneför överensstämmer det regio-
nala miljömålet med det nationella miljömålet. Som mål påett
längre sikt bör därvid gälla utsläppen koldioxid Skåneiatt min-av

Åtgärderskas med 80 %. för minskning energi- ochen trans-av
portsektoms koldioxidutsläpp diskuteras under kap. 2.7.2.

F örsurande ämnen

Mål för minska utsläppen försurandeatt utgår från åta-ämnenav
ganden inom för konventionen gränsöverskridanderamen mot
luftföroreningar Till konventionen har fogats särskilda protokoll

sätter begränsningsmål för utsläpp till luften blandsom upp av an-
svavel och kväveoxider. Förnat Sveriges del innebär det svavelatt

skall minska med 65 årtill% 1995 och med 80 år% till 2000 jäm-
fört med utsläppsnivån 1980. För utsläppen kväveoxider gällerav

mängden skall minskaatt med 30 % till 1995 jämfört med ut-
släppsnivån 1980.

Det övergripande nationella målet nedfalletär försurandeatt av
luftföroreningar begränsas nivåertill varken skadar naturensom
eller människors hälsa. Målet ocksåär förhindra försumings-att att

1 Prop. 1992932179 Bet. l992z93zJoUl9, rskr. 1992931361.
2 Genêvekonventionen 1979, 1981.
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värdekulturhistorisktbyggnaderäldreuppkommerskador av
fornlämningar.och

nationelladetmedmiljömålet överensstämmerregionalaDet
försurandenedfalletdetinnebärSkånes del attmiljömålet. För av

5respektive3understigamåstepå siktkväveföreningarochsvavel-
ställts ut-åtgärder attmål förår. angeroch De upphakg somper

medjämförtår 2000till80 %medminskaskallsvavelsläppen av
skalltrafiksektorngällerkväveutsläppen attnivå.års För1980

industrisektomochenergi-och%40medutsläppsinaminska
period.under50 %medsinaminska samma

oxidanterfotokemiskaandraochMarknära ozon
i vilkenluftföroreningarhandlingsplannordisk motfinnsDet en

skallDessaorganiska ämnen.flyktigamål utsläpp avomanges
nivå.års Inom1988medjämförtår 2005före50 %medminskas

luftför-gränsöverskridandelångvägaKonventionenför omramen
minskningprotokollår 1991undertecknades ett enomoreningar
år 1999.till30 %medorganiska ämnenflyktigautsläppen avav

godOmpropositioneniochgår längremålen ennationellaDe
årtill50 %medutsläppenlivsmiljöl delmål minskaatt somanges

utsläp-förutsättsVidareutsläppsnivån år 1988.medjämfört2000
övergri-nå det%. Förmed 70minska atttrafiksektomfrånpen

oxidanterfotokemiskahalternabegränsamålet, d.v.s.pande avatt
hälsa, grö-människorssighotintenivåer utgör mottill varesom

utsläp-europeiskadelivslängd, krävsmaterials attellerskogdor,
%.75-80medrninskarpen

nationellamed detmiljömålet överensstämmerregionalaDet
marknärahalternapreciseringen ozonden attmiljömålet med av

under-nivåertillnedbringasskalloch i somlandsbygdpå tätorter
ochvegetationsskadortillhänsynmedriktvärdenföreslagnastiger

flyk-utsläpptrafikensåtgärdsmålenBland att avhälsorisker. anges
år 2000tillfram%70medminskaskallorganiska ämnentiga

motsvarande ämnenskalltidUnderår 1990.medjämfört samma
hushållen min-frånochindustrisektomfrånbensinhantering,från

vardera.50 %medska

buller ioch tätorternaLuftföroreningar
städer-alltframförbuller utsätterochluftföroreningarTätorternas

allvarligtEttstörningar.ochhälsoriskerförbefolkning storanas

1 19909190.Prop.
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ocksåproblem de skador föroreningarna påär byggnader ochger
föremål kulturellt och kulturhistoriskt värde. Halterna luft-av av
föroreningar framföroch allt svaveldioxid har under de senaste
decennierna minskat i och underskrider idagtätorterna generellt
gällande hälsogränsvärden. Trafiken och dess utsläpp bl.a. kvä-av
veoxider och kolväten denär bidragskällan.störstanumera

målen]De nationella luftföroreningshaltema i tätorterattanger
år 2000 Naturvårdsverketsskall understiga riktvärden för luftkvali-

i utsläppentätorter, cancerframkallande skalltet samt ämnenatt av
minska med 90 i% målFör sistnänmdatätortema. gäller del-som
mål halvera årutsläppen till 2005.att

MiljövårdsprogramI Skåneför regionalaöverensstämmer det
miljömålet med det målet.nationella Därutöver finns antal olikaett
åtgärdsmål iupptagna programmet.

bullerFör gäller det måletövergripande olägenheterna skallatt
begränsas nivåertill varken skadar människors hälsa ellersom na-

Därvid Naturvårdsverketsskall miljömål för bullerkvalitetturen.
påuppfyllas sikt.

MiljövårdsprogramI Skåneför det regionalaöverensstämmer
miljömålet målet.med det nationella åt-Länsstyrelserna har som
gärdsmål riktvärden för begränsning frånbullerangett väg-,av
spår- och flygtrañk gälla bl.a. vid bostäder i befintlig miljö.att

Närsalter

Mark och tillförs höga halter närsalter följd olikavatten som en av
samhällsaktiviteter. iNärsalter höga koncentrationer inverkar ne-

pågativt den akvatiska miljön och leder till minskad biologisk
mångfald såväli i känsliga land. Ivatten naturtypersom pro-

livsmiljölpositionen Om god målövergripande atten anges som
de vattenburna utsläppen kväve skall årenhalveras mellan 1985av
och åtgärder1995. Framför allt skall begränsar utsläppen tillsom
Östersjön prioriteras. måletDet övergripande följs sektorsinrik-av

måltade åtgärderbl.a. för halverade frånhalter kust-som anger
frånbelägna reningsverk och jordbruket.nära För de luftbuma

utsläppen, i huvudsak uppkommer till följd trafiken,som av anges
utsläppsreduktion kväveoxider årmed 30 till% 1995 jämförten av

utsläppsnivån årmed 1980. För utsläppen ammoniak,av som
framför allt i lantbruket, gäller utsläppsminskninggenereras en av

åren25 % mellan 1990 och 1995 i södra och delen Göta-västra av
land.

1 Prop. 199091:90.
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Naturvården3.3.4

mångfaldenbiologiska äroch den ettBevarandet naturtyperav
Skåne harisektorsornråden. Länsstyrelsernamål allaförcentralt

miljömålen enligt föl-regionalaochnationelladesammanfattat
jande:

naturligt fö-så i landetbevarasskalldjursamhällenoch attVäxt-0
fortlevaförutsättningardjurarteroch attrekommande växt- ges

bestånd.livskraftigaoch ibetingelsernaturligaunder
skallförekommandeområden allaRepresentativa naturtyperav°

odlingslandskapvissavåtmarker och samtUrskogar,säkerställas.
våra skall bevaras.särskiltfriluftsliv, tätorter,mark för runt

skall bevaraskulturmiljövärdenochOdlingslandskapets natur--
ochbibehållas. biotop-Detodlingslandskapetivariationenoch
lik-långt bevarasså möjligtskallodlingslandskapetäldreartrika

bioto-mellankorridorerangelägnanaturinslag utgörsomsom
perna.

skyddas.skallspeciella särartskånska landskapetsDet-
variationmångfald ochdesskaraktär,Vardagslandskapets av-

skyddas.skallfaunaflora ochkulturmiljöer, dessochnatur-
ochlandskaps-Skånes samtligaurval natur-representativtEtt av0

säkerställas.skalltyper
unikaochvärdefullaregionaltochnationelltInternationellt,-

så dessaskall skyddaskulturlandskapoch attmedmiljöer natur-
Övriga iområden beaktasskallsådanabevaras.långsiktigt kan

översiktsplaneringen.
rekreationförhittillsomfattning äniskall störreMark reserveras°

friluftsliv.och
hänsynsta-medskall ske störrevattenutnyttjandeoch ettMark-°

kulturvärden.ochlandskapetsgande till natur-
ochvegetationstypervariationOdlingslandskapets naturtyper,av°

odlingsland-artrika äldreochbiotop-bibehållas. Detskallarter
bevaras.ochskyddasså långt möjligtskallskapet

skyddassärskiltskallhotadeinternationelltNationellt och arter°
Skåne.inomhuvudutbredningsinharliksom arter som

Kultunniljövården3.3.5

utgångs-bildatkulturminnesvården harmålen förnationellaDe
länsstyrel-sammanfattatsmålen, vilkaregionalaför depunkt av

följande:Skåne enligtiserna
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Bevara och tydliggöra den kulturhistoriska mångfalden° och sär-
skånskai det kulturlandskapet.arten

Verka för representativa områden, miljöeratt och enskilda° kul-
turminnen skyddas, vårdas och tillgängliga.görs
Bygga fördjupa och sprida kunskap skånskadet- kul-upp, om

i den fysiska miljönturarvet kulturminnesvår-göraattgenom
dens intressen kända, förstådda och respekterade.
Verka för långsiktig och god hushållning med- regionalaen
kultur- och och därvid samverkanaturresurser med andra aktö-
rer.
Verka för länens kulturmiljöer utvecklasatt dynamiska° som re-
surser.
Aktivt delta i samhällsplaneringen för till de kulturhis-- att attse
toriska värdena tillvara och blir grundläggande utgångspunkttas
för den fysiska planeringen.

3.3.6 Regionalpolitik

Regionalpolitikens mål följandel:och inriktning är
Det måletöverordnade för regionalpolitiken skall ökaattvara

den enskildes möjligheter fritt kunna välja arbeteatt och bostads-
Detta uppnåsort. regionalpolitiken bidrar tillattgenom att ut-

veckla livskraftiga regioner i alla delar landet. Regionalpolitikenav
skall också medverka till likvärdig ekonomisk, social ochen mer
kulturell standard för landets olika delar.

Vidare påpekas viktenäven effektivt och väl fungerandeettav
kommunikationssystem förutsättning för Sveriges fortsattasom
ekonomiska utveckling. Goda kommunikationer och transport-
möjligheter grundläggandeär betydelse för tillväxten och denav
regionala utvecklingen.

En prioritering tillväxtmålet långsiktigakräver och strategiskaav
satsningar på det nationella förstomvägnätet de långvägaochstora
flödena. För landsbygdens fortsatta utveckling är vägnätett som
tillgodoser såväl godstransporter viktig förutsätt-person- som en
ning. I det vägnätet krävssystem utgör dessutom för-som stora
bättringar lågtrafikeradei det nätet.

Länsstyrelserna har denna bakgrund uttalat demot regional-att
politiska insatserna Skånei i första hand påinriktas främjaatt re-
gional utveckling och utjämning inriktningmed på

1 Prop. 1993941140 och bet. l99394:AU 13.



1995:62SOUutgångs....Planeringsmässiga74

serviceocharbeteboende,mellansambandeffektivaskapaatt°
utbyggnadsbetingelser,utifrån olika orters

funktionerkvalificeradeutvecklaochSkåne förstärka somiatt°
Sverige.södraförbetydelseavgörandeär av

målSociala3.3.7

ochjämlikhetdemokrati,mål trygg-övergripandeSocialtjänstens -
allutgångspunkt förSkåneilänsstyrelsernaenligtbörhet vara-

samhällsplaneringen.imedverkanViktigt ärverksamhet.
socialtjänstensmålen skallövergripandei deutgångspunktMed

tillsyftaplaneringenochsamhällsmiljönpåinflytande
struktur,socialallsidigt sammansatten°

gemenskap,förkontaktfrämjarnärmiljönplanering somaven-
kate-för allafritidsaktiviteterdifferentieradetillmöjligheterna°

gorier,
service,socialutbudlokaliseratvälochtillräckligt avett°

verk-störandeickemedtillsammansbostäderlokalisering av- en
mångsidigtbostadsområdentill ettbidrarsamheter att gesom

liv,socialt
detillgodoser ävenresmöjligheterkollektivautbyggdaväl som°

behov,handikappades
bostads-socialaspeciellatillgodoser ävenbostadsutbudett som°

former.segregeradei ickebehov

Trafikpolitik3.3.8

år 1988riksdagenfattadesbesluttrafikpolitiska angerDet avsom
med-erbjudaska kunnatrafiksystemenmålövergripande attsom

tillfredsställande,delarolikalandetsinäringslivetochborgarna en
låga kostnadersåtilltrafikförsörjningmiljövänlig somochsäker

i femspjälkatsharmålsättningsamhället. Dennaför uppmöjligt
delmål:

så medbor-utformasska attTransportsystemetTillgänglighet:°
till-kantransportbehovgrundläggandenäringslivetsochgarnas

tillfredsställande sätt.pågodoses ett
tillså bidrardetutformasska attTransportsystemetEjfektivitet:°

helhet.samhälletiresursutnyttjandeeffektivt somett
högtså detutformasska motsvararTrafiksystemet attSäkerhet:-

trafiken.isäkerhetställda krav
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God miljö: såTransportsystemet ska utvecklas god miljöatt° en
hushållningenoch med främjas.naturresurser

Regional balans: såTransportsystemet ska byggas detatt° upp
bidrar till regional balans.

3.3.9 fysiska planeringenDen

utgångspunktBestämmelserna i NRL och PBL bildar för övergri-
målpande för fysiskaden planeringen, kap. 3.1.2. Regeringense

19921har därutöver i budgetpropositionen uttryckt fysiskaden
planeringens huvuduppgifter:

långsiktigt hushållningSäkerställa god med mark- och° en
vattenresursema.

långsiktigtFrämja fömuftig lokalisering bebyggelse,- en av an-
infrastrukturläggningar och utveckla rik och levandesamt en

statsrniljö.
tillTa hänsyn kretslopp i sarnhällsplaneringen.naturens°

samhällsplaneringen utgångspunkt ocksåFör skall gälla attsom
områden naturvård,betydelse för kulturrniljövård och friluftslivav

långsiktigtskyddas och säkerställs.
målÖvergripande nationelltEtt samhällsbyggandet skallär att

såske miljöproblemen förebyggs och begränsas och markatt att
och fysiska miljön såoch den i övrigt frånanvändsvatten att en
ekologisk, samhällsekonornisk långsiktigtsocial och synpunkt god
hushållning främjas. fysiskaDen planeringen skall ha ut-som
gångspunkt miljömålen.säkerställaatt

mål länsstyrelserna SkåneregionalaDet i redovisat innebärsom
utgångspunktsamhällsutbyggnaden skall ha mark- ochatt attsom

vattenområden hotademed och djurarter, särskildaväxt- naturvär-
områden områ-den, ekologiskt särskilt känsliga eller orördastörre

liksomden viktiga grundvattenförekomster frånskall undantas
exploatering.

också fårLänsstyrelserna anspråkmark inte iatt tasmenar ny
för bebyggelse, kommunikationer eller exploatering,annan ar-om

ianspråktagenpåbetsföretaget kan genomföras redan mark eller i
sådandirekt anslutning till Vidaremark. länsstyrelserna attanser

tillgången på mark för rekreation och friluftsliv skall ökas genom
sådana områdenfler eller skapas.avsättsatt

1 Prop. 199l92:100 bil. 15
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mål utnyttjandet mark ochnationellt vad gällerEtt annat av
hushållninglångsiktig ochdet karakteriserasskallärvatten att av

rik variationske möjliggörsätt att naturtyper,ett en avsom
bibehållas och naturligt förekommandebiotoper och kan attarter

populationer samtidigti livskraftiga balanseradekan bevarasarter
rekreation och friluftsliv skapas i varieratmöjligheter till ettsom

landskap.

Skåneför planering i3.4 Aktörer

3.4.1 Kommunerna

svenska folkstyrelsenregeringsformen förverkligas denEnligt
självstyrelse. Kommunallagenkommunalbland annat gergenom

fåsjälvgrundläggande kompetensuttryck för kommunens att ta
sådana uppgifter allmänt intresseangelägenheter ellerhand avom

område eller dess medlem-anknytning till kommunensharsom
uppgiften sittförutsättning ingen harEn är att som an-annanmar.

svarsområde.
uppgiftsområdenmängd andrahar blandKommunerna en an-

försörjning med och avlopp,avfallshantering,för vattensvaret
byggnadsverksamhet miljö- och hälsoskydd. Dessaplan- och samt

övergripande för den fysiskainordnas i detuppgifter kan ansvaret
nivå.pååstadkomma livsmiljö lokaloch för godplaneringen att en

ocksåfullmäktigedetta kommunensYtterst ligger somansvar
energiplan ochavfallsplan, kommunalfysiska planer,beslutar om

också lokala före-miljövårdsprogram. Fullmäktige kan besluta om
hälsoskyddsförordningen eller princip- ochenligtskrifter anta po-

sistnämnda falletkommunala verksamheter. I detlicybeslut för alla
upphandling iprincipbeslut för miljövänlig kommu-kan nämnas

nen.
energiplaneringlkommunal skall det finnasEnligt Lag enom

distribution användning energi iför tillförsel, ochaktuell plan av
mil-skall till denna planvarje Sedan 1991kommun. upprättas en

bedömningjökonsekvensbeskrivning möjliggör samlad avsom en
hushållningenpå miljön, hälsan och medinverkan planen harden

naturresurser.
ålagda finnsBland andra planer kommunen upprättaär att en

miljömål avfallsmini-hänsyn tillsärskild avfallsplan tar omsom

1 1991:738.SFS 1977:439, omtryckt i SFS
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mering återanvändning återvinningochsamt att i avfalls-gynnas
hanteringenl. Vidare har kommunen för det skallett attansvar
finnas räddningstjänstplan. Den skall innehålla uppgifteren om
anläggningar, vattentäkter områdenoch där olyckshändelse kanen
leda till allvarliga skador på miljön.

Kommunen har informationsansvar allmänhetenett igentemot
frågor vissarör nämnders ansvarsområden. Det finns ocksåsom
internationella överenskommelser betonar offentligaattsom myn-
digheter har för informera allmänhetenett den miljöattansvar om

bådede påverkar påverkasoch Detta uttalas bl.a. i Princip 10 iav.
Riodeklarationen från 1992 och i den s.k. Oslodeklarationen från
1991 från kommunförbundens internationella sammanslutning
IULA.

En allt delstörre tillsynsansvaret har tagits kommu-överav av
inom för lagstiftningar miljö, hälsa och säkerhet.nerna ramar om

Decentraliseringen tillsynsuppgiftema till den nivånlokala harav
avlastat statliga myndigheters tillsynsverksamhet samtidigt som
kompetensen inom miljö- och hälsoskyddsförvaltningama ökat,
liksom kunskaperna den kommunens miljöförhållanden.om egna

Rio-konferensens dokument Agenda 21, den världsomfattande
handlingsplanen för århundrade,nästa innebär förpliktelser lo-om
kala insatser på lång områden.rad Kommunerna har med sinaen
olika funktioner i samhället goda förutsättningar verka föratt en
bättre resurshushållning och ökad kretsloppsanpassning som

väl målsättningarnamedstämmer för hållbar utveckling. Fören
kommunernas del åtagandenainnebär bl.a. utarbeta lokalatt en

samrådAgenda 21 i med kommunmedlemmarna. lokalaDet hand-
lingsprogrammet bör alla kommuner ha klart 1996.senast

Ansvaret för den fysiska planeringen innebär skyldighet fören
kommunen bebyggelse och markanvändning såatt styra olikaatt
allmänna intressen måloch uppnås.kan Därvid ocksåskall en av-
vägning ske mellan allmänna och enskilda intressen. I enlighet
med närhetsprincipen, uttrycks i PBL, skall beslut betydelsesom av
för den lokala miljön så de berördanära möjligt.tas som

Övervägande delen Skånes kommuner hade över-av antagenen
siktsplan utgångenvid 1991.av

1 SNFS 1991:3.
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Kommunalförbunden3.4.2

åtmins-verksamhetkommunalförbundSkåne detfinnsI tre vars
pla-frågor fysiskförmedlemsintressenpådelvis bygger omtone

Kommunalför-miljö.ochkommunikationerinfrastruktur,nering,
föruppgiftmedförbundTrafik attMalmöhus ärbundet svaraett
påVerksamheten utövaslän.Malmöhusitrafikenkollektivaden

kommunalförbundl.Lagengrundval omav
fy-kommunalförbunden ärplaneringsfrågor hosTraditionella

kringutredningarradårens harloppUnderplanering.sisk en
plane-förbundensinommarkanvändningochtätortsutbyggnad

be-harplanernaallomfattandeDefram.ringsområden lagts mer
kommunernaSyftetregionöversikt. äreller attregionplannämnts

samhälls-mål förochinriktningarsektorsvisagemensamt enas om
riktlinjermål och gemensamtuppställdautvecklingen attsamt

medlems-enskildadenförunderlagskallplaner utgöraframtagna
plane-ochinitiativstatligaharDärjämtehandling.kommunens

för pla-styrandeblivitochkommunernadrivitringsaktiviteter
kannivå. Bland dessapå regionalverksamhetneringsförbundens

markhushåll-70-talet,underriksplaneringenfysiskadennämnas
energisparpla-intressen,friluftslivetsförplaneringningsprogram,

grushushåll-ochavfallsplaneringtrafikplanering,regionalnering,
ningsplanering.

kommunalförbund, MSKMellanskånes

kanslimedoch HöörHörbyEslöv, ettkommunernaomfattarMSK
in-mellankommunalasamordnauppgiftMSK hari Eslöv. attsom

utskottolikaskötsverksamhetenHuvuddelen genomtressen. av
utvecklingregionalämnesområdenafrågor inomföransvararsom

kom-bevakarMSKturism.ochutbildningmiljö,näringsliv,och
järnvägarochutbyggnad vägarfrågoriintressen avommunernas

uppgifterBlandolikaregionen sätt.marknadsför som re-samt
denunderhandhaftmiljöutskottetochutskottet se-gionala om

landsbygdsutveckling,förprojekt trans-kantiden nämnasnaste
kringutredningarbeställningscentral,portplanering grus,genom

reningRingsjönsförinsatserochbebyggelse görochgrundvatten
ochmark-också samordnatharFörbundetåterhämtning.och

behandlarRingsjöområdet ochivattenanvändningsplaneringen
de kom-harVidareplanen.upprättadei denåtgärdsförslagvissa

1 1985:894.SFS
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munala översiktsplanerna sammanställts till förstrukturplanen re-
gionen. Bland övriga uppgifter finns samordna vissa kommu-att
nala inköp och sammanställa region- och kommunvis statistik.att

MSK upprättade Strukturplan målsättningar1990 med för re-
gional på såvälutveckling långkort sikt. Planensom ger en
vägledning för översiktsplaneringen ioch kommunalt beslutsfat-
tande. Strukturplanen långsiktigai sin målsättningär fortfarande
aktuell. Kommunalförbundet har vidare deltagit i utarbetandet av

samordnad Ringsjöområdet.plan för anspråkplanenI markerasen
på utnyttjandet marken för friluftslivet och med hänsynstor ta-av

till bevarandeintressena vad och kulturvärdena iget naturavser
området. framhållsVattenytoma för rekreation ochsom en resurs
friluftsliv. Kommunerna rekommenderas integrera planen i öv-att
riga kommunala planer och Naturresursemas ändlighet iprogram.
fråga uppmärksammades i början 90-talet. Detnaturgrusom av
ledde till framtagandet grushushållningsplan för regionen.av en

Genom sammanställning 1994 medlemskommunernasen av
översiktliga planering finns översiktsplan visaren gemensam som
aktuell planeringssituation med avseende bostads- och verksam-
hetsområden, och järnvägar, rekreationsområdenvägar och för-

naturvårdslagen.ordnanden enligt

Nordvästra Skånes kommunalförbund, NSK

NSK med kansli i Helsingborg har medlemskommuner; Bjuv,sex
Helsingborg,, Höganäs, Landskrona och Svalöv i Malmöhus län

Åstorps kommun i Kristianstads ocksålän. Tidigare har föl-samt
Ängel-jande kommuner ingått Båstad,i NSK; Klippan, Perstorp,

Örkelljunga.holm och förbundetSedan bildades 1968 har tyngd-
punkten i NSKs verksamhet varit samordning mellankommu-av

planeringsfrågornala inklusive fysiskaden planeringen och mil-

jon.
NSK initiativtagare till Skånesbildandet Nordvästra Ren-var av

hållningsbolag, NSR, och 80-talet NSK huvudmännenvar en av
Pågatågstrafiken.för Från slutet 80-talet har inriktningenav

verksamheten frånförändrats övergripande planering till mer pro-
jektstyrd verksamhet inom programområden nämligen regionaltre
utveckling och näringsliv, miljö och trafik ochnaturresurser samt
infrastruktur. Marknadsföringen också fåttregionen harav en
framskjuten plats. Under 1994 har överläggningar mellan med-
lemskommunema frågai den fysiska planeringen och miljönom
resulterat i sammanställning huvuddragen i denen som anger



1995:62SOUutgångs....80 Planeringsmässiga

helhet. Förregionenföröversiktsplaneringenkommunala som
NSK byggtinformation harlägesbundenhanteringen uppav

GIS.informationssystemgeografiskti datorbaseratkompetens ett
med underverksamförbundet varituppgifterandraBland se-som
intressen i in-kommunernasbevakningtid kan nämnas avnare

VA-teknikibl.a.utbildningsinsatserfrastrukturfrågor, punktvisa
miljö-informationsförmedling kringochprojektverksamhetsamt

frågor.
ochinriktningställning tillNSK85RegionöversiktGenom tog

Regionöversikten skulle där-regionen.åtgärder utvecklingför av
sekto-för kommunal ochunderlagochvägledningmed tjäna som

målsättningen med arbetetövergripanderiell planering. Den an-
regionalför stärktverkaockså i formuleringar att sam-somgavs

länsgränsproblemdeoch överbryggahörighet genomatt som en
regionöversiktentänktmedför. Detdelarcentralaregionens attvar

planerings-allmännaplanering. Bland derullandeinledaskulle en
angåendefrån 1981beslutregeringensförutsättningarna angavs
önskemålhadeSkåne. RegeringenMarkhushållningsprogram för

NSK-området förförskulle bedrivasregionplanering attatt enom
jordbruksmarken ihushållning medstånd godfå tillbl.a. re-en

Plane-någon uppföljning.aldrig85 fickRegionöversiktgionen.
beslut1980-taleti slutetupphörderingsintentionerna genomav

uppgif-Kommunalförbundetsverksamheten.inriktningom ny
programområden,till dekoncentrerasdärmedkom somattter

avseendeplaneringiSamverkan naturresursutnytt-nämnts ovan.
underhushållningsaspektema harbeaktandeoch medjande se-av

skyddsplan förgrushushållningsplan och iår iresulterat enennare
Medlemskommunernasgrundvattentillgångarna regionen.i ny-

frågor översikts-isamverkanbredareintresse förvaknade omen
.regiondialogtill1994underplaneringen har öppnat portarna en

översiktsplane-förlägesbeskrivningutarbetaoch gemensamtatt en
1995.i börjanfullföljtsuppgiften harsistnämndaringen. Den av

kommunalförbund, SSKSkånesSydvästra

Burlöv,medlemskommuner;nioharkansli i MalmömedSSK
Svedala, TrelleborgStaffanstorp,Malmö,Lund,Kävlinge, Lomma,

förbundetSyftet med är1965.bildadesSSK attVellinge.och
haftförbundetfrågor. Periodvis harmellankommunalasamordna

imiljönplaneringen ochfysiskaangående denuppgiftertunga
ochlokaliseringrekommendationerdärvidregionen och angett om

infrastruktur.ochbebyggelseutformning av
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Genom kommunalförbundet bildades SkånesSydvästra avfalls-
bolag, SYSAV, och under 80-talet SSK tillsammans med NSKvar
huvudman Pågatågstrafiken.för årUnder har förbundetsenare

intensivt bedrivit regionplanering, fast liksom tidigare påmer ett
informellt sätt, projektet Regiondialog 199394. Somgenom en av
utgångspunkterna för dialogen mellan kommunerna frågai om
den fysiska planeringen har förbundet sammanställt grunddragen i
de kommunala översiktsplanema. För hanteringen lägesbundenav
information har SSK liksom NSK byggt kompetens i da-ettupp
torbaserat geografiskt informationssystem, s.k. GIS. Bland andra
göromål finns utveckling näringslivet och marknadsföringav av
regionen i europeiskt perspektiv, bevakning och samordningsin-ett

till stöd för utveckling kollektivtrafiken, informationsatser ochav
kunskapsspridning miljötillståndet, vissa utbildningsfrågorom samt
sammanställningar statistik för regionen.av

Den regionala planeringen inom påbörjadesSSK redan 1967
och första förslag till plan för regional utvecklingett presenterades

Några år1972. och bakgrund Regionplan 1972motsenare av
upprättades Utbyggnadsprogram 1975. Programmet skulle bilda
underlag för kommunernas översiktsplanering under den följande
tioårsperioden. I lades fast arbetsordning förprogrammet en re-
gionplanearbetet vilken innebar medlemskommunemaatt vart tre-

årdje skulle ställning till i planen målangivna förta regionens ut-
byggnad. 1979 presenterades därför reviderat förslag tillett re-
gionplan riktlinjermed för den fortsatta samhällsbyggnaden. I
Regionplan 79 har kommunalförbundet intressekonflik-deprövat

kommunerna redovisat i sina markhushållningsprogram.ter Isom
planen konstaterades angivna förslag ligger iatt nära överens-
stämmelse med riktlinjer för hushållning med mark ochstatens

Mot bakgrund inkomna påsynpunktervatten. regionplanen ochav
framkomnaresultat i markhushållningsprogrammet Skåneför

preciserade SSK i Utbyggnadsprogram 1981 strategi för ut-en ny
byggnader för tiden fram år 1990. I Regionplan 198587 fö-mot
reslog SSK antal riktlinjer för den fortsatta samhällsutbyggna-ett
den i kommunema. För gällde i planen utbyggnadtätorterna en
med koncentration till centralortema. avsågDärmed planeringen

undan avsevärda utbyggnader småsamhällena. frågastyra Iav om
marken mellan föreslogs itätorterna planen markerade regio-att
nala för bebyggelseutvecklinggränser skulle iakttas och att en
speciell landskapsplan skulle ornrå-kommunernaupprättas förav
dena mellan Landskapsplanentätortema. skulle särskilt uppmärk-

bevarandet landskapsstråkgröna för utveckling bio-samma av av
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rekrea-utbudockså möjliggöra störrevärden,logiska att avmen
påtankenregionplanen attIjordbrukslandskapet.tion i togs upp
kom-stödmedmeningformelliregionplaneorganbilda avett

bygglagstiftning PBL.ochplan-mande ny
återkom-varitharmellanutnyttjande tätorterna ettMarkens

1970-underinleddesregionplaneringensedanändamande ämne
ochskogs-flerbehovethartillfällen naturom-skildaVidtalet. av

åtgärderlandskapsvårdandeliksomframförtsråden inom SSK
in-sydvästskånska landskapetDetIvattendragen.kring rapporten

kan199O-talet1 landskapethurförframplan ut-läggs grönför en
inomfemurskiljerGrönplanenmellanvecklas tätortema. zoner

avseendebehandling medspeciellasinkräverochSSK envarsom
åtgärderhuvudsakibehandlasförstaåtgärder. denI etappen
tilltagenområdet med välMalmö-Lundd.v.s.inom tätortszonen,

omnejd.
informationsnivån till kommunernaökatSSK90-talet harUnder

SSKplanering.fysiskochutvecklingregionalfrågori serom
Region-regionemas Europa.iregionSkåne Själlandoch ensom

Regiondialogprojektetformenantagitharplaneringen av
vissasammanställningfrånutgångspunkt199394 med aven

denAvÖversiktsplaner.medlemskommunemasiaspekter antagna
utbyggnadsom-framgår planeradeöversiktsplanengemensamma

deochkommunernasarbetsplatserochbostäderråden för samt
kommunika-utbyggnadtillförslagmyndigheternasstatliga av

tillkomstenförutsättsregionplaneringtidigareiLiksomtionsnätet.
Öresundsförbindelse Köpenhamn.ochMalmömellanfastav en

Malmöhus-överenskommel-också från s.k.denutgårPlaneringen
utbyggna-och3åtgärder kollektivtrafikenpåsatsningaromsens

CitytunnelnSkåne ochi sydvästrajärnvägaroch attder vägarav
försökskallRegiondialogen attettbyggs.Malmö somsesgenom

avsiktenSamtidigt ärstatliga intressen.ochkommunalasamordna
frågoriplattformSkåneochregionenförbilda gemensamatt en

och transportnätetskollektivtrafikensställningstagandenoch om
frågor od-dessutomavhandlarRegiondialogenutveckling. om

åtgärderochgrönstrukturensäkerställandetlingslandskapet, omav
kring kusterna.havsmiljönförbättraför att

1 1989.SSK
2 1993:34.SSK-information
3 1992:114.sou
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Kommunalförbundet för Malmöhus Läns Kollektivtrafik

Kommunalförbundet med den kortare benämningen Malmöhus
Trafik, tvåhar medlemmar: Malmöhus Läns Landsting och Malmö
Stad. Malmöhus trafik bildades 1992 bl.a. med anledning att ut-av
veckla trafiken i enlighet med överenskommelse med in-staten om
frastrukturåtgärder i Malmöregionen Malmöhus-överenskommel-
sen. Förbundet tvåhar huvuduppgifter. Den är hu-attena som
vudman för länets kollektivtrafik för trafikens inriktningansvara
och finansiering. Den andra förär kollektivtrafikens in-att ansvara
frastruktur till den del inte ankommer på och kommun.som stat
Det helägda Länstrafiken i Malmöhus Län AB Länstrafiken Mal-
möhus har förbundets uppdrag upphandla och driva den kol-att
lektiva trafiken marknadsföra och säljasamt att resor.

Malmöhus Trafik samarbetar med Länstrafiken i Kristianstads
län för utveckling kollektivtrafiken länsgränsen.över Tillsam-av

Öresundhar de inlett Öre-samarbete över för utnyttjamans att
sundsförbindelsemas möjligheter till integration trafiksystemen iav
Skåne påoch Själland.

3.4.3 Samarbetskommittéer

ÖSKSydöstra Skånes samarbetskommitté, S

Kommittén med i Ystadsäte omfattar kommunerna Simrishamn
och Tomelilla i Kristianstads län kommunerna Sjöbo, Skurupsamt
och iYstad Malmöhus län. samarbetskommittén har inriktningen

långsiktighetoch i sin verksamhet påminnermycketen som ettom
kommunalförbund. Medlemskommunema betalar årlig avgiften
till förbundets verksamhet. fårDärutöver organisationen externa
medel användas enbart för gränsregionaltatt samarbete med Born-

SÖSKholm och Polen. riktar del sina arbetsinsatser förstoren av
utveckling regionens näringsliv och turism. Liksom kommunal-av
förbunden bevakar organisationen kommunernas intressen vid ut-
byggnader ochvägar järnvägar, också servicefrågorav men av re-
gional karaktär. Ett särskilt utskott verkar för långtgåendeen sam-
ordning skolornas verksamheter och samarbetar med högskolanav
vad gäller speciella forskningsuppdrag och uppdragsutbildningar.
Under tid har den fysiska planeringen ochsenare naturgrusresur-

föremålvarit för granskning och utredning. En regiondialogserna
håller på utvecklas utgångspunktmed frånatt sammanställningen
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dessutomharKommitténÖversiktsplaner. upp-kommunernasav
sammanställaochinköpkommunalavissa attsamordnagifter att

statistik.kommunvisochregion-
nå-planeringenregionalaSÖSK fysiskadenhaftaldrig somhar

nämndafråndärmedhuvudaktivitet sigskiljeroch ovangon
begränsadeimedverkatdockharKommitténkommunalförbund.

Blandplanering.fysiskregionaltillanknytningmeduppgifter
tågtrafikenutvecklingförolikakan avdessa nämnas engagemang

spårbundenframtidautredningMalmö-Simrishamn samt om
harkommunalförbundenLiksomYstad-Kristianstad.godstrafik

medlemskommuner-aktualiseratSÖSK ochsammanställtnyligen
framtidadenPågående översynplanering. grus-översiktliga avnas

grushushållningsplan.regionaliskallförsörjningen utmynna en

NÖSSKsamarbetskommitté,SkånesNordöstra

Hässleholm,Bromölla,omfattar kommunernasamarbetskommittén
NÖSSKÖstra bedriverGöinge.ochOsby, PerstorpKristianstad,

enbartfunktion näriträderverksamhetkontinuerlig eningen utan
elleraktualiserasochuppkommerregionalt intressefråga enavav

behand-kommitténhartidUndermedlemskommuner.flera senare
anledningmedjämvägsfrågor bl.a. statensattochvissa avlat väg-

regionen.berörinfrastruktursatsningar

Kommunförbunden3.4.4

obli-centraltKommunförbundet ärtillanslutnaPrimärkommuner
inomuppgift ärlänsförbund. Deras attimedlemmargatoriska ett

tillvaratasjälvstyrelsen,kommunalautveckla denochstödjalänen
kommunernamellansamverkanfrämjaintressen,kommunernas

verksamhet.bistå i derasdemsamt
ochlänsförbundetrörandebeslutanderättMedlemmarna utövar

valdafullmäktigekommunernasverksamhet om-dess avgenom
kanstyrelsenUnderverksamhetsledningen.styrelse utövarbud. En

styrelseuppdrag.särskildameddelegationerfinnas
1992-1995MåldokumentiharMalmöhusKommunförbundet

kommunförbun-innebärfrågor. Detregionala attprioriteratbl.a.
Skåne ska-förorganisationregionalförvill verkaaktivtdet att en

samord-befintligaförersättningmedkommunal bas,på nupas
organisation ärsådanförSkäletför kommunerna.ningsorgan en

hänsynmedbättresamordnasbehöverskånska kommunernadeatt
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till nödvändiga satsningar i bl.a. infrastruktur, forsk-gemensamma
ning och utbildning kultur för stärka regionenssamt attrak-att
tionskraft och utvecklingspotential.

På fråninitiativ Länsstyrelsen i Malmöhus län har Kommunför-
bundet Malmöhus styrelse beslutat kommunledningskonferen-att

skall kommunal referensgrupp frågorisen kringvara en rege-
ringsuppdrag fysisk planering, miljö För behandlingenom m.m.

frågor har också samverkangrupp med kommunalaav samma en
tjänstemän bildats. denna ingårI kommunernaäven i Kristianstads
län. Båda grupperingama hållithar flera konferenser och över-
läggningar med anledning skåneinriktadelöpande, regerings-av
uppdrag.

3.4.5 Länsstyrelserna

Enligt länsstyrelseinstruktionen ingår i länsstyrelsens uppgifter att
med beaktande fastställda nationella mål verka för statlig,av
kommunal och landstingskommunal verksamhet samordnas och

efter de övergripande miljö- och regionalpolitiska målenanpassas
kravet på långsiktigt, hushållninggodsamt meden naturresur-

serna. Det med andra ord länsstyrelsen regionalt förger ett ansvar
samordningen frågor arbetet förrör god livsmiljö.av som en

Bland uppgifter länsstyrelsen särskilt skall påför detsom svara
regionala planet hör samordning fysisk planering, hushållningav

och kulturmiljövårdnaturresursema, miljöskydds-av natur- samt
frågor. utgångspunktMed i de regionala rniljöanalysema omsätter
länsstyrelsen de målennationella i regionala mål och utformar re-
gionala handlingsprogram för miljövården. Denna uppgift ställer
höga krav på nära samverkan med kommuner och andra aktörer,
eftersom miljömål, åtgärder och handlingsprogram måste få en
bred förankring i samhället miljöförbättringar uppnås.skallom
Bland viktigare aktörer länsstyrelsen skall samverka med finnssom
utöver kommunerna också de areella näringama, transportsektorn,
näringslivet och landsting.

Länsstyrelsens uppgifter inom regional- och näringspolitik är
regionalt utvecklingsarbete, glesbygdsutveckling, näringslivsut-
veckling, utbildning, kultur och kommunikationer. På kommuni-
kationsområdet har länsstyrelsen samordningsansvar för plane-ett
ring och utveckling effektiva och miljöanpassadeav transportsys-

Därtill sig länsstyrelsentem. olikayttrar trafikinvesterings-över



1995:62SOUutgångsm.86 Planeringsmässiga

länstrafikan-iinvesteringarförmedelbeslutoch fattarplaner om
LTA.läggningar

myndighetsutöv-arbetelänsstyrelsens ärdelbetydandeEn av
innebär bl.a.företrädarerollgivnaLänsstyrelsensning. statenssom

nationelladetillgodoserverksamhetkommunernastillsyn huröver
till kommu-beslutsansvardecentraliseringmålen. Till följd avav

påinriktningmedpå förändrasmyndighetsrollenhåller attnerna
länsstyrelsenskunskapsförmedling. Irådgivning ochaktiv nyamer

statligameddialogenutvecklaockså ambitionroll finns atten
myndigheter och kommunerna.

näringsliv,landsting,med kommuner,samverkarLänsstyrelserna
Samarbeteorganisationer.olikaoch medhögskolauniversitet och

indirektdirekt ellerskånelänsstyrelsema skerbådademellan ge-
projektgrupperochsamverkan-i olikarepresentation somnom

SkåneprojektetprojektIlänsgränsen.överbryggar gemensamtett
redovisatlänsstyrelsernakommunikationer harinfrastruktur för-

järnvägar,ochspeciellt vägarinfrastrukturen,utvecklingendels av
på markanvändning. Intresse-anspråkandraidentifieratoch dels

Materialettydligare.gjortsochlyfts framdärmedharkonfliktema
ocksåutbyggnad, harplaneringvidunderlaganvänds menavsom

RES.miljöanalyserochtrafik-regionalamedi arbetetutnyttjats
kommunernassamordningenianvändasskall kunnaDet även av

Översiktsplaner.
länsstyrelser upprättasamtligatillRegeringsuppdraget attom

skettarbetemiljöanalysertrafik- och ärregionala ett gemen-som
trafik-med bl.a.samverkanSkåne iochilänsstyrelsernasamt av

beslutframtidaförgrund bl.a.tillskall liggaverken. Analysen om
infrastruktur.trafikensiinvesteringar

ochluftkvalitetövervakningPå vadmiljösidan, upp-avavser
samarbetelänsstyrelserna näraharskogsskador,följning ett ge-av

samråds-Skånesoch3.4.10luftvårdsförbund kap.Skånesnom
SkåneskontrollenFörkap. 3.4.11.skogsskador avmotgrupp

genomförtssamarbetsprojektflertalkusthav harochvattendrag ett
tillsam-länsstyrelserna,Vegeå-projektet harårens lopp. Iunder

förmetoderutvecklatberörda kommuner, vatten-med bl.a.mans
Påföroreningar.reduktionåtgärder förföreslagitochplanering av

natio-naturvårdsverketochlänsstyrelsernaSöderåscn ettplanerar
naturområdeuniktmånga avseendeniförnalparksförordnande ett

också gjortharbåda länsstyrelsernaSkäralid.vid De gemensamen
kanSkåne. arbetei Dettariksintressenallasammanställning över

riksin-bevakalänsstyrelsemasbakgrund attattmot ansvaravses
dem.skadapåtagligt kanåtgärderskyddas mottressena som
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Studier potentiella områden för vindkraft har bådegjorts påav
nationell och nivå.lokal På nivåregional har länsstyrelserna i
Skåne tillsammans genomfört projekt i länen detett ärom var
lämpligt lokalisera vindkraftverk och radiomasteratt med hänsyn
till energipotential motståendeoch intressen. De har också utgivit

råd utformningen sådana anläggningar.gemensamma om av
I samverkan Skånesmed kommuner och berörda myndigheter

och organisationer har utarbetats för Skåne miljö-ett gemensamt
vårdsprogram. Tillståndet i miljön beskrivs och regionala miljömål
ställs med hänsyn till bl.a. nationella målangivelser. Medupp ut-
gångspunkt från detta material redovisas åtgärds- och handlings-

gäller inte bara länsstyrelsemas arbete ocksåprogram som utan
andra centrala och regionala statliga kommunerna, deorgan,
areella näringama, industrin Skånes invånare. Det övergri-samt

måletpande uppnå långsiktigtär Skåne.god livsmiljö iatt en
Samtidigt miljövårdsprogrammetmed ocksåhar utarbetats pro-

för och kulturrniljövård. Kristianstads lännatur- har gjortgram ett
integrerat och kulturmiljövårdsprogram, medannatur- Malmöhus
län tvåutarbetar Genom utgårsamordningseparata deprogram.

Ävenbåda frånlänen metodik. dessa arbeten har inneburitsamma
omfattande dialog med kommuner och andra berörda aktörer ien

samhället.
Länsstyrelsen planerar och administrerar statliga medel för na-

och kulturrniljövård. Bland dessatur- kan medel förnämnas natur-
vårdsinsatser i odlingslandskapet NOLA landskapsvårdser-och
sättning till markägare avtal förbinder sig skötasom attgenom

påmarken naturenligt ersättning.sätt Tillett grund för plane-mot
ringen områden för vilka ersättningar kan utgå har länsstyrel-av

i samråd med kommunerna Bevarandeplanupprättat förserna en
och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.natur-

Inom kulturrniljöområdet finns regional samarbetsgrupp meden
från bådade länsstyrelsema, landstingen,representanter länsbiblio-

teken, och kommunförbunden. De arbetar olikamedmuseerna
konkreta projekt bland vilka kan Skånsknämnas identitet verk--
lighet eller utopi.

3.4.6 Landstingen

Kristianstads läns landsting landstingsområdeutgör inom Kristian-
stads län. Malmöhus Läns Landsting omfattar Malmöhus län med
undantag Malmö Stad sjukvårdshuvudman.ärav som egen
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ochhälso-enligtfrån uppgifterutgårverksamhetLandstingens
skyldighetsjukvårdslagenl. också landstingen attLagen enger

befolk-inverkarmiljöni denfaktorerfastställa hursöka yttre
utarbetatlandstingenharmiljöarbetehälsotillstånd. dettaIningens

olikaför stör-befolkningSkåneshur exponerasrapporter om
rriiljön.i denningar yttre

primärkommunemamed gemensamthar ansvarLandstingen ett
persontrafik.kollektivför viss

sinahopslagningdiskussioninlettharLandstingen avomen
Skåne.förlandstingendatillverksamheter ett

SkåneiLänstrafiken3.4.7

reglerasläneninomkollektivtrafikenkommunbaserade avDen
trafikz. Huvudman-kollektivvissförhuvudmannaskapLagen om

primär-förangelägenhetenligt lagennaskapet är gemensamen
itrafikenkollektivadenförHuvudmänlandsting.ochkommuner

Trafik kap.MalmöhusochTrafik ABKristianstads länsSkåne är
3.4.2.

MalmöhusbildatkommunalförbundTrafikMalmöhus är avett
uppgif-huvudsakligaFörbundetsStad.MalmöochLandstingLäns

Malmöhusikollektivtrafiktillfredsställandeförär attter svara en
deltill deninfrastrukturkollektivtrafikensförochlän att ansvara

varförtillskälenEttkommun.på ochankommerinte stat avsom
medenlighetitrafikenutveckla1992skapadesförbundet attvar

ipå infrastrukturensatsningarmedöverenskommelse staten om
Malmöhus-överenskommelsen.Malmöregionen

kollek-föroperativaöverlåtit det ansvaretTrafik harMalmöhus
ABLänMalmöhusiLänstrafikenhelägdadrift dettivtrafikens

Malmöhus.Länstrafiken
underalltframförSkåne haritvå trafikhuvudmännen senareDe

Samarbetetkollektivtrafiken.församarbetsformerår utvecklat nära
ochhinderundanröjaambitionen attdenbygger gemensamma

inne-Detgränsregionerna.itrafikbraförförutsättningarskapa en
verk-varandrasuppföljningochplaneringbl.a.bär avgemensam

underlättarbusslinjetrañkenorganisationsamheter somsamt aven
slutmål grannlänet.iharlinjermedvidför resenären somresa

1 1982:763.SFS
2 1978:10.SFS
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Busstrafiken länsgränsen Mel-över utgör ett gemensamt ansvar.
lan länstrafikbolagen finns avtal reglerar uppdelning därett som en
Länstrafiken Kristianstad administrativt och ekonomiskt försvarar
de trafikstarka Skånebusslinjema nordvästrai och där länstrafiken

Österlen.Malmöhus har motsvarande för gränslinjerett ansvar
Från 1989 har Länstrafiken Malmöhus varit ansvarig för driften
Pågatågen. dåSedan introduktionen 1983, under huvudmanna-av

skap pågatågstrafikenNSKSSK, har utvecklats till attraktivtettav
lokaltågsystem Skåne.i januariI 1992 introduceradesvästra ett

regionaltåg, på Tåget,Kustpilen, sträckan Karlskrona Malmö.nytt -
beteckningenmed vunnit framgångIC3, har sinmed högastor

komfort, snabbhet och goda service ombord. Sedan trafi-1994
tågen ocksåkerar sträckan Helsingborg Hässleholm Kristian---

stad. Kustpilen samverkanprojekt mellan länstrañkbolagen iär ett
Kristianstads och Blekinge län SJ. I det avtal reglerarsamt som
tågtrafiken finns bl.a. garantier förbindelserantal direktettom
Köpenhamn.

3.4.8 SydSam

SydSam regionalt samarbetsorgan med uppgiftär hävdaett att
Sydsveriges intressen inom landet och internatio-gemensamma
nellt. Den forum för frågoröverläggningar i övergripandeär ett av
regionalt intresse och betydelse för Sydsverige. Medlemsförteck-
ningen junii 1994 landsting och kommunförbundtar upp sex sex

Malmö ocksåstad. Genom kommunförbunden 58 kom-ärsamt
i södra Sverige indirekt berörda.muner

SydSam har tagit fram vision Måletför Sydsverige. i visionenen
framstårSydsverigeär vid tidshorisonten 2009ett som som en re-

gion i Europa med den tillväxten. Enligt visionenstarkaste är
Sydsverige vid denna tidpunkten integrerad del Europasen av

Östersjönekonomi och viktig i södra med handelsfräm-aktören
jande, goda förbindelselänkar KöpenhamnSjälland ochmot norra

ÖsteuropaTyskland Polen och Baltikum. och Centraleuropasamt
våra närornråden åtgärdspro-iär utvecklat Itransportnät.ett ett

åtgärder åt-rad för förverkliga visionen. Blandattgram anges en
pågärder för näringslivets behov, satsningar högskola och kom-

munikationer också miljöfrågornamarknadsföring finnssamt
liksom förslag till informationsteknologiskt förupptagna, program

Sydsverige. Visionen betydelsen regionalt, starktpoängterar ettav
samarbete.
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Öresundskomiteen3.4.9

Öresundskorniteen utvecklingvidareorganisation förär sam-aven
sidormyndigheterlokala ömseochregionalamellanarbetet om

Öresund. tidigaredesamtidigt1993Kommittén bildades sam-som
ÖresundskontaktÖresundsrådet ladesocharbetsorganisationerna

ocksåoch kommunerSjällandned. amter avrepresenteras menav
SkåneIndustriministeriet.Miljöministeriet ochregeringen genom

Malmöhus län,ochKristianstadsilandstingenrepresenteras av
Hel-kommunernaSkåne StadMalmöochlänsstyrelserna i samtav

företrädsregeringensvenskaLund. DenochLandskronasingborg,
Näringsdepartementet.av

driverKöpenhamn. Denisekretariat medKommittén har säteett
utvecklai avsiktaktiviteteri allehandadeltarprojekt ocholika att

områdenafrämstinom nä-samarbeteoch stödja gränsernaöver
kommunikationfritid,ochutbildning, idrottochforskningringsliv,

pågår bl.a.projektverksamhetenkultur. Inomsarnfärdsel,och samt
organi-regionen byggaiförutsättningarnastudie att enuppen av

och for-marknadsföringenAkademi förValleyMediconsation --
område harområdet. På turismenspå medicinskadetskarutbytet

sundet.turistutbytetöka överi syftesamverkanprojekt attstartatett
Öres-förskapaorganisationen medPå räknarsiktlängre att en

regionenmarknadsföringenprofil förundsregionen avgemensam
Blandi Europa.regionerturismsatsandemed andrai konkurrens

Översundskuppen medkangenomförda projekt nämnas ung-
förutgivningenhandbollochi friidrotttävlandedomar samt enav

Öresundsregionen hög-avseendeutbildningskataloggemensam
stödjandeinsatserflertal andraskoleutbildning. Bland ett merav

förIT-företagstimulanskaraktär kanförmedlande nämnasoch
utvecklingsarbete.utbyte och gemensamt

regeringsnivåavtaldanskt-svensktslötsaugusti 1994I omett
Öresundsregionen. Imiljöförbättringar iförinsatsergemensamma

roll.samordnandeförutpekatskommitténhardetta arbete en
kapitelavhandlas iingåendeochinnebördAvtalets närmare parter

4.8.

luftvårdsförbundSkånes3.4. 10

ochkommuner störresammanslutningLuftvårdsförbundet är aven
samordnad miljööver-bedrivauppgiftSkåne medindustrier i att

iluftföroreningareffekternanedfallet ochvakning vad avavser
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regionen. Kontrollprogrammet fastställts länsstyrelsernasom av
omfattar på påprovtagningar nederbörden och krondroppsvatten
från ingårträden. I markvattenstudier förävenprogrammet att
kunna vilka effekter depositionen luftföroreningarutröna som av

Luftvårdsförbundetorsakar marken. ocksåhar ini-rollen som
tiativtagare och koordinator olika andra i arbetet medav program

tillståndetövervaka i luften. Resultat förbundets undersök-att av
ningar komplement till andra studier gäller skogsskadorär ett som

Skåne.i

Skånes samrådsgrupp3.4.1l skogsskadormot

Skåne, skogsvårdsstyrelsen,Länsstyrelserna i Lunds universitet
m.fl. samrådsgruppintressenter har bildat med uppgift be-atten
vaka och informera initiera undersökningar anledningmedsamt av
skogsskadomas och markförsumingens Skåne.utveckling i Grup-

följer årutvecklingen sedan 1984 provtagningspro-ettpen genom
omfattar skogsytor.44 Inom för programmetgram som ramen
samrådsgruppen Skånes luftvårdsförbund.samarbetar med Den

också skogsvårdsstyrelsensamverkar med i Hallands län i projekt
SkåneInventering skogsskador i och Halland.om av

3.4. Vattendragsförbund12

SkåneI bedrivs samordnade kontrollprogram för alla större
ändamålvattendrag. detta harFör 15-tal vattendragsför-ett

bund-kommittéer bildats med kontrollansvar inom respektive
vattendrags avrinningsornråde. bestårMedlemmarna framför allt av
berörda kommuner industrier tillsammansoch bekostarsom prov-
tagningen i vattendragen efter länsstyrelsen faststäl-program som

ocksåler. ingåI sammanslutningarna intresseorganisationerkan
och myndigheter. Syftet med kontrollprogrammen, i grundensom

påbygger vattenprovtagning, mätseriema skall underlagär att ge
för jämförelser målmellan trender och för vattenkvalitet.uppsatta
Mätprogrammen fördessutom underlag beräkningar hurettger av

mängder närsalter med vattendragen tillstora transporterassom
havet. åt-Denna kunskap för framtida planeringgrunden ochär
gärder föroreningar.mot
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Kustvattenförbund133.4.

kustområden finns detSkånesövervakningenregionaladenFör av
i denförändringarnaföljervattenvårdsorganisationerfyra som

länsstyrelsen.fastställdakontrollprogrammiljönmarina avgenom
kustvattenkommitté medSkånesNordvästraOrganisationerna är

Öresunds vattenvårds-Skälderviken,ochLaholmsbuktenföransvar
territorial-svensktkontrollensköter1985sedanförbund, som

1993Öresund, sedanVattenvårdsförbund,Sydkustensi somvatten
sydkusten,längsprovtagningen samtsamordnadestår för den

SkånestäckerHanöbuktenförVattenvårdsförbundet resten avsom
bestårÖstersjön. organisationernaiMedlemmarnaikustvatten av

vattendragsförbund-kommittéer ärindustrier ochkommuner, som
påtagit sigLänsstyrelsen harverksamheten.förkostnadsansvariga

falloch i vissakontrollorganenmellansamordningenförett ansvar
statligastödmedmätverksamhetenredovisningenför aväven av
skillna-till blandMed hänsynmiljöövervakning. annatförmedel

från landbelastningochvattenbeskaffenhetkustornrådenasider av
utformade.olikarecipentkontrollförolika ärämnen, programmen

skall under-vattendragengenomförs imätningarmedlikhetI som
ochtrendermellanjämförelserförunderlagsökningarna upp-ge

också ämnade tjänaResultatenVattenkvalitet. ärmål attförsatta
ochnärsaltermängderhurberäkningarförunderlag storaavsom

vetskap kandennaMedkusthavetföroreningarandra mottar.som
vidtas.föroreningaråtgärderplanering och mot

organisationerIdeella3.4.14

Naturskyddsföreningen

naturskyddsföre-SverigesunderlydernaturvårdsförbundSkånes
organisationen försammanhållande närmare ettdenning och är

mål förställtSkåne. harFörbundetnaturvårdskretsar i20-tal upp
helaplanering förförespråkar bl.a.ochmiljöarbetet gemensamen
ochmångfald, tätortsnärabiologiskSkåne, bevarandet naturmerav

återska-också förverkarodlingslandskapet. Denivariationstörre
spårbunden trafik förförpläderarvåtmarker ochpandet merav

ochbåde gods- persontransporter.
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ältbiologemaF

Fältbiologema föreningär för och miljöintresseradnatur-en ung-
dom. Den bildades fristående1947 ungdomsorganisationsom en
till Naturskyddsföreningen. Fältbiologema organiserad i distriktär
och lokala klubbar hela landet. Den haröver sina viktigastesom
uppgifter stimulera till ökad förståelsekunskap och föratt om na-

byggnad och funktion, aktivt verka förturens resursbe-attsamt ett
varande samhälle. Skånes fältbiologer har tagit Agenda-21upp

Öresundfrågorna dagordningen och verkar för bro-ett utan
förbindelse.

Q2000

Kampanjen Q 2000 obundet nätverkär ungdomar måletmedett av
föra och bidra till förverkligandet Agenda 21.att Arbetssättetut av

och grundvalen för arbetet medlemmarnaär i nätverket sökeratt
direktkontakt med påverkadem de vill och kunskapen braatt om
miljölösningar snabbt sprids. Q 2000 vill använda Agendan ett
konstruktivt försätt tyngd argumentationen för bär-att ettge
kraftigt samhälle. Hittills har kraft föra budska-ägnatsstor att ut

påAgenda det21 lokala planet. Nytt projektpet Agendaärom
21 för Sverige, vilket vänder sig till aktörer det nationella pla-

Från och med 1996 kommer Q 2000 vianet. FNs kommissionatt
hållbarför fåutveckling CSD internationellt samordningsan-ett

för ungdomar samarbetar frågori hållbar utveckling.svar som om

Aktion Skåne-Miljö

Skåne-MiljöAktion partipolitiskt obundetär förbund förett öppet
enskilda och föreningar. bildadesFörbundet 1971 reaktionsom en

Öresundsregionen.dåden planerade bebyggelseutvecklingen imot
ifrågasätterFörbundet koncentration människor och verk-en av

samheter till sydvästra Skåne med hänsyn till den åker-bördiga
marken och den unika Dessa inte tålakunna fortsattnaturen. anses
tätortsutbyggnad. Förbundets syfte väcka debattär och skapaatt

frågoropinion i samhällsutbyggnad motverkar livsbe-om som en
främjande miljö Skåne.i Den tidens aktioner harsenaste stora

Öresundframför allt gällt broförbindelsen över och andra plane-
rade utbyggnader infrastrukturen Skåne.iav
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planeringregionalpolitik för samt3.5 EUs
transportområdenaochmiljö-för

planeringRegional3.5. 1

regio-development ung.spatialförprinciperharInom EU sex
formulerats:utvecklingnal

socialekonomisk ochuthålligbalanserad ochStödjande av en-
utveckling.

olikautveckling iförförutsättningariskillnaderMinskning av°
regioner.

naturmiljön.Bibehållande skyddoch av-
Hushållning naturresurser.av°

identitet.mångfald ochregionalUpprätthållande av°
helaEUspå utbildningenstandard överhögUtveckling av en°

område.

Develop-for theOutlook2000EuropepubliceringenMed av -
förstaEUTerritory 1991Communitys stegettof the togment

Arbetetsamhällsaktiviteter.policy förrumsligmot gemensamen
påprojektnationellastartademedlemsländerfleraledde till om-att

Hol-utarbetatsår särskildaharrådet. Under rapporter avsenare
Danmarkl Tyskland.ochland,

med2000+Europearbetepågår utvidgatnärvarandeFör ett
MålenMaastricht-avtalet.mål fastlagda imedverka tillsyfte av-att

ser:
infrastrukturnätverk,europeiskautvecklingenstödjaatt av-

naturresurspolitik,ochmiljö-introduceraatt gemensamen-
EU.inomanvändasGISutveckla integrerat attettatt0

kunskaps-inte bara gemensamtAmbitionen ettär presenteraattatt
denriktlinjer föruppnåocksåunderlag na-att gemensammautan
bedrivsArbetetmedlemsländerna.iplaneringentionella fysiska

varit observa-SverigedärDevelopmentSpatialCommitteeinom on
medlem.ärtör, numeramen

andVisionsmedtvämationella arbetetockså detAktuellt är
tiodediskuterardennaSea. IBalticaround theStrategies process

framtid.sinstrandägama gemensamma

1 år 2018.modvejDanmarkLandsplanredogörelse,
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3.5.2 Miljöpolitik

I det grundläggande Romfördraget fanns från början inga regler
Såmiljöpolitik. småningom blev det dock tydligtom en gemensam

det behövdes enhetliga regler. Detta gällde vilkaatt miljökrav som
skulle ställas handelshindrennär mellan länderna bort.tasvaror

EUs miljöpolitik har därför fastlagts antagandetsenare genom av
fem miljöprogram.

Det första kom 1973 och innebar allmänt uppmärksammandeett
miljöproblemen. Föroreningarna skulle så långtminskasav som

möjligt, exploateringar orsakar ekologisk skada undvikassom etc.
Program kom 1977 och byggde vidare det förstanr pro-

Vatten- och luftföroreningar liksom bullergrammet. togs upp.
Det tredje 1983. Det bl.a. utnyttjan-programmet antogs tog upp

det I fick för första gången frå-vissanaturresurser. programmetav
högre prioritet andra.ängor en

Fjärde gällde perioden 1987-92. Det beskrivsprogrammet som
annorlunda eftersom det angripa substanser och förore-attavser
ningskällor sådana.som

Det nuvarande och femte frångäller 1993 till 1998.programmet
Det anlägger globalt perspektiv samtidigt genomförandetett som

tidigare bestämmelser givits tyngd.störreav

Miljöpolitik och trafik

EU har regler avgasutsläpp, i huvudsak desammaärom som som
kraven i Sverige och någotUSA. EU har hårdare påkrav minsk-
ning kolmonoxid och dieselbilamas utsläpp sotpartiklar.av av
EU har däremot lägre krav minskning kväveoxider och kol-av

jämförtväten med Sverige och USA. EU har dock beslutat att
skärpa kraven 199697 och ytterligare årplaneras till 2000.ett steg
Genom dessa skärpningar sammanfaller utvecklingen i EU i stort
med den svenska.

påUtöver krav fordon och bränslen ocksåarbetar EU med att
söka tillväxten i trafiken. Förslag särskildastyra rniljöavgifterom

bensin och dieselolja finns. Storbritannien har själv så-infört en
dan beskattning.

1993 regler för hurantogs med vägavgif-systemgemensamma
får utformas. Enligt fårreglernater motorvägsavgifter för lastbilar

i alla EU-länder så vill. Storlekentas ut dockär maximerad.som
Gemensamma regler för personbilar blir aktuella länge fram.
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diesel-svavel ibränslen,också kraven attskärpt t.ex.harEU
svenskatill detmotsvarighetNågonkraftigt.minskasskallolja

inte.dockfinnsdieselbl.a.förmiljöklassermedsystemet
liksomharbuller. EUfrån trafiken ärmiljöstörningEn annan

EUsFrån 1996 skärpstillåtna buller.högstareglerSverige om
ljudnivå-de högstaharflygplanpå vägfordon. Debullerkrav som

användas.får inteema

Transportpolitik3.5.3

mednödvändigtdetindetskrevsfördrageti Rom attRedan var
lång tidtagitharEU. Detinomförregler transportergemensamma

juniitransportpolitik. Förstdennagenomföra gemensammaatt
beslutet, görviktigasistadettransportministrarnafattade som1993

stå 1998.färdigtransportmarknad attförmöjligtdet gemensamen
ochsjöfartflodtrafik,järnvägar,gällertransportpolitik vägar,EUs

19931årfrån sägs attvitbokkommissionens transporterflyg. I om
tillbidrarså denmåste utformastransportpolitiken attframtidaden

skadas.intemiljönsamtidigttillväxtekonomisk som
transportpolitik:mål med EUshuvudsakligasjufinnsDet

ocholika slagsmellan transporterkonkurrensrättvisskapaatt en°
länder,från olikatransportföretagmellan

med-mellanocheffektiva transporternätbygga ettatt avupp°
ochvattenlederoch inre attjärnvägar ge-lemsländerna vägar,

broarinfrastrukturen t.ex.s.k.denförbättraregionalstödnom
områden,utvecklademindreioch vägar

enhetligaochbestämmelsertekniskasättaatt gemensammaupp°
beskattningsregler,

utanför EUländertilltransportlänkardet byggstillbidra attatt-
ScanLink,t.ex.

transportforskning,utvecklaatt gemensamen-
miljön,påfrestningarför lägreverkaatt°

utanför EU, närländerförhållandet tillförriktlinjerutvecklaatt-
transportmarknad skapats.inregemensamen

skallmarknadsekonomin transport-styrahuvudsakiDet somär
föranvändasendastskall attregler upp-Gemensammamarknaden.

of] DevelopmentThe Future1993,Communitiesof EuropeantheCommission
construction oftheapproachglobalPolicy, A to aTransportCommonthe

Paper.WhitetheDevelopmentSustainableforworkframecommunity
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fylla viktiga säkerhetskrav, exempelvis arbetstider, körtider ochom
farligttransporter gods.av

Från och cabotagelmed juli1 1998 införs för landsvägstrans-
begränsningarporter i alla medlemsländer.utan

Enligt kommer allt fler ochprognoserna personer attmera varor
inomtransporteras och mellan EU-ländema. Stora satsningar pla-

för bygga effektiva s.k.attneras ut transporteuropeiska nätverk
med bl.a. höghastighetståg, motorvägar och kombineradenya

där frångods långtradaretransporter, lastas till järnväg på vissaom
sträckor. Det främstär varje medlemsland skall för kost-som svara
naderna. Ambitionen årtillär 2000 utvecklaatt och integrera alla
de nuvarande transportnätverken inom EU till enda funge-ett stort
rande trans-europeiskt transportvägnät.

Sedan 1970 har årvarje ökatpersontransportema med i genom-
snitt 3,1 % och godstransportema med 2,3 %. Detta kan jämföras
med den årligagenomsnittliga tillväxten i BNP 2,6 %. Ut-om ca
vecklingen mycketär olika för de skilda transportsätten. Vägtrañ-
kens andel de totala har vuxittransporterna 1970 tillav 1990 från
51 % till 70 %, medan jämvägamas 28 % till 13 % och flodtra-
fikens 13 % till 9 % andelar minskat. Persontransportema har
Ökat med 85 från% 1970 till 1990, och 79 % persontranspor-av

mätt avstånditema sker med privatbilar. Transporter godsav
med lastbil har ökat med 50 % mellan år.ca samma

Särskilt kring storstäder och i tätbefolkade områden har köer
och trängsel ökat kraftigt trafikinfarkter. Detta bådegäller väg--
trafik och flygtransporter. Samtidigt finns det mycket ledig kapaci-

itet Det beräknastransportsystemet. 30-40 % alla lastbilaratt av
rullar omkring på och itomma vägar EU-ländema.gator

Genom transportvolymen hotasatt växer miljön allt på-störreav
frestningar.

Det framför allt kommissionensom är det särskiltoroar att är
utsläppen koldioxid ökar. Biltrañken förav ochsom storsvarar en
växande andel dessa utsläpp. Om inget beräknasgörsav utsläppen

koldioxid från öka medav transporterna ytterligare 25att % under
90-talet. Kommissionen vill därför överstyra större andelen av

till detransporterna miljövänliga jämvägama och inremer vatten-
lederna.

1 Cabotage innebär haratt transportör utförarätt inrikesen att godstransporter i
land.ett Detta kanannat gälla till lands, tilltransporter sjöss eller i luften.
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4 Utredningar och övrigt underlag

I detta kapitel redovisas uppdrag, utredningar och underlagannat
med anknytning till delegationens uppgiftnära lämna förslagatt
till hur miljöanpassad på nivåplanering regional kan utformas ien
Skåne. avsnittI 4.10 sammanfattning uppdraget att utar-ges en av

Sverigel.beta nationell plan för kommunikationerna ien
påSammanställningen fokuseras innehåll frågeställningaroch av

betydelse för genomförandet delegationens uppgift. Dettaav un-
utgångspunkterderlag tillsammans med föregå-beskrivits i desom

ende kapitlen det samlade underlaget för delegationensutgör över-
väganden och förslag.

4.1 Miljödelegationen SkåneVästra

I januari dåvarande1989 bemyndigades chefen för Miljö- och
energidepartementet tillkalla delegation med uppdrag ini-att atten

åtgärdertiera och samordna iväsentligt kan förbättra miljönsom
Skåne tioårsperiod.inom Delegationenvästra antog namneten

Skåne.Miljödelegationen Västra Utredningsområdet korn att av-
Skånestill omfatta 18 kommuner längs syd-gränsas ochväst-att

ansågskust. Miljöproblemen tämligen likartade i dessa kom-vara
muner.

Skåne2I delegationens betänkande Miljön i sammanfat-Västra
miljösituationen utredningsområdettades i förslagoch drygt 120

Åt-till åtgärdermiljöförbättrande lades fram och kommenterades.
gärdsförslagen följer vilka kanunder 13 ämnesrubriker bland

Miljö och ochdemokrati, Miljö utbildning, Biobränslenämnas och
bioenergi, Mark och vattendrag och Trafik.

Miljödelegationen utpekade landstingen och kommunerna som
innehavare nyckelrollema i det operativt inriktade miljöarbetet;av
landstinget sitt för kollektivtrafik, kommunernagenom ansvar ge-

1 Dir. 1994:140.
2 sou 1990:93.
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frågor bl.a. el,åtagande isittochplanmonopol vatten,sitt omnom
framti-förfaktornviktigastetrafik.och Denavlopp gemensamma

planering.ansågs behovettrafikochmiljödens avvara
analysenanalyserades. SlutsatsenfrågornaorganisatoriskaDe av
operativtochbeslutskraftigregional,utveckladsaknasdetatt envar

miljö.planering ochfysiskaregionenskringsamverkaninriktad
miljönförändringargenomföraMöjligheterna an-gagnaratt som

och besluts-planerings-demokratiskasågs i samhälletsligga egna
exempel:följandeMiljödelegationen tog uppprocesser.

såväl denså omfattardebeslutsunderlag,rutiner förBättre att°
logiken.ekonomiskadenmiljömässiga som

regio-konkretförformerutvecklandetochRegionprogram av-
planering.trafik ochmiljö,kringsamverkannal

informationsbehandling.Modern°
miljö-regionaltföruniversitetLundsmedsamspelMedvetet ett-

arbete.
såoch rutinerinköpsektornsoffentligaGranskning den egnaav°

miljöanpassade.blir bättredessaatt

åtgärder delsantaltillförslaglämnadeMiljödelegationen ett som
deneffektiviserardelsochmiljöarbetetinformellastödja detskulle

Skånedele-förhar relevansNågra förslagensektorn.offentliga av
följande:detiochuppgiftgationens tas upp

kommunalförbundinterimistisktansågMiljödelegationen att ett
KommunförbundetochMSKSÖSK,SSK,NSK,bildasborde av

utreda förutsätt-skulleuppgifterdettasMalmöhus. En attvaraav
från medochkommunalförbund,förningarna gemensamtett som

nuvarandedetskapasborde kunna1995-1997valperioden av
Delegatio-i länet.kommunernaochMalmöhus länförlandstinget

medsamverkanförformerockså finnaviktenframhöll attavnen
de kommunerallt medframförlän,Kristianstadsikommunerna

SÖSK.ochNSKorganisationernaifanns medsom
Skånes Miljö-med arbetsnamnetplaneringsenhetspeciellEn

organisationen.regionalatill denknytasföreslogsNaturvämoch
kunnaoch bl.a.inriktningtvärsektoriell utar-skulle haEnheten en

miljöfrågor, projektinitieradrivaregionprogram,tillförslagbeta
regionpro-inomplaneringenfysiskaidéer. Densamordnaoch

områden:olikafyralyfta framskullegrammet
fär-skyddasskallheltnaturvärdenOmråden med motstora som

ändring
ochstrategi förpresenteradesrubrikdennaUnder ansvars-en

från värdenutgår vilkanaturvärdenikostnadsfördelning som
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landskapet Landskapet delades in i fyra olika avsnittrymmer.
enligt modell i form pyramid.en av en
Områden lämpar välsig för lokaliseringvisssom
Bostäder, verksamheter och service funktionerär i samhället som

mark i anspråk ochtar i olika påverkargrad miljön. En förut-
sättning för väl avvägda lokaliseringar i miljöperspektiv ärett att
anspråken på användning marken för visst syfte kommerettav
in tidigt i planeringsprocessen och det sker samplaneringatt en
mellan anspråksutövama.
Områden kräver miljöförbättrande åtgärdersom
Bland områden i behovär miljöförbättrande åtgärdersom av
finns tätortema. De har fåmycket eller inga områden lättill-
gängliga för naturupplevelser och rekreation. Detta kan kom-

utveckla befintliga Strövområdenatt ellerpenseras till-genom att
skapaanlägga stråk. Vattendragengröna i dettaärnya samman-
hanget speciellt intresse. våtmarkerAnlagda kan tjänaav som re-
ningsverk för reduktion närsalter.av
Öresund, Östersjön;Skälderviken och södra krav på skydd av
botten, och stränder.vatten
Havet kring Skåne bl.a. mycket mängdermottar närsalterstora
från verksamheter försiggår på land. påverkarDet på olikasom

havetsätt och livsbetingelsema i den marina miljön. De ekolo-
giska konsekvenserna liksom konsekvenserna för fiske, turism
och bad kan inte fullt överblickas.ut

Miljödelegationen föreslog flertal åtgärder till förbättringett av
SkånesVästra Åt-trañksituation och dess miljörelaterade problem.

gärdsförslagen, hittills inte lett till några samlade beslut, isom är
flera avseenden fortfarande relevanta i diskussionen miljö-om en
anpassning Blandtransportsystemen. föreslogs trafikav annat att
införs under definitionen för miljöfarlig verksamhet i miljöskydd-
slagen. Det skulle prövningsmyndigheten möjlighet ställage att

påkrav verksamheter alstrar trafiksamma som t.ex.som an-
läggningar orsakar rniljöstömingar punktutsläpp.som Re-genom
gionala snabbspårvägar föreslogs på vissa sträckor komple-som

till Pågatågen. På fordonssidan ansågsment kommuner ochatt an-
offentlig verksamhet borde föregå mednan exempel vid infö-gott

randet miljöanpassad teknik. Det kunde ske vidav upphand-mer
ling miljövänlig kollektivtrafik eller inköpav renastgenom av
möjliga fordon och använda möjliga bränsle. Kollektivtrafi-renast
ken, särskilt den spårbundna trafiken, ansågs kräva särskilt stöd för
finansieringen. För projektstörre föreslog Miljödelegationen där-
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för-enligtVidare,region.ochmellansamfinansiering statför en
tågtrafik upphävas.ochpå buss-beslutetbordeslagen, momsom

indus-industrispåren till störrebordeutvecklinggodstrafikensFör
trier byggas ut.

Storstadsutredningar4.2

Storstadstrafikkommittén4.2.1

uppdragmedår 1988regeringentillsatteskommittésärskildEn av
begränsningförunderlagsamlatfram1988:20 avDir. ettatt ta

Måletstorstadsornrådena.imiljöeffekteroch varhälso-trafikens
trängselochbullerluftföroreningar,olägenheternaminskaatt av

analysenl rniljöpro-ochtrañk-på slutsats attEngatunätet. varav
åtgär-samverkandeantalmåste bekämpas stortettblemen genom

kanframladekommitténåtgärdertillförslagenBlandder. som
följande nämnas:

bådebliförförbättrasochmåste attbyggasKollektivtrafiken ut°
miljövänlig.ochattraktiv

fördrivmedelpårniljöavgiftregionalochbilavgifterInför en°
biltrafiken.begränsning av

förmåns-skärpochstorstädernaireseavdragenBegränsa-
bil.fribeskattningen av

planeringenkommunalaochregionalaöversiktligadenFörstärk
resebe-minskarbebyggelsestrukturåstadkommaför somatt en

kollektivtrafiken.ochhoven gynnar

iinrättanödvändiga attregionplaneorgan äransågKommittén att
preciserasskulleuppgifterderasochstorstadsregionersamtliga att

översiktsplane-från utvärderingenerfarenheternahjälpmed avav
regionplaneorga-ocksåtycktestorstadsområdena. Den attiringen

trafik-förutvidgatochutvidgade ettborde ansvarresursergesnen
styrmedelviktigt attskulle tjänaDettautbyggnad. somsystemens

möj-borde detVidareidéer.regionplaneringens varaförverkliga
ochregionplaneringenförochligt ansvarett organatt sammage

fördel-förskulle kunnaSammaLTA-planen. ansvargesorgan
miljöavgifter.regionalaochbilavgifterfrånintäkterningen av

1 1990:16.SOU



SOU 1995:62 Utredningar och 103övrigt...

4.2.2 Storstadsutredningen

Storstadsutredningen Dir. 1988:64 har haft regeringens uppdrag
föreslå åtgärder för förbättra livsmiljön i landets storstads-att att tre

påtalas måsteregioner. direktivenI särskilt storstäderna utveck-att
las måleti överensstämmelse med god regional balans ochom en

storstadsområdenabalanserad befolkningstillväxt i vik-äratt en en
tig behållaförutsättning för storstäderna skall kunna ochatt ut-
veckla livsmiljö.en gynnsam

StorstadslivlUtredningens slutbetänkande övrigtbelyser bland
storstadsområdena. påtalasden regionala planeringen inom Därvid

vikten behållasamverkan mellan kommuner kring intresset attav
eller grönområdenskapa regionalt betydelsefulla i tätorternas
omedelbara närhet. Utredningen konstaterar miljöskadorna iatt

Skåne till följd industriella intensivtvästra verksamheter,är stora av
jordbruk och växande trafik. förklarar insatser förDen behovet av

mångasäkerställa bevarandet obebyggd mark mellan deatt av
övergångUtredningen förordar till extensivttätorterna. en mer

jordbruk intill till friluftsli-för detstörre tätorter tätortsnäragagn
åsystem våtmarker återskapasI landskapet skulle kunnaochvet.

småskaligaoch storstadsområdenafinns ianläggas. Detvägsystem
behov inornregionalt samarbete för förore-ett att restaureraav

vattenområdenningsbelastade mark- och och för bedriva aktivtatt
miljöskyddsarbete.

Storstadsutredningen förklarar betydelsen det be-översiktligaav
byggelsemönstret för möjligheterna förbättra rniljösituationen.att
Det gäller lokaliseringen bebyggelse och verksamheter i näraav
anslutning till kollektiva trafiksystemende och övrig teknisk in-
frastruktur.

åtgärder, föreslårFör kunna utred-genomföra nödvändigaatt
ningen regionalt med politiskt för strategiskett organ ansvar en
planering storstadsområdetinom Huvuduppgifternahelhet.som
för tillhandahållaska kunskapsunderlag, kva-göraorganet attvara
lificerade utvecklingsbedömningar, riktlinjer för markan-ange
vändningen, regionalt betydelsefulla investeringar för trafik-styra

huvudman för kollektivtrafiken.system etc, samt att vara
Utredningen huvudmannaskap för densamlat över-att ettanser

siktliga planeringen påbör baseras mellankommunal samverkan.
Det kan antingen ske i form kommunalförbund ellerav genom
samverkan via landsting, förutsatt landstinget till detatt anpassas

1 sou 1990:36.
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fö-Malmöregionentätortsområdets utbredning. Förfunktionella
isamtliga kommunerkommunalförbund, därreslås utvidgatett

storlandsting böringår. På utredningensiktMalmöhus län attanser
fördelarGöteborgsområdena. Landsting hari Malmö- ochskapas

förankringen.demokratiskamed hänsyn till denbl.a.

Storstadsuppdraget4.2.3

i Stock-länsstyrelsernagenomfördeRES-projektetParallellt med
regeringsupp-Bohus länGöteborgs ochMalmöhus ochholms, ett

dragl markanvändningen medver-planeradedenanalysera huratt
buller,områdena luftkvalitet ochmiljömålennå inomkar till att

Uppdragetgrönstruktur.mångfaldkulturrniljövård, ochbiologisk
storstädemasförstudiearbete EnBoverketsföljdär omaven -

miljöz. Storstadsupp-delenredovisade den förstaLänsstyrelsen av
draget3 kommertvå Storstadsuppdragetvåren 1995. Del attav

fördjupad analys.redovisa en
före-Boverketantagit dethari Malmöhus länLänsstyrelsen av
SSK,inomutredningsområdet omfattar kommunernaslagna som

Staffanstorp,Lund, Malmö,Kävlinge, Lomma,d.v.s. Burlöv,
Eslöv,kommunernaoch därutöverTrelleborg VellingeSvedala,

tillsammanskommunertolvoch Landskrona. DessaHelsingborg,
utgår från berörda kom-dei studienstorstadsregionenbildar som

Översiktsplaner.munernas

och bullerLuftkvalitet
utsläppende svenskabedömningenLänsstyrelsen gör att sva-av

från trafik-organiskaflyktigakväveoxider och ämnenveldioxid,
förväntadsekelskiftetframminska översektorn kommer trotsatt

i övrigaförväntasutsläppsminskningarMotsvarandetrafikökning.
också minskningarförväntadeDå medräknassamhällssektorer. av

ingångna in-medi enlighetfrån övrigai Europakällorutsläppen
avtaladedockmarknäragälleravtal. Vad ärternationella ut-ozon

ilandsbygdochotillräckliga. Isläppsbegränsningar tätorter re-
sekelskiftet klartsvaveldioxid efterhaltengionen förväntas un-av

då före-riskhalterliksom dehälsogränsvärdennuvarandederstiga

1 9331977.Uppdrag M
2 9232069.Uppdrag M
3 1995.i Malmöhus länLänsstyrelsen
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ligger för direkta skador på vegetation och skador på kulturmin-
och föremål. Kvävedioxidhaltema kommernen generellt min-att

ska den katalytiska avgasreningen. Trotsgenom minskade halter
kan det efteräven sekelskiftet finnas risk för överskridande i sär-

Åtgärderskilt gatuavsnitt i deutsatta största tätortema. i form av
trafikrestriktioner och utnyttjandeett fordon kanmer av renare
komma behövas i vissa områden.att

Länsstyrelsen konstaterar antal boende iatt ett regionenstort ex-
för höga trafikbullemivåer. Mot bakgrundponeras såväl natio-av

nella regionala miljömål har arbete påbörjatssom med framatt ta
och genomföra åtgärdsprogram för minska trafikbullerstör-att
ningar. De tekniska förutsättningarna för reducera bulleremis-att
sionema vid bullerkälloma bedöms små. Därför erfordrasvara en
markanvändning medger tillräckligt avstånd mellan bullerkäl-som
lor och bebyggelse.

Kulturmiljövård

Genomgången översiktsplanema med påavseende den plane-av
rade markanvändningen och hot riktar sig den kulturhis-som mot
toriska mångfalden visar exploateringstrycketatt är ochstort att
utbyggnader inverkar pånegativt kulturmiljövårdens riksintressen.
Enligt länsstyrelsen beror missförhållandena bland påannat att
områdena inte säkerställdaär i den kommunala planeringen, att
samverkan dåligär mellan trafikverken och planeringen lideratt
brist miljömedvetenhet. Kunskapsunderlaget dessutomär un-
dermåligt. Också vardagslandskapet kommer förutsättasatt stora
förändringar. Länsstyrelsen särskilt allvarligt på utbyggna-ser att
dema markant frånavviker den regionala traditionen och denatt
regionala identiteten därmed kan gå förlorad i tidevarv medett
EU-anslutning, ökad internationalisering och regionindelning.ny

Länsstyrelsen konstaterar varken trañkverkens planeringatt eller
den planering kommunerna redovisar i översiktsplanema medver-
kar till uppnå miljömålenatt eller tillvara kulturmiljövårdensta
värden. Enligt länsstyrelsen måste därför kulturmiljövården i fram-
tiden tidigt stadium påochett naturligt integrerassätt iett tra-
fikplaneringen för bevaka den regionala aspekten.att Vidare måste
kommunerna sitt och aktivtta arbeta med säkerställaansvar vär-att
defulla kulturmiljöornråden i detaljplaner områdesbestämmel-och
ser.
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Grönstruktur

fokuse-harkommunernade tolviöversiktsplanernaAnalysen av
Slutsatsernagrönstrukturen.betydelsensocialaden uravrats

följande:enligtsammanfattasGrönstrukturunderlagsrapporten
medgrönstrukturens mötesituationer ärkonfliktfylldaSärskilt

består iKonfliktemajärnvägar.ochplaneradeoch vägarbefintliga
grönstrukturenorsakarinfrastrukturenkonsekvensernegativade

socialaochkulturellaekologiska,grönstmkturenstillmed hänsyn
kaninfrastrukturenpåföljdernanegativa samman-betydelse. De av

frag-barriärer,luftföroreningar,buller,nyckelordenmedfattas
inriktasbordeSamhällsplaneringenmarkanspråk.ochmentering

grönstruktu-befintligautveckla denbehålla ochmöjligheten att
effekternegativaochkonfliktsituationersvåraundvikaFör attren.

förverkavidareregionenbordeinfrastrukturutbyggnad sam-enav
därmedochTransportbehovetgrönstrukturen.planeringordnad av

förverkaminskasskulle kunna attinfrastrukturbehovet genomav
produktion.lokalochsmåskalighetpåbyggersamhälleett som

förprioriterasbordeinfrastrukturviktigCykellederna är somen
mycketrekreationsområdena har storaregionalautbyggnad. De
allmänheten.förtillgänglighetochnaturkvalitetersinamedvärden

nyskapandeellerkompletteringarSkåne skulle av re-sydvästraI
bristentillmed hänsynrekreationsområden behövas re-gionala

min-Förbefolkningsmängden.förhållande till attikreationsmark
rekreationsornrå-tillkollektivabordebilberoendet transporterska

i kommu-redovisadofullständigtGrönstrukturen ärutvecklas.den
till. De öppnaborde rättasDettaöversiktsplaner. zonernanernas

identitetdeeftersom tätortemaviktigamellan är entätortema ger
rekreationen.tätortsnäratillgång för dendesamtidigt är ensom

tillgängligkunna görasjordbruksmarkenborde ge-Slutligen mcr
och kommunen.markägaremellanavtalexempelvisnom

mångfaldBiologisk

därSverigeilandskapSkåne detärkonstaterarLänsstyrelsen att
1900-undernegativtutvecklatsmångfaldenbiologiska mestden

delarna.i de västramärkbarasärskiltvaritharFörändringarnatalet.
biologiskförlusterytterligareochomvandlatsharLandskapet av

luftföroreningarföljdtillske re-mångfald kan komma somatt av
återståromlandskogsarealer. I tätorternaspåverkat en-dan stora

mångfald.biologiskochrekreationmark förfragmentdast av
översiktsplaneringen ärnuvarandedenLänsstyrelsen attanser

hellerinteochgrönstrukturentillvaradet gällerbristfällig när att ta
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någonförekommer det samordning planeringen för grönstruk-av
mångfald påbiologisk och fysisk planering, sigtur, annan vare

kommunal nivå. uppnåeller regional För nationella och regio-att
miljömål mångfaldnala bl.a. bevarandet biologisk ochom av

skapa invånarna måstegod livsmiljö för planeringen skeen sam-
ordnat med markanvändningsplanering.annan

Länsstyrelsen utvecklar strategi för planeringen: jordbruks-Ien
utgångspunkterlandskapet bildar fragmenten naturmark viktigaav

från vilka förbindelsekorridorer kan till skogs- och mel-upprättas
lanbygdens landskap grönområden.eller till Detätorternas som
brukar bibehållandemark betydelse för naturkvaliteter ochav av

mångfald måstedärmed biologisk tillförsäkras ekonomisk ersätt-
frånning allmänna medel. Träd- och skogsplantering bör utföras

för förstärka landskapets restbiotoper i slättbygden. Möjlighe-att
på åkermark anlägga beträdor bör tillvara. Genomterna att tas

förutseende fysisk planering kommer den befintliga naturmarken
och den nyanlagda naturmarken bilda nätverk med korrido-att ett

såväl mångfaldoch där biologisk social och kulturellytorrer som
grönstruktur kan utvecklas och tillvaratas.

Skåne4.3 iLänsstyrelserna

Miljövårdsprogram Skåne4.3.1 för

Länsstyrelserna i Kristianstads och ochMalmöhus län 1988antog
miljövårdsprogrammenförsta länsomfattande1989 de i landet.

Samtidigt redovisade länsstyrelserna regionala miljöanalyser som
beskrev miljösituationen i länen. börjanI 1990-talet samhäl-av gav

pålet signaler till förändrad miljöarbetet vilket föranleddeen syn
Skåne miljövårdsprogrammen.länsstyrelserna i Deöveratt se

konstaterade förutsättningarna för miljöarbetet ändrats, bl.a.att ge-
år åtagandenriksdagens miljöpolitiska beslut 1991, attnom ge-

nomföra handlingsprogrammet Agenda riksdagens beslut21 samt
utgå från1993 miljöpolitiken skulle kretsloppsprincipen.attom

Miljövårdsprogram Skåne bådaför utarbetades de länsstyrel-av
uppgift i utvecklaEn central detta arbetegemensamt. attserna var

målen preci-och omforma de riksdagen fastlagda nationella tillav
miljömål. mål bådaserade regionala Sådana fastställdes de läns-av

styrelserna i februari 1995.
innehållermålenI uppfylla handlingsprogrammetsträvan att en

åtgärder pårad för mil-minska samhällets belastning denatt yttre
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såvälföreslåsåtgärdsmål åtgärder gäller länssty-jön. ochDe som
regionala kommunerna,centrala ochandrarelserna organ,som

näringarna och lä-industrin, de areellatransportsektorn,handeln,
invånare.nens

särskilt försin instruktionenligtLänsstyrelserna har ett ansvar
miljövården i länet. Enligtbl.a.utvärderinguppföljning och av

Skåne särskiltdärförMiljövårdsprogrammet för kommer ett pro-
miljömålenregionalautvärdering deuppföljning ochför avgram

samråd och berördamed kommunerunder 1995 iutarbetasatt
också regionalautveckla denkommerLänsstyrelsernasektorer. att

Över-Naturvårdsverket.frånmedelmiljöövervakningen genom
rniljötillståndetför uppföljningligga till grundvakningen skall av

miljökvalitetsmål.jämföras medskalloch resultaten uppsatta

Skåneprojektet4.3.2

Malmöhus län harKristianstads län ochiLänsstyrelserna gemen-
rapportl kommunikationemas infrastrukturutarbetatsamt omen

Skåne-projektet. Upprinnelsen till projektetdet s.k. vargenom
anspråkdebelysa konsekvensernabehovetdet uttalade att avav

uppkommit dentrafikens infrastrukturutbyggnad som genomav
fastoch beslutetMalmöhus-överenskommelsens.k. om engenom

Öresund.förbindelse över
målövergripande för olikalänsstyrelsernaförklararI rapporten

omvärldsförändring-förväntadeanalyserari samhället ochsektorer
ocksåSkåne.förhållandenapåverkar i Här ges en prognosar som

sammanfattning olika andradetrafikutvecklingen ochför aven
sig utbyggnader transportle-anspråk riktari flera fall mot avsom

bedömningenplaner. Länsstyrelsernadema enligt beslutade gör att
genomförbarinfrastrukturenutbyggnaderplanerade är menav

och studier alternativpåtalar ytterligare utredningarbehovet avav
länsstyrelserna konse-Slutligen analyserardelsträckor.för olika

trafikinvesteringar och sektorsvisakvenserna planerade ger re-av
handlingsberedskapen.kommendationer för

samhällsin-konflikterna mellan olikaSyntesen arbetet är attav
trafikenkomplicerade och utvecklingenochär attstoratressen av

miljömålen uppfylls.leder till Deninfrastruktur inteoch dess att
bristfällig detvidare ochplaneringen i kommunernaöversiktliga är
miljömålfastlagdaharregional planeringbehövs ut-somsomen

gångspunkt.

1 Malmöhus län 1993.i Kristianstads ochLänsstyrelserna
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4.3.3 Regionala miljö- och trañkanalyser RES

I oktober 1993 regeringen samtliga länsstyrelser i uppdraggav att
regionala trafikanalyserlupprätta miljö- och med redovisning till

Boverket den l april 1995. Uppdragetsenast följd riks-var en av
dagens beslut år 1993 långsiktig inriktning investeringarom en av
i trafikens infrastruktur Regeringen ville därmed få bättrem.m.
kännedom konsekvenserna de olika projekten investe-om av som
ringarna avsåg. Förkortningen stårRES för Regional Samhällspla-
nering för miljöanpassatett transportsystem.

bådaDe Skånelänen har genomfört uppdraget ettsom gemen-
projekt och enligtsamt Boverket godkänt. Projektetprogram som

är sammanlänkat med flera andra projekt och utredningar.
RES-projektet använder scenariotekniken för sin konsekvensa-

nalys olika utvecklingsinriktningar. Framställningenav scenari-av
bygger bland måloch förema annat sarnhällsutveck-prognoser

lingen. Utifrån dessa försöker analysera konsekvensernaman av
olika utvecklingsinriktningar. I arbetet analyserades två scenarier,
de s.k. Trendaltemativet och Miljöaltemativet.

Trendaltemativet

Trendaltemativet bygger framskrivning dagens utveck-en av
lingstendenser med årsikte 2010. De planeringsfilosofier som
gjorts gällande rådandeunder trender grundenär för utveck-nu
lingen. Stor rörlighet för tjänster, människor och kapitalvaror,
prioriteras högt såväl i Sverige i övriga EU-länder. Genomsom
goda kommunikationsmöjligheter och bärande infrastrukturen
skapas tillväxtfrämjande samhälle.ett Miljöproblemen angrips som
hitintills fortlöpande forskning inom teknik förgenom ny ener-
gisnålare fortskaffningsmedel och bränslenrenare samt genom
ökande miljöhänsyn inom samhällsplaneringen.

Länsstyrelsemas utgångspunkter:
Utvecklingen trafiken fram årtill 2010° fortsätter enligtav nuva-
rande Infrastrukturinvesteringarna i 98-miljarder-prognoser.
spaketet genomförs inom lO-årsperioden. Därefter fortsätter in-
vesteringstakten på nivå.samma
Den tekniska utvecklingen beträffande fordon° och bränslen iär
princip framskrivning dagens utvecklingstendenser.en av

1 Prop. 1992932176, TU 35, rskr 446.
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nuvarande mön-enligthuvudsakfortgår iSamhällsbyggandet
andraochnäringslivetsfrånutgår fortsattPlaneringenster.

harLänsstyrelsen ettplanering.sektorsvisibehov engruppers
samordningsansvar.regionalt

genomfartstarkmedkontinenten, avSkåne förblir motporten°
godstransporter.ochpersoner

Miljöaltenzativet
dåTrendaltemativetmedjämförbartheltinteMiljöaltemativet är

förinfrastrukturförsträckningarprecisaredovisar nyintedet
de konse-behandlarMiljöaltemativet snararekommunikationer.

förutgångspunkterandrahar sam-följerkvenser att mansom
föl-detinnebärsammanfattninglandskapsplanering. Iochhälls-

jande:
be-hossåväl planeraresystemskifte hos sommåste tillDet ett

målstandardienbarträknasintekanSamhällsnyttanfolkningen.
frågeställningarövergripandeStörreminuter.intjänadeoch mer

grund-Enfram.måste lyftaslivsmiljöinnehållsrikgod ochenom
ocksåvardagsmiljön ärfysiskadenvård och värntanke är omatt

läggasrniljöperspektiv börövergripandemänniskovård. Ettgod
miljö-vår omvärld,Vårdenrniljögestaltning.ochlandskaps- omall

integre-ochtillgrundendärförmåste enaspekter,vård allai vara
mycketmångt ochidetgällerSålunda enplanering.alldelrad av

utgörDettadessa.förändringar grun-ochvärderingarfråga avom
erfordrassidasamhälletsfrånåtgärderkraftfulla somför deden

styrmedel.ekonomiskaochlagstiftningbland annat genom
utgångspunkter:Länsstyrelsernas

effekti-ochÄldre bevarasvägsträckningarminskar.Biltrafiken-
käns-i deinförspersonbilartrafik ochFörbudviseras. tungmot

stadskämorna.ligaste
service, tätare turerbättreförbyggsKollektivtrafiken attut ge-

utvecklas,ochprioriterastrafikSpårbundentäckning.och större
98-miljarderspaketetjämvägssträckningar.äldrefall längsvissai

miljö-inriktasinvesteringarna attdärramverk,gäller ettsom
efterhanddärförÖkad avsättsandelmålen uppfylls. pengarnaav

miljö.bättreförstödtillåtgärderför en
förpotentialdentillvarautvecklas att taKustsjöfarten genom°

Kombitrafiken ut-skånska hamnar.ifinnsgodsmottagning som
för-sjöfartInternationelli hamnama.terminalervecklas genom

godsetsnärmaretill hamnarutsträckning ur-iläggs större
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Skåne blir därmed mindre belastat transitgodstra-sprungsort. av
fik.
Teknikutvecklingen inriktas på ökade insatser fordons- och0
drivmedelssidan. Detta erfordrar tydlig frånstyrning samhäl-en
lets sida.
Samhället såinrättas resebehovet minskar. Samhällsplane-att°
ringen eftersträvar skapa diversifierade och därmedatt mer
mindre trafikgenererande miljöer.
Kopplingen bostadsområdenmellan och närmiljöer lyfts fram i°
rekreativt hänseende. Genom utbyggda cykel- och vandringsle-
der kan invånaretätorternas komma i vardagslandskaput ett
med kvalitéer bil.utan
Samhällsbyggandet sker efter harmönsterett- nytt ut-som som
gångspunkt det bärkraftiga samhället. Detta kräver medbor-att

blir bådedelaktiga i arbetsprocessen och i beslutandepro-garna
Det fordras arbetssättet blir sektorövergripande ochattcessen.

planeringen underperspektiv.att antar ett

I Miljöaltemativet inte länsstyrelserna tidshorisonten årtror att
2010 tillräcklig förär renodlat rniljöaltemativ fåkan fulltatt ett
genomslag. Däremot de radikal trendförändring kan hatror att en
uppnåtts vid denna tidpunkt.

Förväntad samhällsutveckling

Länsstyrelserna beskriver den förväntade samhällsutvecklingen i
Skåne utgångspunktmed från befolkningens rörlighetspreferenser
och flyttningstendenser. förväntasDet rörligheten ökar i frarnti-att
den. Men rörligheten blir till viss del förutsägbar och därför möjlig

planera för. Bebyggelseutvecklingen kan komma bliatt att mest
expansiv Skånei västra med tyngdpunkten i Malmö-Lund regio-

och i Helsingborgsregionen. En tredje stadsregion för-mednen
väntad stark expansion Kristianstads-Hässleholmsregio-utgörs av

Utvecklingen beskrivs härutöver kunna ske i fyra huvudkorri-nen.
dorer i vilka i allmänhet järnvägenoch itransportsystemet synner-

fårhet styrande inverkan på bebyggelseutvecklingen fig. 8.en
Dessa huvudkorridorer utefter Södraär stambanan, Västkustbanan,
järnvägen Malmö-Ystad-Simrishamn Skånebananutefter ochsamt

Öresunds-Blekinge kustbana. En särskild utvecklingsring, den s.k.
Öresund.ringen, kan komma bildas Den knyts iatt runt samman

Öresundsbronsöder ioch färjeförbindelsen Helsing-av norr av
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förbindelse kommafastPå sikt förväntas attborg-Helsingör. er-en
färjeförbindelsen.kompletteraellersätta

vikigarejârrwág
järnvägannanx

gtrüutvecklin

m sadsmgioner

Från länsstyrelser-nasSkåne.Utvecklingsstråk stadsregioner iochFigur
RES-uppdrag.

kommahuvudkorridorernaoch istadsregionemaiVidare kan
kommerrörlighet. Dennamedstadslandskaputvecklas storettatt

därmed tillgo-kanresebehovetochviss deltillförutsägbaratt vara
ochstadsregionemakollektivtrafik. Utanförhjälpmeddoses av

Även härsmåortslandskap utvecklas.kommerkorridorerna attett
ombe-skulle kunnaresebehovetochbli högrörlighetenär antas

medresandet skerhuvuddelentåg eller buss,medsörjas avmen
personbil.

beho-tillgodosemöjlighetergodasmåortslandskapet finns attI
förutsättningargodakulturmiljö. finnsHärochorörd natur-ven av

kulturvärden.på ochbaseradturismrekreation ochför natur-

Strategi

nöd-samhällsplanering ärregionalLänsstyrelserna att enanser
utveckling ikretsloppsanpassadochbärkraftigvändig för sam-en

skallhållbar utvecklinglångsiktigtoch förhelhethället att ensom
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uppnås.kunna Föroreningsbelastningen och ingrepp fåri övrigt
inte tål.vad Människansstörre än behov varak-naturenvara av en

måstetig miljö tillgodoses. åstadkommaFör miljöanpassatatt ett
Skånei skall enligt länsstyrelserna den regionalatransportsystem

samhällsplaneringen instrument för tillskapandetettvara av en
miljövänlig och samtidigt tillväxtbefrämjande utveckling. Den re-
gionala planeringen skall sektorövergripande och lägga fastvara

Skåne.struktur för måstehela Vidare påden bådegrundasen att
främja ekonomisk tillväxt och stärka de lokala arbetsmarkna-att
dema och serviceutbuden för bl.a. främja levande lands-att en
bygd. skånskaDen identiteten i landskap måsteoch bebyggelse tas
tillvara utgångspunktoch bilda för kommande utveckling. Nya
kommunikationsleder måste bättre hittillsän till landska-anpassas

förutsättningar. måsteVidare möjligheterna till tekniskpets ut-
veckling fordon och drivmedel såutnyttjas krav alltid ställsattav
på tillämpning de miljövänliga lösningarna. framförI alltmestav
järnvägsstråkens huvudkorridorer bör bebyggelseutvecklingen

såplaneras och i möjligastörstastyras att persontransporter ut-
sträckning kan ske kollektivt och företrädesvis spårbundet. För
godstransportema fraktbör järnväg eller kustsjöfart medgenom
miljövänliga fartyg eftersträvas.

Åtgärder

Länsstyrelserna åtgärdsförslagför fram rad berör denen som re-
gionala samhällsplaneringen, kommunikationsplaneringen och tra-
fiksektom. någraHär sammanfattas tankegångarna.av

Den regionala samhällsplaneringen bör inriktas på främstatt
inom stadsregionema och huvudkorridorema skapa förutsättningar
för människor påoch gods sker miljöanpas-att transporterna ettav

Här genomförssätt. regional fysisk planering med inriktningsat en
på järnvägens utveckling och bebyggelsens lokalisering i anslut-
ning till stationslägena. Resandet med kollektivtrafik skall göras
attraktivt utanför korridorerna.även Den regionala planeringen
måste återspeglas i översiktsplaneringen. Enligt de kommunala
Översiktsplanema finns det potential till utbyggnader vidstoren
befintliga järnvägsstationer. Dessa möjligheter måste tillvara.tas
Det också sådanagäller i där stationslägen kantätorter skapas ut-
med befintliga och järnvägslinjer. För god livsmiljö erfor-nya en
dras bland i stadslandskapen bevara stråk mellanöppnaannat att
bebyggelsekämoma. Statliga åtgärderoch kommunala samordnas
lämpligen samverkansavtal typ plankontrakt för sä-attgenom
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bådamellan deöverenskommelsergenomförandetkerställa av
parterna.

småskaligförutsättningar för nä-godasmå oftaDe tätortemas
måste kantillvaratas. Delivsmiljöergodaringslivsutveckling och

förföredömenkan tjänakretsloppslösningar,utveckla somsom
Skåne.iandra orter

nödvändigblirkommunikationsplaneringensamordningEn av
både in-omfattarplaneringen. Deningå regionalai denoch bör

Samordningentrafik.driftochinfrastrukturfysiskivesteringar av
ocksånivåregionalstatliga verkenmellan deerfordras men

Infrastrukturplaneringenintressen.kommunalastatliga ochmellan
planVägverketsBanverkets plan,samordnatgenomförs attgenom
Vi-regional plan.sammanförs tillLTA-planenoch gemensamen
ochinfrastruktureninvesteringar isamordningerfordrasdare av

mellan in-avvägningarså rationellakollektivtrafikendriften attav
kandriftkostnader göras.ochvesteringar

effektiviseras. Detpå landsvägalltframförGodstransporterna
ochutvecklasknutpunktematerrninalema ett tra-sker attgenom

Gods-tomkömingarna.minimerarinförsfikledningssystem som
godstrafikenminskaMöjligheternaspårpå främjas.trafik att

Samverkanformer mellankustsjöfartförmån för över.tillland ses
och godstransporter.både förutvecklastransportslagolika person-

utveckladgenomförsstadsmiljöbilism iBegränsning genomav
sammanhängandebiltrafik.restriktionerkollektivtrafik och mot

trafiksäkerhet skapas.och högkvalitetgodcykelvägnät av
revi-kommandeföreslår länsstyrelsernatrafiksektorn attInom

till10-årsprogram bör ledaVägverketsochBanverketsdering av
trafikensåtgärder minskaförtillmedelandel avsätts attstörreatt

tåg-specielltkollektivtrafiken,främjaförochmiljöstömingar att
återståendeelektrifieringföreslår vidaretrafiken. Rapporten av

till särskildatrafikhänvisningochjärnvägssträckningar tungaven
hänvisarmiljöstömingarreduktionFörleder. transporternasav

Miljöanpassatiförslagtrafikverkenstillvidarelänsstyrelserna
åt-Öresundsregionen. Några viktigastedei avtransportsystem

i kap. 4.5.nedanredovisasgärdsförslagen

klimatkommitténTrañk- och4.4

År framuppdragkommitté medregeringentillsatte att ta1993 en
trafikens utsläppreduceraåtgärder kantillförslagsamlat somett

in-förutsättningarnaockså utredaskulle attkoldioxid Denm.m.av
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Åretföra rniljözoner i vissa därpåtätorter. kommittén tilläggs-gavs
direktiv bl.a. utreda förutsättningarna för, länma förslagatt samt

kollektivtrafikenshur konkurrenskraft kan stärkas. Trafik- ochom
klimatkomrnittén har hittills redovisat sina slutsatser åtgärds-och

två koldioxidenlförslag i delbetänkanden, Trafiken och och Mil-
tätorterz.jözoner för trafik i

åtgärderBland förslag till för minska trafikens utsläppatt av
koldioxid kan nämnas:

Höj koldioxidskatten i årligentransportsektorn så koldioxid-° att
Årårutsläppen års2000 inte överstiger 1990 nivå. 2000 skulle

bensinpriset bli minst 9,50 kronor liter i års1994 nivå.per
Differentiera försäljningsskatten för lätta fordon med hänsyn till°
bränsleförbrukningen.
Öka påsatsningama forskning och utveckling för få fram- att

lågfordon med energiförbrukning sådanaoch kan drivassom
biobaserade drivmedel.av

I kommitténs åtgärderfortsatta arbete skall beträffande infrastruk-
fysisk planering och kollektivtrafik tyngd.tur, Trafik- ochstorges

klimatkomrnittén konstaterade klimatpolitiken långsik-och denatt
tiga fysiska planeringen har tidsperspektiv. Förändringarsamma

fysisk planering skulle därför på lång sikt kunna vä-genom ettge
sentligt bidrag till den önskade begränsningen växthusgasut-av

frånsläpp trafiken.
Kommittén föreslog kommunerna ökade möjlighetatt attges

förbjuda all slags fordonstrafik i särskilt rniljökänsliga delar av
Vägtrafikkungörelsen3s.k. miljözon.tätorter, medger idag infö-

rande förbud dieseldrivna bussar och lastbilarmot tungaav som
bilavgasförordningen4inte enligt tillhör viss miljöklass. Miljö-en

skulle enligt förslaget i kommunalaavgränsas översiktspla-zoner
med hänvisning till miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkenattner

överskrids. Som åtgärdkompletterande skulle avgifter kunnaen tas
för bilar framförs inom miljözon. Avgiftenut skulle därvidsom en

kunna differentieras efter fordonets rniljöklasstillhörighet. fö-Det
reslogs kommunen får förfoga styrmedlet.överatt

1 sou 1994:91.
2 sou 1994:92.
3 SFS 1972:603, omtryckt i SFS 1985:380.
4 SFS 1991:1481.



1995:62SOUoch övrigt...Utredningar116

Trafikverken4.5

Sjöfartsverket, Sta-Luftfartsverket,Banverket,d.v.s.Trafikverken,
utarbetatuppdragregeringensharVägverketochJärnvägartens

Öresundsregio-imiljöanpassatförstrategi transportsystemetten
i1994höstenregeringentillöverlämnadesRedovisningennen.

underlagsrapporterfyrahuvudrapport separataform samtenav
respek-fordongodstransporter,behandlar persontransporter,som

helaÖresundsregionen sidanpå svenskadenomfattarmiljö.tive
Skåne.

Skåne tätbe-miljösituationen: ärsammanfattarUtredningen en
ochexploateringgradhöginnebär storvilketregion,folkad av

luftföroreningarskadligaSpridningenmarken.konkurrens avom
ochkväveoxiderDepositionenstorskaligaföljer mönster. sva-av

från iutsläppdominerande deltill sinSkåne härrörveldioxid i an-
till andraspridsutsläppregioneniSamtidigt skerländer.dra som
åtgärderingå blandmåste därförarbeteInternationelltområden.

regionen.imiljöbelastningenminskaför att
på följandesammanfattas sätt:Transportförhållandena kan

tillsvenskadebetydelse förstrategisk transporternaSkåne har en
regionen ärTransittransporternafrån övriga Europa.och genom

grad gäller dettasärskilt högytterligare. Iökaförväntasochstora
effektiviseringUtveckling och transport-utlandstransportema. av

integrationen,europeiskadentillmed hänsynkrävs re-systemet
från detill ochlandetsför storabetydelse transportergionens

förbindelsefasttillkomstenochkontinentenmarknaderna enav
Öresund.över

åt-olika beslutuppfattningsinframförTrafikverken att omom
för-tillledamiljöbelastningen kommerminska attförgärder att

också intededetframkommerutredningen attMenbättringar. av
förstyrmedel behövsåtgärder ochytterligarevarförtillräckligaär

Trafikver-lång sikt miljöanpassatuppnå transportsystem.ettatt
far-ochvägfordonutvecklingentillsin tilltroken sätter renareav

utsträckning. Deökadanvänds ibränslenoch menaratttyg renare
förhål-innehållerteknikanpassningförändringarsådana motatt

mål finns förandradefå trans-konflikterlandevis gentemot som
visar deSamtidigtmiljöanpassning.utveckling motportsystemets
medarbetedet krävsatti projektet ettgenomförtsanalyser som

med-också transportval,påverkaåtgärder förspektrumbrett attav
transporter.behovenbeteenden ochoch företagensborgarnas av

miljö-trafik- ochövergripandefrån gällandeutgårUtredningen
utbyggnadenFörregering.ochriksdagbeslutpolitiska avtagna av
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infrastrukturen gäller bl.a. Vägverkets nationella väghållningsplan
1994-2003, Banverkets stomnätsplan 1994-2003, Malmöhus-över-
enskommelsen Öresund.och beslut den fasta förbindelsen överom
För utsläppsminskningar vissa luftföroreningar gäller riksda-av av

fastlagda nationella mål. Trafikverken har olika anledningargen av
avståttdock från föreslå mål för begränsningaratt transporter-av

Öresundsregionen.miljöpåverkan i I stället har de nationellanas
miljömålen och länsstyrelsemas förslag till regionala miljömål varit
vägledande för belysa hur omfattande åtgärdernaatt kanär som
komma krävas. Trafikverkenatt måsteatt transportsystemetmenar
få utvecklas utifrån tillgängligheten viktigär kvalitet iatt män-en
niskors liv och tillägger kvalitet givetvis också handlaratt om en

livsmiljö.god
Trafikverken konstaterar samhällsplaneringen viktigtatt är ett

styrinstrument i miljöinriktatmot ettprocessen transportsystem.
Det i samhällsplaneringenär viktiga, långsiktigt styrande för-som
utsättningar läggs dåfast det gäller transportbehov och möjlig
transportsförsörjning. Enligt måsteutredningen trafikverken spela

aktiv roll i samhällsplaneringen. Därvid eftersträvasen mer att ut-
veckla samspelet med kommuner, länsstyrelser och andra plane-
ringsorgan, likaväl det inbördes samarbetet mellan verken. Detsom
kan Öresunds-gälla diskussioner mål och inriktning fört.ex. om
regionens frågorellertransportsystem genomförande före-om av

åtgärderslagna för miljöanpassat i regionen.ett transportsystem
Öresundsregio-I strategin för miljöanpassat iett transportsystem

sammanfattas bl.a. följande:nen

Renare fordon och bränslen

Minskade emissioner skadliga och buller påverkasämnen kanav
lagkrav, ekonomiska styrmedel och förändrad efterfrågangenom

från konsumenterna. För sjöfarten efterfrågas internationella över-
enskommelser. De nationella reglerna för emissionskrav liksom för
miljöklassning och beskattning fordon och bränslen har mycketav

betydelse för fordonsutvecklingenstor i regionen. Introduktion av
fordon med önskade miljöegenskaper bör stimuleras i regionen.
Införande rniljözoner och utvidgning rniljöklassningssyste-av av

bör prövas.met

Utvecklad kollektivtrafik
Att kort sikt minska det totala bilresandet bättre kollek-genom
tivtrafik begränsade vad gäller främst de kortaresynes resorna.
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godTågtrafik medeffekterna större.långsiktigadeSannolikt är
Verkentill sig resenärer.stråk lockartrañkstarka serstandard i nya

expressbusslin-ochpågatågstrafikenutbyggnadersatsningar av
åtgärder.Malmöhus-överenskommelsenspåfortsättningjer som

godstransporterMiljövänligare

minskadeförpotentialerbetydandefinnsgodstransporternaFör
lokaliseringochutvecklingområdeviktigt ärmiljöstömingar. Ett

mil-tillöverföra transporternamöjligheternaförterminaler attav
samlastning, över-tillmöjligheternatransportmedel,jövänligare

styrningenidistribution tätorterna,miljövänligaregång avtill
godsströmmama m.m.

bilkostrzaderHöjda

resandetspåverkarfaktorviktigTransportkostnaden om-är somen
lågmedpå fordonefterfråganocksåpåverkarDenfattning.

Ävenutveckling.fordonsparkensdärmedochbränsleförbrukning
påverkas.samåkabenägenheten att

Samhällsplanering

lokaliseringlämpligminskaskanTransportbehovet avgenom en
samhällsor-förändradpå lång siktEnverksamheter.ochbostäder

mindreär transport-aktivitetsmönstertillledakanganisation som
trafikanläggningar kanlokaliseringlämpligGenomkrävande. av

tåligatill platser ärförläggasterminalpunkteroch merflöden som
destörningardeför ger.

cykeltrafikUtvecklad

kunnaskulle ersät-färdmedelkollektivaochmed bilMånga resor
ochcykelvägarsatsningarytterligarebehövscykel. Detmedtas

cykel.medfärdasmänniskorstimuleraråtgärder attandra som

fordonochmiljövänligaUpphandling transporterav

delsåtgärderradföreslår trafikverkenhandlingsplanen somI en
lång-åtgärderåren delsochdegenomföras närmaste meravkan
först-denmöjligt. Isåpåbörjaskankaraktär, snartsiktig somsom

ochupphandlingenbl.a.åtgärder omnämnskategorinnämnda av



SOU 1995:62 Utredningar och övrigt.... 119

utnyttjandet miljömålsförenliga och fordon såvälvidtransporterav
trafikverken andra myndigheter och kommuner.som

4.6 Boverket

Boverket har i enlighet med givet uppdrag skissat nationellen
vision, Sverige 2009, utgångspunktmed från målde regering och
riksdag fastställt för fysisk planering, miljö och regional utveck-
ling. I grunden ligger det måletövergripande hållbarom en sam-
hällsutveckling och god livsmiljö. Visionen försöker översättaen
fastlagda mål i konkreta bilder till stöd för handlande olika ni-
våer i samhället. Visionen utvecklar bl.a. frågor till konkretatre
framtidsbilder. Dessa är tätortssystemet, stad-landsbygd i samver-
kan fem landskapstyper för areell produktionsamt och biologisk
mångfald.

Framtidsbilden vad gäller tätortsystemet Sverige bebyg-ger en
gelsestruktur kopplar i nätverk. Länkarna itätortersom samman
nätverket iutgörs pärlband spårbundet,längsorter ett ettav mo-
dernt höghastighetståg.med På detta förenassystem dagenssätt
arbetsmarknadsområden likt till sammanhängande stråköar av ar-
betsmarknader.

Växelspelet mellan och landsbygdtätort såutvecklas denatt
strukturen igröna och kring staden blir lika viktig gestalta ochatt

funktionrätt den byggda miljön. Det i omedelbargrönage som
närhet till fåtätortema kommer tredelad funktion: föratt män-en
niskors välbefinnande, för stadens hälsa och slutna kretslopp samt
för den biologiska mångfalden. I tätortemas närhet och successivt
längre återfinns mark nyttjar frånut staden.restresursernasom
Dessa producerar energi för stadens uppvärmning födoämnensamt

från konkurrenssynpunkt lämpliga påär saluföra den lo-som att
kala marknaden. Beroendeförhållandet stad-land kommunenger

speciellt för planering lederett till ändamålsenligansvar en som en
markanvändning. Samtidigt skapar utkomstmöjlighe-systemet nya

för landsbygdens invånare.ter
Visionen regionaliserad, nationell politik i framtiden. An-ser en

ledningen de varierandeär förutsättningarna finns för desom
areella näringamas utveckling och deras kopplingar till det urbana

Ågärder för bevarande den biologiska mångfaldensystemet. av
varierar starkt i Sverige. För landskaps- och landsbygdsutveckling
behövs därför regional anpassning generella styrmedel,en av men
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möjlig-tillvaranivå lokaltpå regionalockså planering tarsomen
heter.

Årslättornråden.Skåne GötalandsdefinierasvisionenI som
odlingintensiv ävenpräglaskommaslättlandskapet2009 kan att av

skogsplanteringarBetydandeminskat.haodlingsarealen kanom
landska-förstärkninglövskogformske ikan komma avatt somav

flertal tätortsnäraintensitet isärskildmedrestbiotoper ett om-pets
sammanlän-Skåne. Ett mönsterochsödraråden, särskilt i västra av

Livsmil-utvecklas.kannaturmarktillgängligallemansrättsligtkad
närsalt-minskatbli attraktiv. Förkanaktörerlandsbygdensförjön

formvidtas iåtgärder kommaomfattandehavet kan atttillläckage
frånRestproduktervåtmarker.ochbuffertzonerodlingsfria nyaav

på mycketjordbruketanvändas i storakommastäderna kan att
kommabiobränsleodlingarVidare kan attodlingsarealen.delar av

användningmedkombinationdå iochomfattningvissianläggas
kvalitet.restprodukter sämreavav

resurshållande instru-planeringfysiskbetonasvisionenI som
in-ortsstrukturen,frågor rörfrämst degällerDet somment.

utvecklingstödjerVisionenrörligheten.ochfrastrukturen somen
bärkraftigsamtidigtregioner ochkonkurrenskraftigaskapar en

kapi-offentligthushållning medmöjliggörstadsutveckling. Det en
försörjnings-förmiljökostnadernaochdrifts-hållerochtal nere

samspeletavlopp. Föroch attsåsom trafiken vattensamtsystem
förstrategiregioni varjebehövsfungerakunnaskallstad-land en

utvecklingnäringarnasareellademellanuppnå god balansatt en
mångfaldbiologiskkretsloppslösningar, samtanspråkoch de som

ställer.dimensionersociala
i visionensutvecklingförförändringaråstadkommaFör att

planeringsformerpå förändrade antarkravställs bl.a.riktning som
nivå.kommunalochregionalcentral,mellandialogformen enav

utvecklingenurbanaför densamverkansmönster menarFör nyttett
måste beaktatydligareplaneringenkommunaladenBoverket att

ibebyggelsenytillkommandelokaliseraochställertrafikende krav
anlägg-ochjärnvägarbefintliga vägar,ochtillanslutning nya

transporthuvudmännennationellaochOckså regionaladeningar.
fåskallhelhetenochdelsystemenskildadeförmåste samverka att

i plane-också nödvändigtblirekonomi. Det attochfunktiongod
tillarbetsmarknadsregionerochkommuner varan-ringen anpassa

åt-maximaltså blirdelokaliserasarbetstillfällenså attdra attt.ex.
nätverkssam-utvecklatnätverket. Ettifrån berördakomliga orter

berörda kommunerochlandstinglänsstyrelser,mellanspel stat,
kringöverenskommelserpå fasta parternasbyggakunna re-skulle
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åtaganden.spektive Detta skulle kunna ske i form s.k. plankon-av
trakt vissa europeiska länder tillämpar vid överenskommelsersom
mellan och kommun.stat

landskapetsFör utveckling i riktning visionen Sverigemot av
ansvarsfrågor2009 vill Boverket strukturera och samverkanformer

utifrån den s.k. pyrarnidmodellen. Toppen pyramiden deutgörav
naturornrådenavärdefulla ocksåoch skall i framtiden säker-mest

vårdasställas och med huvudman. I mittdelenstaten som av pyra-
återfinns områdenmiden har betydelse för bevarandestorsom av
och kulturvärden och för människors rekreation. För beva-natur-

irandet värdena mellansektionen kan ekonomiska styrmedel ut-av
formas tvåenligt olika principer. Antingen köper samhället kol-
lektiva nyttigheter brukarnamarkägaren, principenligt idagav som

landskapsvårdsersättningar,gäller för NOLA- och utgåreller initia-
tivet rniljöinriktad fråntill ersättning brukarnamarkägaren. detI
sistnämnda fallet har samhället utformat kriterier för vilka arealer
och särskilt skyddsvärda. jordbruksstödEUs harärnaturtyper som

sådan inriktning.en
anspråkMed de följer fårvisionen kommunernanya som av en

utvidgad roll i för landskapet och för utvecklingen deansvaret av
näringarna.areella fysiska planeringensDen främsta roll blir att

identifiera områdende bakgrund samladmotsom av en an-
språksbild konfliktanalysoch lämpliga för alternativaär använd-
ningssätt. kan vissaDet gälla delar landskapet behöverav som
skyddas eller förutvecklas förhindra närsaltläckage, nyttjaatt t.ex.

invånarnaseller betydelse förha livsmiljö. Planeringenrestresurser
kan selektivtanvändas för rikta verkande ekonomiska styrmedelatt

områden.till Därmed behöver samverkanformer etablerasrätt där
den planeringen kopplaskommunala till aktörerde statliga som
har hand stödsystemen.om

i visionenBoverket det finns behov skapa olikaatt ett attser av
för samverkan mellan och landsbygd. befolk-I detätorterarenor

ningstätare regionerna nödvändigtdet regionär störreatt en ser
frågorden rekreationen ochöver resursutnyttjande.tätortsnära om

också frågorDet förgäller biobränsleproduktion med avsätt-om
ning i kommunala energiförsörjningssystem lämpligendär antalett

samverkansområde.kommuner bildar För kulturland-öppetett
mångfald,skap, biologisk fjärrekreation och turism krävs samver-

kan mellan olika aktörer. Dessa kan areellade näringarna,vara
sektorsmyndigheter, länsstyrelser och berörda kommuner.
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Skånestyrelsen4.7

År kommun-till samarbete mellanupptakten1993 närmareettvar
Landstinget i Kristi-och Malmöhus län,förbunden i Kristianstads

Frånstad.läns landsting och Malmölän, Malmöhusanstads orga-
det informellautseddanisationerna namnetrepresentanter antog

insiktenSyftet med samarbetet väckafempaitsgruppen. att omvar
Skånes omvärld och visa hursituation i delvis förändrad atten

aktivt regionalt agerande. Fem-situation kan meddenna mötas ett
regionens företrädaresamverkan mellanbedömde attpartsgruppen

i avgörandetill inflytande beslutmöjligheter störreett som vargav
framtid.för regionens

år tillframställningöverlämnadeFempartsgruppen samma en
regionalförändradFörsöksverksamhet medcivildepartementet om

område initialt omfattar landskapetuppgiftshantering inom ett som
RegionberedningenSkåne. lämnades vidare tillFramställningen

offentliga verksamhetensför denregeringen tillsatt översyn avsom
nivå. fö-framställningenindelning regional Iuppbyggnad och

SkånsktSkåne,regionalt förbildandetreslogs ettett nytt organav
påmotiverades och synpunkterFörslagetlandskapsförbund.

verksamheten framfördes.formerna föruppgifter och
Skånesty-ifortsatta arbete har resulteratFempartsgruppens en

från årsskiftet bildandet199495 verka föruppgiftrelse med att av
Skåne. Om lagstiftnings-landskapsförbund förett permanentmer

inledningsviskommer förbundetförändringar inte medger annat
för därefterkommunalförbundslagbildas enligt dagens attatt suc-

efter-ändrad lagstiftningtill de möjlighetercessivt somanpassas
uppgiftarbetsgrupper medStyrelsen harhand kan erbjuda. utsett

organisationen skallden framtidaredovisa hurutreda och attatt
sakområden.följandearbeta med

Skåne.strukturplanering iMiljö och fysisk°
kollektivtrafik och infrastruktur.Regional°

utveckling.Näringspolitik och regional°
forskning.utbildning ochHögre°

Skåne.iKultur°
Skåne.Turism i°

SverigeDanmark ochRegeringarna i4.8

regeringsnivådanskt-svenskt avtalingicksI augusti 1994 ett om
Oresundsregionen,miljöförbättringar iinsatser förgemensamma
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Öresunds-Skåned.v.s. och nordöstra Själland. Genom avtalet kan
komiteen fåkomma nyckelroll för samordningen arbetetatt en av

förväntas genomföras berörda kommuner i degemensamtsom av
båda länderna, landsting och länsstyrelser. Representanteramter,
från dessa eventuella företrädare för regeringen, kansamtorgan,

ingåkomma i den arbetsgrupp sidoställs kommittén.att som
Öresundskomiteen har utpekats arbetsgruppens referensgruppsom
med uppgift politiskt förankra resultaten i regionen. Arbetetatt
kommer inledningsvis påinriktas belysa förutsättningarnaatt att
för regionens utveckling och precisera de problemnärmareatt som
skall lösas. Senast den juli1 1996 skall arbetet redovisas.

Miljödepartementet har påtolkat avtalet följande vis: En central
Öresundsregionenuppgift blir utarbeta för mil-att ett gemensamt

jöprogram för godkännande och implementering i dansk och
svensk miljö- och planlagstiftning. sådantEtt bör enligtprogram
det svenska Miljödepartementet innehållabl.a. regionala mil-
jökvalitetsmål målsättningoch ha säkra mark för rekreationatten

naturvård. utgångspunktoch En för arbetet bör Polluter Paysvara
Principle, d.v.s. för åtgärderförbättrande påska liggaatt ansvaret
de förorenat. Vidare bör riktlinjer utarbetas för miljöinrik-som en

Öresundsregionen.tad regional fysisk planläggning av
Som exempel Miljödepartementetnämner arbetskraftsinten-att

siva fåarbetsplatser bör lokalisering till knutpunkter längs jäm-en
Vad gäller övervakningsprogramrnenvägama. för luft- och vatten-

kvalitet skall dessa kartläggas och behovet samordnadeav program
Öresundsregionen.förövervägas

4.9 Interreg gränsregionalt samarbeteom-

EU-kommissionen har utpekat Köpenhamns Amt, Fredriksbergs
Amt Köpenhamns kommun och Fredriksbergs kommunsamt som

områdestödberättigat i Interreg II-programmet 1994-1999, som
skall främja utvecklingen i de europeiska Pågränsregionema. den

Öresundskomiteendanska regeringens uppdrag har inlämnat pro-
till EU-kommissionen med ansökan stöd för gränsregio-gram om

Öresundsre-nalt Gränsornrådetsamarbete med Sverige. betecknas
gionen och inkluderar på sidasvensk Kristianstads län Mal-och

påmöhus län och dansk sida Hovedstadsregionen. Sedan Sverige
blivit medlem i EU kan förvänta ansökanman nu en gemensam
från bådade länderna.
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Målsättningama i det danska ärprogrammet
SkåneHovedstadsregionen ochintegrationen mellanfrämjaatt

erhålla region,sammanhängandeför att en mer
främja samarbetsför-existerande och deintensifiera deatt nya

områdenpå så många möjligt, har bety-bindelsema somsom
integrationsprocessen,fördelse

Öresundsregionen bak-näringslivsutvecklingen ifrämja motatt
verksamheter, myndig-förstärkt samarbete mellangrund ettav

organisationer.ochheter
målsättningarna ifrämja harnödvändiga föraktionerDe är attsom

insatsornråden:istruktureratsprogrammet sex
integration.regional kompetens ochUtveckling av

Näringslivsutveckling.
Turism.

och högre utbildning.Forskning, utveckling
infrastruktur.planläggning ochMiljö,

kultur och skola.Media,
samarbetsprojekt för insatsom-följandeurskiljsI programmet

infrastruktur:rådet planläggning ochmiljö,
Öresundsregionenmiljövårdsprogram kap.för seGemensamt

4.8
miljöanalysverk-miljöundersökningar ochVidareutveckling av

iförbindelsen vattenkvalitetertill fastai relation densamhet samt
Öresund

fysiskframtida visioner för regionalförslag tillIdéskisser och en
planering

initiativ till förbindelserplaneringtill analyser ochStöd av nya
höghastighetståg utveckling förslaget Hel-t.ex.med omav

förbindelsensingör-Helsingborg
kollektiva trafiken,till planeringsinitiativ inom denStöd som en

fasta förbindelsendenföljd av
trañkstrukturer i regionenmiljövänligaUtveckling av

Öresundsregionens pla-undersökning i relation tillochAnalys
Östersjöregionen inklusiveicering transportcentrumettsom

Östeuropatill Baltikum ochförbindelsen
telekommunikationema i regionen.Utvecklingen av

degränsregionala arbetet utpekasför detnuvarande aktörerBland
miljömyndigheterna sedanregionala och lokalacentrala, ensom

för övervakningenbl.a.tid tillbaka samarbetatlängre vatten-av
Öresund. denoch samarbete kringutvecklingkvaliteter i För av

Trafikselskab, Läns-trafiken Hovedstadsenskollektiva omnämns
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trafiken i Malmöhus län Kristianstadsoch län, DSB och SJ. Inom
området för telekommunikation har telebolagen på båda sidor om
Öresund inlett samarbete under Combridge. Genomnamnet pro-

Skånejektet IT vill länsstyrelser, universitet och högskolor Skånei
föröka och utveckla användningen informationsteknologi.av

4.10 Re gionberedningen

Regionberedningen har sedan 1992 haft regeringens uppdrag att
utforma förslag den offentliga verksamhetens uppbyggnad ochom
indelning på regional nivå. har utgångspunktDen med från fem-

framställning och Västsverigeutredningenspartsgruppens betän-
kande i delbetänkande, SkåneVästsverige och regionerett i för--
ändringz, föreslagit kommuner och landsting Skånei ochatt
Västsverige på försök under minst två mandatperioder fåskall
bilda regionförbund för regional samverkan ha handatt om upp-
gifter idag ligger landstingen, kommunerna och Isom staten.
delbetänkandet föreslås Lag försöksverksamhet medom re-
gionförbund. Delbetänkandet har remissbehandlats.

framtid3I Regionberedningens slutbetänkande Regional föreslås
ändrad ansvarsfördelning mellan och den kommunala själv-staten
styrelsen. Det regionala utvecklingsansvaret skulle därmed över-
föras från länsstyrelserna till landstingen varvid länsstyrelsemas roll
renodlas till enbart företrädare.att statensvara

Regionberedningen föreslår länsindelning i Västsverigeen ny
Skåne.och Kristianstads och Malmöhus län skulle slåsdärmed

till Skåne län med Kristianstad residensstad.ett Ge-samman som
länssammanslagningen går landstingen författningsenligtnom

Malmö stad föreslås gå i det nybildade landstingetsamman. upp
för Skåne. Regionberedningen länssammanslagningenattanser
och överföringen det regionala utvecklingsansvaret till lands-av
tingen i de länen påbörjasbör kunna under 1996. Reformennya
bör efter grundlagsändring helt genomförd den januari1vara
1999.

detI regionala utvecklingsansvaret bör enligt Regionbered-
ingåningen uppgifter främst sakområdenainom näringsliv och

sysselsättning, fysisk planering, miljö, kommunikationer, hälso-

1 SOU 1992:66.
2 SOU 1993:97.
3 sou 1995:27.
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uppgif-turismkultur,forskning,ochsjukvård, utbildning samtoch
föreslår lagRegionberedningenföreträdare.regionensten att vara

iutarbetaskalllandstingenutvecklingsprogramregionala somom
förändring kommunernasNågonsamråd med kommunerna. av

skeintehandlingsfrihet kommerochbefogenheter att en-ansvar,
planmonopoletkommunaladethellerInteRegionberedningen.ligt

deberedningenförslag. Däremotframförda attberörs re-anserav
tillmåste kommaplaneringenfysiskadenaspekternagionala

Regionberedningennivån.på lokaladenuttrycktydligare än nu
regionplaneorgan,skalllandstingendeförordar störreatt varanya

planeringspro-särskildadelösamöjligheternaskulle ökavilket att
storstadsorrtrådena.finns iblem som

kommunikationernaförplanNationellll

tillkallabeslutat1994december22har denRegeringen att par-en
uppdrag4 plannationellutarbetamedkommittélamentarisk att en

kommunikationsys-Syfteti Sverige. ärkommunikationerna attför
miljöanpassatskall inriktas transportsystem sam-mot ett somtemet

olika de-landetshållbar itillväxtochvälfärdökadbidrar tilltidigt
principengradi vilkenanalyserasärskiltskallKommitténlar. om
sektorsansvartrafikslagensolikadeochkostnadsansvartrafikens

transportmedlenutnyttjandeeffektivaretilllettmiljönför ett av
miljöanpassat transportsystem.inriktningoch ettmot meren

vidareutvecklas.skallprincipföreslå hur dennaKommittén skall
trafikpolitiska beslutårs1988arbetet samtUtgångspunkten för är

långsiktigtlivsn1iljö,goddärefterfattatsbeslutde enom ensom
miljöanpassatutveckling transportsystemhållbar utveckling, ettav

investe-fastställdaochinfrastrukturtrafikensinvesteringar isamt
ringsplaner.

följandevilka ärblanddeluppgifterradinnefattarUppdraget en
skallKommitténarbete.Skånedelegationensförintresseav

ba-kommunikationernaförnationell plantillförslag somen0 ge
med-inriktning densådanoch harhelhetssyn attenenseras

samtidigtuppnå miljöanpassattill transportsystemverkat ettatt
regio-hållbar ochlångsiktigt tillväxtvälfärd,trafiksäkerhet,som

främjas,näringslivkonkurrenskraftigtbalansnal ettsamt

4 1994:140Dir.
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analysera sambanden mellan nationell kommunikationsplan- en
och planeringen för miljöanpassat och säkertett transportsystem
i landets större tätorter och tätortsregioner,

förslag åtgärdertill för stärka kollektivtrafikens- konkur-ge att
renskraft,
analysera hur trafikarbetet kan minskas inom° för fri rör-ramen
lighet och goda kommunikationer,
analysera effekterna informationsteknikens° utveckling ochav
behoven rörlighet.av

Kommittén skall vidare förslag till den inriktning revideringenge
planerna för investeringar i infrastrukturen bör haav under perio-

den 1998-2007.
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11. DISKUSSIONER OCH

OVERVAGANDEN

5 Framtidsperspektiv på
utvecklingen

5.1 Framtida utveckling samhället ochav

miljökonsekvenserna

Den nuvarande och i högreännu grad den framtida miljösituatio-
Skånei kommer beroende åtgärderdeatt vinen själva vid-vara av

i planering, ändrad livsstil,tar kretsloppstänkande igenom etc. men
ännu högre påverkasgrad hur omvärldenatt utvecklas.av

Det därför inledningsvisär väsentligt något analysera vissaatt
grundläggande faktorer kommer forma vår värld och dessattsom
miljö inte bara under de årtiondenanärmaste också underutan

2000 talet och harresten betydelse för planeringsarbetet iav som
Sverige och i regionen. De viktigaste faktorerna är:

Den politik kommer föras i olika länder.- attsom
Befolkningsutvecklingen i världen.°
Den ekonomiska utvecklingen.
Förändringar i miljö och klimat.yttre
Tillgången på odlingsbar mark.
Tillgången energi och andra naturresurser.
Social och teknisk utveckling.

5.1.1 Politik och ekonomi

För utfallet alla framtidsbedömningar och gjortsav prognoser som
har den politik förts särskilt i vissa länder och områden visatsom
sig den betydelsefullaste samtidigt också den minstvara men
förutsägbara faktorn. Kommunistväldets fall och utvecklingen av
den europeiska marknaden aktuellaär exempel.gemensamma



i
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ochsituationenekonomiskaför denbetydelseharPolitiken stor
grönövergång tillvärlden. Endelarolikaiutvecklingen enav
avgif-olikainförandetstimulansåtgärder ellerekonomi avgenom

miljöområdet.påminstintebetydelsefåroch skatter storter
alltså förbättraländer kani olikaförspolitikallmännaDen som

miljösituationen.försämraeller
omvärldsfaktorer-ochdimensioninternationellaMiljöpolitikens

inter-i detSverigeangelägetdetbetydelse attgör ytterststoranas
EUI mycketdriverminst inomoch intemiljöarbetetnationella en

påpekaspolitik. Dettaframgångsrikförhoppningsvisochaktiv
In-skrivelsez vårtMiljönregeringensi ansvar.gemensammabl.a.

arbetet.miljöpolitiskadetriktningen av
ochomprövaskommermiljösamarbetetnordiska att gesDet
nordiskatillvaratautsträckningiför störstaformerflexiblare att

internationelltvidareiochbåde EUinom sam-ettmiljöintressen
Öresunds-inomSkåne samarbetetviktigt för ärSärskiltmanhang.

Östersjön.kring södramed ländernaochregionen

Befolkningsutveckling5.1 .2

framtidsbedörnningama.ifaktornstabilastedentycksDetta vara
%1,7befolkningjordensiårliga tillväxtennuvarandeDen

sedanår och2008%till 1,3sjunkagradvisendastkommer att
ökarvärldenibefolkningeninnebärstabil. Dettaganska attvara

år15redanmiljarder7,2tillmiljarder5,5från nuvarande omca
20303.årmiljarder10tillfortsättasedanföroch att ca

deltill ägakommerbefolkningstillväxten storattväntadeDen
Detillväxten.ekonomiskadenhar störstaf.n.länderi somrum

870medökaekonomierna väntasasiatiska t.ex.dynamiskaelva
årtion-tvådeunder närmastemed 30 %ellermänniskormiljoner

ökning.världenshelahälftennästandena. Detta motsvarar av
påinflytandeavgörandehakommertillväxt ettattDenna stora

skildaanvändningenråvarorolikakonsumtionen samt avav
utsläppindirektochdirektgradi högdärmedochenergislag

miljösituation.lokalsåvälglobaloch som
för-jordbruketskansnabbtvärldeni växerbefolkningenOm

överskridaslivsmedelmedmängdertillräckligamåga produceraatt

1 1994:126.Ds
2 199495:l20.skrivelseRegeringens
3 1995.InstituteWatchWorld
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redan inom år.trettio En demografisk anpassning till sådan si-en
tuation skulle naturligtvis orsaka sociala problem.enorma

Redan i dag överbefolkningenär inom vissa områden påstor
jorden sydöstraöstra, och södra Asien ocht.ex. Egypten. Ytterli-

befolknings ökningar i områdendessa kan kommagare att ge
upphov till folkvandringar i första hand till områ-angränsande
den, sekundär effekt till länderäven ligger längremen som en som
bort.

Till detta kommer effekterna trolig ökning turismen iav en av
Skåne och påSverige. De grund kommande miljö- och energi-av
avgifter i framtiden dyrare charterresomaavsevärt kommer in-att
nebära ytterligare ökat behov rekreation lokalt åtföl-ett medav
jande påtryck miljön.

5.1.3 Ekonomi och handel

Även BNPs utveckling i olika länder såsällan stabil be-ärom som
folkningsutvecklingen har ökningen efterfrågan i världen och iav
disponibel inkomst varit den befolkningstillväxtennäst viktigaste
faktorn, påverkar miljön positivt och negativt. Detta kommersom
den troligen fortsättaatt att vara.

Miljöskulden begrepp fåtthar sitt genombrott. Den kansom
definieras kostnaden åtgärdaför miljöskador ekono-attsom som
miskt och återställastekniskt kan åtgärderdesamt summan av som
återkommande måste vidtas för fullfölja reparationsarbetet. Denatt
springande punkten inte vårär övervältra och tidigareatt genera-
tioners misstag på kommande generationer.

Frihandel bra, stårdenär i motsatsförhållande till godmen om
miljö hållbartdetta inteär i längden. frågaNästa inom WTAstora

inomsamt EU, NAFTA måstem.fl. integrera miljöhänsynattvara
och gällande internationella rniljöavtal förutsättning försom en
handelspolitiken.

5.1.4 Miljö och klimat

De väsentligaste globala problemen för dentre miljön kli-äryttre
matpåverkan, ozonnedbrytning och försurning. Eftersom dessa
frågor knappast kända problem årför trettio sedan kanvar som

och allvarliga f.n. oförutsedda problem komma till. Dettanya men
måste leda till allmänt försiktigare planeringsarbete iett samhället
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exempelårtiondena. Aktuellakännetecknat devadän senastesom
konsekvensvärldeni olika delaröversvämningamaär avsom enav

förståelsen miljön.förfått domineratekniken överatt
medförklimatpåverkande växthusgaserUtsläpp engaserav

klimatförändringarmedmedeltemperaturjordenshöjning somav
värmestrålninghåller denkvardessaföljd somatt gasergenom

debehöverIPCCexpertpanelfrån Enligt FNsjordytan.sker --
kraftigaförhindraförmed 80 %utsläppen begränsasglobala att

ifrågasättsproblemdettaallvarligt ärtemperaturförändringar. Hur
Kli-i bl.a. USA.olika intressegrupperochemellertid forskareav

kommissionensinternationelladenochmatdelegationens arbete
i Sve-verkställandetbetydelse förbli1995 kanimöte storavmars

kanförhandlingsbaraMålen inteinternationellt.rige och är men
framåt i tiden.skjutaseventuellt komma att

kväveföreningaroch utgörsvavel-utsläppFörsurning avgenom
delenmiljöproblem. StörreSkånesochSveriges största avett av
regionaltaktivtutifrån mycketvarförkommerföroreningarna ett

prioritet.måste högstapolitiskt arbeteinternationelltoch ges
haftmiljöområdet hittillsbeslutövergripande storDe som
ochbly-utsläppenminskningenbetydelseomedelbar är sva-avav

förMontreal-protokolletfrån transportmedlen.velföreningar även
betydelsehafreonanvändningen kommerbegränsning att storav

ochCentral-länderna iilång händersikt. Vadendastfast som
Skåne.Östeuropa i Dettamiljöninflytandehakommer stortatt

Östersjön.också förgäller
tillutsläppsmål på förläggsplatsindustrierOm strängtett enav

baserasenergisystemmålsättning eller vilkensmed lägreen annan
ocksåmiljöpåverkan öka. Detta görråvaror kommerfossila att

prioritet.högstasamverkan harinternationellatt en
hittills förgälltmåste ivadSammanfattningsvis settstortsom

villkorteknikensmiljönämligensamhällsplaneringen en --
måste således gällaframtidenIhelt tillvändas motsatsen. enom

vill-miljönsochpå människornasplaneringframtidaochteknik
kor.

markOdlingsbar5.1.5

på jor-kvaliténliksomminskarvärldenarealen iodlingsbaraDen
påtillgången od-därförvärldsperspektiv kommerden. Sett ettur

iredanallra knappastedemarklingsbar resursernaatt vara en av
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relativt framtid,nära särskilten den förutsedda befolknings-om
ökningen inte hejdas.

Om befolkningen växer snabbt World Watch Institute i sinvarnar
från januari 1995rapport för jordbrukets förmågaatt produ-att

tillräckliga mängder med livsmedelcera överskrids redan inom
år.trettio En välkänd amerikansk forskargrupp harannan nyligen i

ekologisk studie funnit jordensen åratt 100 baranaturresurser om
räcker till rimlig försörjning två miljardermänniskoren fyra-miljarder färre viän idagär De kritiska faktorerna od-mest är
lingsbar jord och färskvattenförsörjningen.

åtgärdEn ökar tillgången på baslivsmedel ochsom därmed för-
sörjningsmöjlighetema för befolkningstörre invånarnaär ien att
I-ländema starkt minskar sin konsumtion animalier i första handav

köttvaror. Trenden förärav närvarande den omvända.
Inom jordbruket har redan tekniker, baseras preci-nya som

sionen hos satellit-GPS börjat utnyttjas. Detta innebär möjlig-stora
heter använda mindreatt mängder handelsgödsel och bekämp-av
ningsmedel till för miljön och ekonomin.gagn

Lokal produktion viktigtär inslag i bättreett miljö. Lägreen
faktorkostnader förutsättningar för de verksamheterna. Så-ger nya
väl problemställning lösningar är annorlunda i landsorts-som ett

iän storstadsperspektiv.ett

5.1.6 Energi och andra naturresurser

Energin oförstörbarär och kan endast omvandlas. Likafullt detär
självklart ökande befolkning påatt jorden kommeren krävaatt en
starkt ökad tillgång på energi. Användning och omvandling av
energi leder till ofta irreversibla påverkningar på den miljön.yttre

Tillgången på mineral och grundämnen oftast inteär kritisk. Ett
viktigt undantag livsnödvändigär fosfor, där tillgången redan inom
de årtiondena Återvinningnärmaste blir mycket begränsad. i stor
skala blir därför inom framtid aktuell, i första hand frånen snar
haven.

Många växter och djur kommer i allt större utsträckning exis-att
småi isoleradetera populationer mänsklig fragmenteringp.g.a. av

naturliga växtmiljöer. Insatser i planeringen för skydda denatt
biologiska mångfalden därförär i hög grad aktuella.
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utvecklingtekniskochSocial5.1.7

livsstil ochutbildning,kunskaper,ekonomi, so-mellanSambandet
samhällenadelarellerländeri olikabefolkningen avmiljö hoscial

miljön.inflytandelandstad har stort
grundvärldendelaruppstå i olika avkansocialStor avoro

funge-intelivsmedelsförsörjningenellerrniljökatastrofer t.ex.om
befolkningen.ökadedenpå grund avrar

påverkakommervärderingar attförändringari ellerOlikheter av
omfattandeminstinteSkåne kommeruppträdande. I enindividers

andraochbakgrundkulturellmedinflyttning annanpersonerav
aspekter.olikamiljönfysiskapåverka dentraditioner uratt

informationstekni-bl.a.utvecklingensnabbaförutseddaDen av
föränd-genomgripandemedföraockså kunnakommerken att

utveckling.socialochtekniskringar annan
ikraftigtminskarvaruproduktionarbetskraft förBehovet av

högtillledaSverige permanenti ar-kan ävenDettaI-ländema. en
arbetsdelning itillleda storkommakani sin attbetslöshet, tursom

informationstek-på moderntillgångenökandeutsträckning. Den
hemmaarbetsplatsvaletkanteknik göra attnik och av -annan ny

distansarbe-ökningEnI-ländema.iradikaltändras aveller borta - ochbehovändrade transportertilllederarbetsdelning avliksomtet
i tiden.förläggningdessas

framväxandettillletthardistansarbeteochLandsbygdsboende
arbetslös-faraEn ärnärmiljön. attimarginalverksamheterolikaav

indärmed sätterochanställningslöshet attmedförväxlas manhet
grad äni högresysselsättningså somkanmedicin. Det attfel vara

iVilkamedborgaren. äraktivedenmedhängererkänns samman
aktivitetutvecklaarbetslösa att sammametoderna stöttaså fall att

landsbygdsborsom
kommandedeunderSverigeibl.a.kraftigtökaräldreAntalet

ochnärservicebehovökadetillsinilederårtiondena. Detta tur av
transportarbetet.påverkarocksåsannoliktvilketserviceinrättningar

utsträck-iinsatser störresinaprioriteramåstesektoroffentligAtt
arbetstillfällena.servicenivån ochpåverkaocksåkommerning att
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2 Det framtida behovet rörlighetav

tillgänglighet och därmed

kommunikationer

Fungerande kommunikationer i betydelsen möjligheter till sam-
färdsel eller samfärdsmedel förutsättningär såvälför den glo-en
bala ekonomins för lokala ekonomiers existens och framtidasom
utveckling.

De tekniska kommunikationssystemen är mycket olika karakav
De omfattartär. järnvägarvägar, och farleder, olika transportmedel

telefoniäven modern informationsteknik.men samt Med goda
kommunikationer goda färdvägar och bra fordont.ex. medavses
hög turtäthet, de används eller ej.oavsett Begreppet kommuni-om
kationer har alltmer de oftastersatts terrnemaav trans-synonyma

och trafik.port
Det kanske utmärkande draget i den modernamest människans

livsstil rörligheten.är Denna är vikt förstörsta människorsav var-
dagliga livs situation och för samhällets funktion. Emancipationen,
den ökade fritiden och de bättre materiella har lett tillresurserna en
ökad rörlighet. Nästan alla aktiviteter betyder förflyttning, oftast

Ökadmed bil. räckvidd betyder fler valmöjligheter och medger
ökad specialisering.

Rörlighet förstär och främst relation uttrycks i tid ochen som
rum.

Rörlighet har i riksdagens 19881trafikpolitiska beslutsenast
medel försetts samhälle och individerett uppnåsom antalatt ett

positiva mål. Denna rörlighets effekter på den miljön haryttre
därmed såsomned framgårtonats i propositionen, -----textenav

det generellt inteatt sig lämpligtär eller möjligt användavare att
begränsning trafiktillväxten medel för bättre miljö. Iettav som en
större kantätorter däremot begränsning i den lokala miljönen
behöva övervägas.

De årens utveckling tordesenaste emellertid allt flergöra äratt
beredda ifrågasätta detta påstående.generellaatt

I allmänhet tycks en fri och rörlighet inne-attman stormena
bär sak resebehov. Men detta inteett logiskt.samma stort ärsom
Det ligger naturligtvis frihet i kunna bilen ochstor köra tillatt taen

plats för arbeta eller handla. Attatten annan göratvungen attvara
detta i brist på andra alternativ innebär dock ingen frihet. Att min-

1 Prop. 198788:50
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livskvalitéförsämradinte betydadärförresandet behöverska en
behovetminskarfrihet. Omindividensminskningeller manaven

så be-verksamheterolikalokalisering attt.ex.att avgenomresaav
ökadinnebärakan dettaminskar, tvärtemotlångahovet enresorav

tillgänglighet verk-alltså ökaddetordMed andrafrihet. är aven
bordeindividerochsamhällerörlighetsamheter än somsnarare

ochbebyggelsestrukturplaneringframsyntEneftersträva. av
nå för-förmedelviktigamyckethärkommunikationer attär en

högskolaTekniskafrån ChalmersvisadesNyligenlivsrniljö.bättrad
plat-olikaköpcentralokaliseringenhur externamotsatsen av-

därmedochtrafikarbetestarkt ökattill storaSverige letti ettser -
miljöeffekter.negativa

påberoendesammanhangolika är ettiBehovet transporterav
själva verketi ärmänniskor,rörlighet förbehov etc. menvarorav

tillgänglighet olika tjänsterförbehovet etc.i ställetdet ofta somav
den rela-på tillgänglighet ärdefinitionallmänbetydelse. Enär av
bestårDefinitionenkontakt.interaktion ochtillmöjlighetentiva av

komponenten rörsocialaDensocial komponent.fysisk och enen
och boende.kunskapinkomst,sådantskillnader iindividuella som

nå platsförutsättningarinnefattar attfysiska komponentenDen en
resekostnad. Inomavstånd, restid ochiutbudeller termerett av

tillgänglighetförrestriktiondentidsgeograñn betonas avsom ges
relativsåledesTillgänglighet ärtidsbudget. ytterstindividens en

fråga.empiriskoch
hushållningenroll ispelarTrafik- och stortransportsystemen en

ochspecialiseradeverksamheter ärMänniskansmänsklig tid.med
måsteverksamheterinnebärseparerade. Dettaavståndsmässigt att

tid.ochförflyttningar tartransporter,sammanlänkas somgenom
i tidenblandningvardag består dennaindividenstillSer enavman

verksamheter.stationäraochtransportaktiviteterav
ökamedletviktigastesamhället det atti det modernaBilen är

frihetd.v.s.flexibilitet,förenatharbilenprivatarörligheten. Den
tidsbespa-medfördestinationsåväl tidpunktvälja resan,att som

kapacitetdessutomhar attbussarlastbilar och storBilarring.
ochenergi-dock bilenTyvärr ärochsigmedbära varor,personer

avfallsproduk-skadligaantaltillkällautrymmeskrävande ettsamt
ter.

enbartindividenförockså änbehovfler trans-fyllerbilenMen
rörelsefrihetökadDentillfrån plats t.ex.gerporten annan.enen

ochreviretutvidgningindividerdärföruppfattasoch avensomav
budskap.socialtuttryckasätt ettattettsom
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Bilen såstrategiskär samhället konstruerat idag vadärsom avser
snabba och tidsekonomiska förflyttningar människor ochav varor.
Den spridningen bilinnehavet och den flexibilitet föl-stora av som
jer med dess användning kollektiva ofta blirgör att transporter mer
tidskrävande. Med dokumenterat slösaktig och miljöskadligen
energihushållning på sådaneller brist tidshushållningenharen
fått stark prioritet i det västerländska samhället helhet.som

Nutidens rörlighet, i påutsträckning beror bilen, ärstorsom
på mångadock åldringar,ochBarn sjukasätt och handi-myt.en

kappade eller människor med ekonomi kan inte användasvag egen
bil i utsträckning.större

Den tekniska och ekonomiska utvecklingen ocksåhar gjort att
fritidsresoräven globala.ärnumera

Det har varit allmän trend i I-världen människors rörlighetatten
har ökat. Men påmättnadstendenser har inträtt flera ställen i värl-
den, trängseln och utsläppen i Kalifornien eller trafikinfark-t.ex.

påter tyska Bristande framkomlighet ochmotorvägar. trängsel
kostar och miljöbelastning. Den tillgängligastora extrapengar ger
förflyttningstiden starkt begränsande faktor. Den tid männis-är en
kor använder till förflyttningar timme dag har varitca en per- -
ungefär konstant åren. Snabbare färdmedel alltsåmedgergenom
länge förflyttningssträckor och därmed direkt eller indirektstörre
miljöpåverkan.

utvecklingenPrognoser för framtida transportsektornden av
har i olika påsammanhang baserade olika ekonomiskpresenterats
utveckling samhället. Gemensamt för dessa beskrivningar är attav
de antyder ökning det samlade transportarbetet i framti-storen av
den hittillsvarande trender och samband fortsätter ungefärom som
hittills. De prognosmetoder ligger till grund för beskrivning-som

påbygger vissa traditionellt accepterade samband mellanarna
ekonomisk utveckling utvecklingen Påoch transportarbetet.av se-

år ifrågasätterhar allt starkare höjts dessa samband.rösternare som
Insatser inom områdenandra vivisar konsumenter be-äratt som
redda uppoffringar vi de leder till miljöförbätt-göraatt vet attom
ringar. Detta kan transportornrådet.gälla även

samåkning,En ökad särskilt för innebärarbetsresor, vissen po-
tential för minska biltrafiken. erfarenheterTidigare har oftaatt

nedslåendevarit stimulansåtgärdermöjligheterna bör prövasmen
igen. Gemensamt ägda bilpooler för familjers olika transportbehov

Örebro.har visat sig framgångsrika i Särskilda filer fört.ex.vara
fordon med flera framgångsrikacar blivitpools harpassagerare
i USA.



SOU 1995:62138 Framtidsperspektiv....

med bil sker mellan bostadEndast fjärdedel allt resandeca en av
alltsåoch arbetsplats. bilanvändningen sker förHuvuddelen av an-

servicein-för handla till skolor,arbetsresor,ännat t.ex. att varor,
pårättningar och fritid Eftersom anord-och semester.evenemang,

något sörja för dessakollektivtrafik inte har uppdrag attnarna av
mångabilen onödigt nödvändig haupplevstransporter attsomav

ändåför bil detklara vissa situationer. Och har ärnäratt enav man
också det finns andralätt använda den till arbetet ävenatt om

kollektiva alternativ. därför önskvärt med ökad kollek-Det ärt.ex.
tivtrafik för arbetsresor.änannat

årsenligt 1988 trafikpoli-De roller SJ länstrafikbolagen haroch
beslutl aktivttiska inte självklart förenliga. mycket samarbeteEttär

organiseradkrävs för skapa optimala trafiklösningar. En ökadatt
persontrafiken länsgränsemasamordning den kollektiva överav

frånsådana frågor måstebehövs. Initiativ fall till fall kommai an-
från fråntingen länstrafikbolaggrupperingar eller operatörenav

järnvägstrafiken.av
låg prioritering investeringsaktivitet i denEn tidigare och sven-

ska decennierna har letttransport-infrastrukturen under de senaste
bådetill bitvis för järnväg ochkapacitetsbrister väg.stora

godstransporter lokal kon-kan lokal produktion förVad gäller
minska transportarbetet.sumtion komma öka och därmedatt

På tilltransportsidan ambitionen inom kap. 3.5.3EU seär att
år nationella2000 utveckla och integrera alla de nuvarande trans-

fungerandeportnätverken inom medlemsländerna till endaett stort
trans-europeiskt transportnätverk. ingår den s.k. NordiskaI detta

snabbtågtriangeln, och mel-utbyggnad motorvägarärsom en av
lan Helsingfors StKöpenhamn Malmö Stockholm Peters-- -- -

Karlstadburg Helsingfors Stockholm Oslooch St Petersburg - - -
Göteborg Malmö Köpenhamn. Den sammanlagda investe-- - -

uppgåringen till 40för färdigställa denna triangel beräknasatt
miljarder ochkronor, 18 miljarder kr berör svenska vägarvarav

Skånepågåendejärnvägar. projekt för utvecklingenEtt viktigt av
Västkustbanan.är

varje transportslagalltför hög har hittills betraktatI grad man
utvecklingsmöjlighetema och därige-analyseratnärseparat man -

på nödvändigtinverkan miljön. framtidsperspektiv detI ärettnom
olika trafikslag.kräva utveckling interaktionen mellan allaatt en av

trafikkommittén utrederDen regeringen utsedda Klimat- ochav
frågor samspel.bl.a. till detta viktigaanknytersom

1 Prop. 198788:50.
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utgå frånpåtitta dvsDet angelägetär att system transporterav -
syftesyftet med den enskilda och analysera hur dettatransporten

från ocksåmiljösynpunkt. nödvändigtbäst tillgodoses Det ärt.ex.
så-både perspektivanlägga nationellt och internationellt däratt ett

sjöfart integrerad minst viktigt förväl flyg del. Inteutgörsom en
påverkamöjligheterna inter-samhället denär ävenattatt penetrera

utvecklingen via planerings- och beslutsprocesser.nationella
egentligen redu-Telekommunikationssystemen har hittills inte

datorteknik möjlig-resebehovet. Telefon- och har dock gettcerat
heter bättre samordning och leveranser.till transporteraven

IT-teknik borde dock kunna medföra resebehovetModern att
inom vissa tjänstesek-minskade. Ett antal arbetsuppgifter delar av

frånlika utföras bostaden. Resandet tillkan sammanträ-gärnatorn
och interak-den konferenser kan minska videoteknikoch genom

tiva media.
Skåne på effektivtfysiska planeringen för skallDen sättett

ochrörlighet förbl.a. tillgodose det framtida behovet personerav
fråntill och regionen.inom utveck-Detta skersamtvaror genom

kommunikationer.lingen godaav
Skånetransiteringen i förstaMed hänsyn till den stora avgenom

gäller planeringen för denna.hand gods och ävenvaror
ingår föreslå åtgärderuppgift plane-delegationensI göratt som

miljöpåverkan frånmiljöanpassad minskaringen och attmer
trafiklös-överföra trafik till miljövänligaretransporter samt att

ningar.
vid planering be-Sammanfattningsvis det angeläget allär att av

fritidsan-bostäder, arbetsplatser, serviceinrättningar,byggelse
Skåne tillgänglighe-ökaläggningar, kommunikationsleder ietc.

för individerna och idetta minska resebehovetoch sättten syn-
bilåkandet.nerhet

Åtgärder kollektivtrafiken iför5.3 Ökaatt
Skåne

5.3.1 Bakgrund

framdirektiven till delegationen underlag skallI tasatt ettanges
miljövänligaretrafik tillredovisar möjlighetema överföraattsom

utbyggna-trafiklösningar bebyggelseutvecklingen ochattgenom
tvåDärvid olika scenarierbörden transportsystemet anpassas.av
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rörande kollektivtrafikandelen Skånei sydvästra belysas, dels för
kollektivtrafikandel 25 % dels andel 50 %.en om om en om

dennaMot bakgrund har delegationen givit VBB Trafik Malmö
uppdraget utredning alternativet med 25 % kollektiv-göraatt en av
trafik. Företaget hade dels datamodeller tillgängliga och hademan

genomfört studie kollektivtrafiken Skåne.i sydvästranyss en av
Utredningen helhet redovisas i bilagasom

Utgångspunkter

SkåneregionenAndelen bilresor i ligger kring 55 arbetsre-% av
I detta avseende inte skillnaden särskiltär Stock-stor motsoma.

holm 50-55 Göteborg% och 60 %. Kollektivresoma ligger
Skånekring för hela8 % och mellan 15 till i20 % städerna. I

Stockholmsregionen andelen 40 %.är ca
speciellt frånVad skiljer LundMalmö-regionen övrigasom

stadsregioner framförallt del förflyttningen tillär att storen av ar-
gångbetsplatserna sker eller cykel 25-30 %. I Stock-genom per

holm och Göteborg motsvarande andel mellan till5 15 %.är
Efter kontakter med ansvariga för kollektivtrafiken i sydvästra

Skåne bedömdes det helt orealistiskt scenario förgöraatt ettsom
50 % kollektiv trañkandel.

5.3.2 Trafiks utredningVBB

Målsättningen har varit påverkashur färdmedelsvalen kan föratt se
åstadkomma högre kollektivtrafikandel i främst sydvästraatt en

Skåne. 1990 bebyggelsestrukturDagens och kollektivtrafiknät i
Skåne har varit jämförelsealtemativ.

iDet första hand valet färdmedel tid tidpunkt,ärstyrsom av
tidsåtgång gå,turtäthet, kostnad. åkaoch Att cykla eller kollektivt

i gårregel betydligt billigare köra bil, det oftastär än be-att men
långsammare.tydligt ocksåbörMan ha i minnet alla inte haratt

något val. Har tjänstebil sannolikheten för väljerär att attman man
åka kollektivt liten.

Inledningsvis i konstateras Malmö och Lund harrapporten att
gång-höga och cykelandelar jämfört främstmed Stockholm.

förhållandenaUtredningen spekulerar anledningen till ochom
Skånebedömer människor i sydvästra har möjlighetstörreatt att

gåcykla åkavälja mellan och kollektivtrafik. Därför skulleatt att
Skåne.kollektivtrafikandelama bli lägre i sydvästra
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Beräkningarna pågrundar sig datormodeller beskriver vadsom
händer i kort tidsperspektiv åtgärderolikaett genomförssom om

långsiktigtI tidsperspektivgenast. ett torde effekterna blimera
ochstörre leda tilläven förändringar i boende- och sysselsätt-

ningsmönster. Detta har inte kunnat beaktas i studien. Dessutom
finns möjlighet undersökningsmetoden i vissa fall underskat-atten

förändringar färdmedelsvalen.tar Av dessa skäl bör resultatenav
tolkas med viss försiktighet.en

åtgärderDe beräknats i modellen effekterärsom av
höjda bilkostnader-
ökad turtäthet och snabbare reshastigheter för befintligt kollek--
tivtrafiknät,

gångtidminskad från hållplatstill och påför översiktligt- att ett
hållplatslägen.modellerasätt tätare

Undersökningen visar i princip kollektivtrafiken ensidigtatt om
förbättras någonsamtidigt belastning påläggsutan biltrafikenatt
innebär detta antalet kollektivresor ökaratt antalet bilresorutan att

gåendeteller och cyklandet minskar. Det skapas alltså kollek-nya
tivresor. Om bilkostnadema ensidigt höjs innebär ådetta andra si-
dan antalet bilresor minskar antalet kollektivresoratt ökar.utan att
En hel del bilresor blir aldrig Detta gäller i första hand inköps-av.
och besöksresor.

Vill övergång frånha med bil till kollektivt resandeman en resor
måste höjda bilkostnader kombineras med förbättrad kollektivtra-
fik. Ett antal kombinationer har därför prövats.

Några5.3.3 kommentarer

Ett antal faktorer inte kunnat studeras spelar med sannolikhetsom
eller mindre rollstörre för valet färdsätt. Exempel på sådanaen av

kollektivtrafikensär biljettpris, Skånehögreär iavsevärt änsom
i Göteborg och Stockholm. Bytesmöjligheternat.ex. mellan olika

färdmedel ofta begränsadeär eller förenade med komplicerande
förflyttningar långeller För cyklisterväntan. trafiksäkerhetenär
ofta otillräcklig. Införandet miljözoner, begränsadeävenav som
personbilstrafiken i omfattning,större skulle naturligen gynna
kollektivtrafiken.
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6 ändamålsenligEn
samhällsstruktur

Direktiven har Skånedelegationenssyftet med arbeteangett att
skall belysa åstadkommamöjligheterna från miljö-att attvara en

ändamålsenligsynpunkt Utgångspunkternasamhällsstruktur. har
föregående.redovisats i det I det följande diskuteras vad krävssom

för förändra påsamhällsstrukturen sådant livsmiljönatt sättett att
förbättras långsiktiga måloch bärkraftig utveckling kanom upp-
nås.

I grunden det arbete förändraär människors attityder ochett att
För detta skall kunna ske krävs hos individen insiktattvanor. som

enbart kan vinnas kunskap. Men signalerna till förändringgenom
kan också stärkas kommunalt Skåneiettgenom engagemang som
skulle kunna ske i samverkan mellan kommunerna. inledaAtt ar-
bete med Skåneför regionplanering i vilken miljö-en gemensam
frågorna fåförväntas framskjuten position kommer bliatt start-en
skottet till förändringsprocess. Regionplaneringen kan med denen

inriktningen samförståndslösningarrätta leda till också för andra
samhällsfrågor har minst lika uppnåbetydelse förstor attsom en
ändamålsenlig samhällsstruktur.

nåFör fram till miljöanpassat så kan, ochatt ett transportsystem
måste, olika påverkastyrmedel användas för människors bete-att
ende. Dessa kan sammanfattas under följande punkter:

information och utbildning,-
ekonomiska styrmedel avgifter, bensinpris, biltullar, skatter°
etc.,
lagstiftning och bestämmelser.0

Skåne ingen isolerad del stårär världen. Tiden inte stilla. Land-av
skapet, miljön invånarna påverkasoch deras förvärv ständigtsamt

omvärldsfaktorer. Förutsättningar Skåneändras. invå-och dessav
påverkar i sin påsitt omland olika och med olika in-sättturnare

Skånetensitet. påverkar också påMen nivåglobal och bidrar t.ex.
till växthuseffekten koldioxid klimatpåverkandeoch andragenom

Bidraget koldioxid till atmosfären i hög grad relateratärgaser. av
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andelTrafiksektomsanvändningen fossila bränslen.till ut-avav
Skånesfördettaframtid kommerväxande.släppen Inomär snar

samhäl-uppgå skapatsbidragtill detdel 50 %änatt avsommer av
aktiviteter.lets olika

ändamålsenlig samhällsstruktur ärInnebörden begreppetav en
och förpå begrepp skapat män-given förhand. Detinte är ett av

i grundenochvanligen definitionerniskorna, attutanutan man
kulturer ochtider och i allaallakonsekvenserna. Undertänkt över

politiska grupperingaröverhuvuden, ochmakthavareländer har
ändamålsenlig samhälls-uppfattning vadhaft är enom somen

olika tider.varierat underMålen dockoch medlen harstruktur.
samspelet ochändamålsenlig. ekologiskaDeti sigNaturen är

intefungerat detskulle inte haisamhällsstrukturer naturen varom
material-till energi- ochändamålsenligt sigoch kunnat anpassa

omgivning. dennai sin Utanförändringarliksom tillkretslopp
delexisterat.människan Dettaheller inte ärordning hade aven

vårt fullt kan dranutida samhälle inteevolutionsteorin eget utsom
detför framtiden dock godaärlärdom Ansatserna genomav.

informationssam-dagensAgenda 21-arbetet. Ivärldsomfattande
frånsekundsnabbt världens allainhämtaskunskap kanhälle där

olika och beslutsfattare.hos aktörermedvetenhetenhörn ökar
naturgivna betingelserna,dekunskapengäller särskiltDetta om

spelreglerna i framtiden.i högre grad kommer sättaattsom
iomvärldenkontakterna och utbytet medsamhälledagensI är

gårsamtidigt utveck-Restider förkortas ochprincip obegränsat.
allt sträckor. Informationstek-längrefleralltlingen mot att reser

framtid. Vad den kommer innebäraspås växandenologin atten
svårligenändring kanochkontakterframtidensför av resvanor

Östeuropa.för handel medöppnasöverblickas. Nya gränser t.ex.
ochinom EU Transportmönsterutvecklas handelsutbytetHur

framtidenråder. Gäller igodsflöden ändras. Nya förutsättningar
ändamålsen-mål för vadändrar förutsättningar är ensomnya som

samhällsstrukturlig
utgå frånmåste dagensändamålsenligpå samhällsstrukturSynen

utgåmåsteframtiden. Denvad vi kankunskap och förvänta oss av
sarnhäl-Materialflödet ifrån de begränsningar sätter.naturensom

kanNaturresursernamåste kretsloppsprincipen.tilllet anpassas
liggerMiljöhänsynenåterskapas.utnyttjas i den takt debara kan

ochsamhällsstrukturändamålsenlig ärinaturligt begreppet en
påinskall kunna ledassamhällsutvecklingenförförutsättning att

Skåne intelångsiktigt landskapethållbar. Eftersomväg ären som
Sverige,regionen,delintegreradisolerad öär utan avavavenen
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såden europeiska unionen och världen vi beroende skeen-ärav av
den Påverkanoch förändringar omkring kan positiv,oss. vara men
också negativ för uppnå miljöanpassat samhälle. En ökadatt ett

påviljeinriktning miljöinriktad regionplanering kan, efter etten
konsekvent genomförande, bidraga till utveckling snabbareen som
når målen förmåroch dessutom visa påomvärlden möjlig-desom
heter ändåtill förändringar finns.som

statligtDen tillsatta Regionberedningen har i sitt slutbetänkande
föreslagit ändrad ansvarsfördelning mellan och denstatenen
kommunala på såsjälvstyrelsen det regionala utvecklingsan-sätt att

frånförs länsstyrelserna till folkvalt regionaltöversvaret ett organ.
pågårSamtidigt Skånestyrelsen diskussionen mellan lands-genom

tingen Skåneoch kommunerna i skånsktbildandet land-ettom av
skapsförbund. finnsDet god överensstämmelse mellan Region-en
beredningens Skånestyrelsensoch uppfattning vilka uppgifterom

regionalt självstyrelseorgan skulle ha hand Däremot skiljerett om.
sig meningarna regionaladet självstyret och beslutsmaktenom
inledningsvis utgå från Skåneskall för landstingett gemensamt
eller utgå från skånsktdet skall kommunalförbund.ettom
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7 Delegationens på miljö-syn en

inriktad utveckling Skånei samt

förslag till åtgärderkonkreta

I detta kapitel Skånedelegationen påsin den framtidager ut-syn
vecklingen med ledning utredningar, och övrigtrapporterav un-
derlagsmaterial har anknytning till rniljö-, trafik- och plane-som
ringsfrågor i landskapet. Utvecklingsaltemativ jämförs och över-

utgångspunktmed frånvägs möjligheterna bedriva samord-att en
nad regionplanering Skånei konsekvenserna detar attsom av upp-

miljömålen Skåneför verkligen skallsatta gälla. Delegationens
uppfattning åsiktoch förslag åtgärdertill framförs i kursive-samt
rade stycken.

Delegationens uppgift inledaär arbete med miljöinriktadatt en
regionplanering Skåne.i Att sådan planering i landskapet ären
nödvändig måsteoch fasta former har med all tydlighet verifie-ges

i det underlag redovisatsrats delegationens slut-samtsom av egna
i analysen den fortsattasatser samhällsutvecklingen Skåne.iav

Denna utveckling starkt beroendeär omvärldsfaktorer kanav som
svåra hantera och speciellt målet måsteatt styra, närvara attvara

åstadkomma från miljösynpunkt ändamålsenlig sarnhällsstruk-en
För förverkliga sådant mål Skånetur. föratt krävs detett därför

insatser på detäven nationella planetstora och starkt svensktett
i internationellt miljöarbete.engagemang

7.1 Befolkning

Från år 1994 och fram årtill Skånes2010 kan befolkning komma
öka med drygt 100 000 invånareatt enligt länsstyrelsemas sam-

manlagda Det betyder befolkningsökningen iattprognoser. ge-
nomsnitt uppgåskulle till 7000 år,närmare personer per varav
6100 i nettoinflyttning och i900 födelseöverskott. Vid jämfö-en
relse med de sammanlagda länsprognosema i landet skulle Skånes
riksandel frånöka dagens nivå på 12,5 % till drygt år13 % 2010.
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perio-undervilka50 000antalDetta personer,mot ett caavsvarar
Skåne. Länsstyrel-Sverige tilldelenfrån övrigaskulle flyttaden av

får betrak-flyttningsöverskottet närmastSkåne bedömeri attserna
Öresundsbron utbyggnadenocheffektenväntadeden avtas som

Skånes tillfrån närhet deutgångspunktmed storanäringslivetav
imarknaderna östratill deochEuropaimarknaderna västra nya

inflyttningsö-dock1995börjanioch1994RedanEuropa. varav
ändelar störrevissa avsevärtiverskottet prognosen.

befolkningsökningenden störstalänsstyrelserna väntasEnligt
invånareSkånes%70idag änSkåne redandäriske västra avmer

år beräknas2010Skåne tillframibefolkningsökningenbor. Av
sydvästrasig inombosätta00060ellerhälftendrygt personer

situa-anfört kanlänsstyrelsernavadUtöverSkånes kommuner. en
skäl ochpolitiskaolikaflyktingmottagningendåuppståtion av

kommaoch kanstarktökaromvärldsförändringar att gegenom
befolkningstillskott.oplaneratregionen ett

förväntadedenönskvärtdet inteSkånedelegationen attanser
den regio-förstärkerpåsker sättbefolkningstillväxten ett som
miljöskäl.gäller bl.a.landskapet. Dettaobalansen inala av

finns7.3. Detunder avsnittvidareutvecklassynpunkterDessa
Skånebefolkningstillväxt italar för jämnaremånga skäl ensom

trafiksystemet,idagRedanmiljösynpunkt. ärfrånminstinte
Skåne.belastadehårt i västraochallt gatunäten,framför väg-

ochÅtgärder tillräckligaoch buller inteärluftföroreningarmot
uppnås.miljökvalitetsmålen kanintetillledertrajikökningen att

sigkan komma utsättabefolkningenandelhögre attalltEn av
rekreationpå mark förTillgångenluftföroreningar.skadligaför

kommabegränsad, kanstarktidagredanfriluftsliv, äroch som
det alltSkåne blirberäknat. I västrasnabbarekrympa änatt

jordbruks-högvärdigbevarandemål förinfriasvårare avatt
skälenanfördatill deMed hänsynmångfald.biologiskochmark

mått-förregional planeringSkånedelegationen att enenanser
måsteSkånebefolkningstillväxt ijämnareochfull avsevärt

stånd.tillkomma

bebyggelseochMarkanvändning7.2

förytbehovetÖversiktsplaner ut-sinaihar angettKommunerna
skif-Underlagen ärverksamheter.ochbostäderbyggnaden avav

tidsperspektivmånga fallisaknarPlaneringenkvalitet.tande
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utbyggnadstakten och så långtsträcker sig inte årfram tillsom
2010. Det totala utbyggnadsbehovet har därför inte kunnat utläsas

översiktsplanema, har räknats fram länsstyrelserna medur men av
utgångspunkt från den befolknings- och sysselsättnings-antagna
ökningen i kommunerna. Beräkningen visar utrymmesbehovetatt
för bostäder i Kristianstads län kan bli 1000 ha medannära
motsvarande tal för Malmöhus län drygt 4000 ha. Vad gällerär
planerade för verksamheter koncentrationenär tillytor västra
Skåne påfallandeännu med tyngdpunkter i Malmö-Lund ochmer
i Helsingborgsområdet.

SkånesSydvästra kommunalförbund har för sina nio medlems-
kommuner genomfört studie planberedskapen för anlägg-en av
ning bostads- och verksamhetsområden inom regionen. Re-av nya
sultatet studien visar det i kommunernas Översiktsplaner finnsattav
utbyggnadsområden för totalt 132 000 boende och 86 000 ar-
betsplatser. områdenAv dessa det endast litenär del liggeren som
utanför de befintliga SSK drar slutsatsentätortema. planbered-att
skapen i regionen mycket godär och mycket väl skulle kunna

den efterfråganförväntade mark för bostäder ochrymma av ar-
betsplatser långt årefter 2010. Länsstyrelserna bedömer plan-att
beredskapen Skånesgod i alla kommuner.är

Av kommunernas Översiktsplaner framgår bebyggelse iatt ny
huvudsak planeras i anslutning till huvudorten i kommunen eller i
någon utsträckning till övriga större Mönstret förtätorter. utbygg-

följer oftastnad den planeringssynen låtagängse fortsatt tätor-att
koncentriskt med ringvägssystemväxa utbyggnadsområ-ochtema

förden bostads- och verksamhetsområden där emellan.separata
En utveckling med all sannolikhet kommer fortgåattsom om

ingenting den bebyggdagörs är ökar allt snabbare relativtatt ytan
befolkningstillväxten. Effekten brukar benämns utglesning vilken
kan uppfattas brist markhushållningen.i Enligtsom en rapporten

SkåneFramtida utvecklingsinriktningar i kan regionens nuva-
rande befolkning komma efterfråga ytterligare för bebyg-att yta

m2pågelse 150 invånare årfram till 2020. Befolkningsök-per
årningen framåt30 till invånareuppskattas 200 000 med ännu

högre krav bebyggd sådanBehovet dåberäknasyta. ytaav vara
m2400 invånare. Sammantaget skulle det innebäraper ytaen av
kmz245 ytterligare bebyggd årtillmark 2020. Enligt utredningen

Åstorpsdet areal Landskronaär större ochmotsvarar änen som
kommuner tillsammans.

1 Ingår underlag Skånelänsstyrelsemasi RES-rapport 1995.som
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nödvändigt den för-detuppfattningEnligt delegationens är att
hejdas markenutglesningstrendenväntade fortsatta attgenom

uppnåsbör kunnavid bebyggelse. Deteffektivareutnyttjas ge-
Utglesningen kanomsorgsfull fysisk planering.nom en mer

servicefunktionerbebyggelse,utformamotverkas t.ex.attgenom
resurssnålt. Medochkoncentreratoch trafikanläggningar mer

centrala delaroch servicefunktionerboende iförtätning aven
skulle dessutom fleroch knutpunkterattraktiva stationslägentill

sådankollektivtrafiken. Enkunna utnyttja tätorts-personer
långsiktig och kräver givetvisplanering är noggranna av-

andra intressen.vägningar gentemot

problemflertalSkånedelegationen finner vidare i västraatt ett
och bevarandeexploateringSkåne konflikter mellanbottnar i av

slättbygder har förutsätt-jordbruksmarkenVad gäller imark.
till nack-decennietförändrats under detdockningarna senaste

åker-haromställningens tiderjordbruksmark. Idel för resursen
ekologisk od-den borde hatillmätts det värdemarken inte om

land skullemellan stad ochför kretsloppling och principerna
ocksålång behovetPå sikt kanslättlandskapet.tillämpas i av

trafikanläggningarBebyggelse ochlivsmedelsproduktion öka.
djupare tankepå jordbruksmarktillåts expanderadärmed utan

på.framtiden bärpå begränsningarvilka naturresurser somav
ellerredan idagpå ekologisk odling,ökat kravEtt ser,som

ef-jordbruket kan ökakemikalierrestriktioner iytterligare mot
produktionsvolympå jordbruksmark förterfrågan att samma

Skånedelegationen detbakgrundskall gälla. dennaMot anser
låta bebyggelse och andrahittillsförsvarbartinte att an-som

jordbruksmark.påexpandera högvärdigläggningar

möjligheten minskauppgift undersökaDelegationen har i attatt
principer förolika 10-miljöpåverkan från transportsektorn genom

kom-anläggningar ochbebyggelse,utformningkalisering och av
RES-uppdragetsregionala perspektivetdetmunikationsleder. I är

anslutning till stadsregio-koncentration itillväxt ochslutsatser om
tanke med hänsynhuvudkorridorer bärandeutpekadeoch enner
Konflikter medmålet miljöanpassattill transportsystem.ett an-om

landskap ochmarkanvändning och bevarande naturresurseravnan
också krafterfinnasförutses. kommer strävarkan dock Det att som

påstråken så sikt byggsförtäta i tätorterattmot att samman.
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Enligt Skånedelegationens uppfattning måste nödvändigt ut-
för icke-bebyggd mark skapas mellan Dettätorterna.rymme

gäller bl.a. för bevarande kulturlandskapet och den biolo-av
giska mångfalden utveckling grönstrukturen särskiltsamt av som

kap.i 7.5. Den planerade utbyggnaden måstetas framti-iupp
den kunna med målövergripande för uppnå be-styras att en
byggelsestruktur anpassad tillär och kulturgivnasom natur-
förutsättningar och till kollektivtett ärtransportsystem at-som
traktivt. Riktlinjer för bebyggelse och användningen markav
och för utveckling kommunikationerna måstevatten samt av
kunna läggas fast i samverkande regionövergripande plane-en
ring. Det gäller inte minst i ochtätortsregionerna huvudkorrido-
rerna.

Tillväxtområdena beroende småortslandskapetär måsteav som
goda möjlighet på miljöanpassat utveckla be-sittatt ett sättges

hov kommunikationer, attraktivt boende, sysselsättning,av ser-
och kultur.vice småortslandskapetI finns den mark stads-som

regionerna kommer efterfråga för kretsloppslösningar stad-att
land, för livsmedels-, råvaru- och bio- energiproduktion samt
för tillgodose behovet och kultur. Därför stöder de-att naturav
legationen länsstyrelsernas slutsats RES-uppdrageti som anger

småortslandskapetinom måste verka småskaligföratt nä-man
ringslivsutveckling och goda livsmiljöer för utvecklingsamt av
kretsloppslösningar.

Delegationen hävdar det måste komma ståndtill förän-att en
dring samhällsplaneringen betydligt hänsyn tillstörretarav som
miljö och andra levnadsbetingelser. Detta såvälgäller stads-i
bygd och utvecklingskorridorer på landsbygd bland småor-som

sådanEn förändring ställer grundkravterna. regio-attsom en
nal planering kommer ståndtill fåroch styrande verkan inomen
de områdena.angivna Planeringen måste sektorövergri-göras
pande och lägga fast struktur för hela Skåne. Det viktigtären

resultatet sådan planering tydliggörs för alla aktöreratt iav en
samhället. Detta gäller särskilt för berörda kommuner harsom

för planläggning och beslut mark- ochett attansvar vatten-om
användning skall främja långsiktigtgod och hållbar livs-en
miljö.
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regionalpolitikutveckling ochEkonomisk7.3

lågkonjunkturtillförbyttes1980-taleti slutetHögkonjunkturen av
följde höglågkonjunkturenMed1990-talet.börjanunder ar-av

återhämtningenlänsstyrelsernas väntasbetslöshet. Enligt prognos
Öresundsbron Skånesochår draghjälp10över geogra-trotsta av

år beräknas2010tillEuropamarknaden. Framtillfiska närhet sys-
del. Kom-sydvästrai landskapetsåter främstbli högselsättningen

enligtVellinge kanochSvedalaLund,Kävlinge,Eslöv,munerna
utvecklingenfå del denkomma mestatt gynnsammaavprognosen

arbetstillfällen.av
SkåneiarbetsplatserfördelningenojämnanuvarandeDen av

omfat-mycketkommungränsema ärpendlingenmedför överatt
År kommuni än000150arbetade1990tande. annanpersonerca

länsstyrelsemasår i2010Till atthemkommunen. antas prognoser
175 000öka tillkommerpendlareantalet att personer.ca

Öresundsförbindelsen på infrastrukturensatsningaroch övriga
förbätt-Skåne betydandedelarvissa aktörerförväntas avgeav

förväntningarnaOmutvecklingsbetingelser.näringslivetsringar av
koncentrationenhandstillligger detinfrias närmast att ar-av nya

tillutsträckning skeri högkulturutbudochservice-betstillfällen,
regionen.Malmö-Lund

utvecklingstrendentydligadenhar attmotDelegationen noterat
Skåne,tillarbetstillfällen koncentreras västraochtillväxt nya

ändrastrend bördelen. Dennaden sydvästraalltframför genom
omfattandeutvecklingSkåneshelaförstrukturlägga fastatt en

småortslandskapettillväxtregionernatraditionellasåväl de som
Även småorts-inomhuvudkorridorer.stadsbygd ochutanför

fungerandeoch nätväl utbyggtmåste det finnaslandskapet ett
förförutsättningartransportmojligheterkollektiva gersomav
hu-tillanslutaframför alltbörbilberoende. Detta nätminskat

funktionelltpåknutpunkter sätt.vudkorridorernas ett

arbets-flerskapaarbetspendling ärminska attEtt sätt attannat
medve-småortslandskapet. Eniochpå landsbygdentillfällen mer

utnyttjandesmåföretagande ochstödturism,satsning avten
samhälle,kretsloppsanpassatutvecklingIT-teknik ett spe-samt av

lands-skulle kunnastadland-relationen,tillmed hänsynciellt ge
tillbundenmindrebliförutsättningarbygdsbefolkningen att en

stadsregionema.arbetsmarknad i
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Delegationen nödvändigtdet regionalpolitikenäratt attanser
verkar utjämnande och tillväxtbefrämjande så alla delaratt av
landskapet får del de ejfekterna. Skånepositiva Dettaav ger en
bättre regional balans. En viktig faktor härvidlag utformningär

trafiklederna nordsydlig ochi östvästlig riktning. sådanEnav
utjämningspolitik kommer första handi och kommu-att orterge

utmed kommunikationsleder och vid knutpunkterstörre godaner
förutsättningar utveckla näringslivet. Sysselsättningar inomatt
den lokala arbetsmarknaden skulle där kunna öka och pend-
lingsbehovet minska. deI glesare bebodda områdena och utan-
för kommunikationslederna blir det däremot svårt åstad-att
komma sysselsättning för antal yrkesgrupper. bor ochDeett som
bosätter glesbygden eller småortslandskapetsig i i kommer i stor

ocksåutsträckning framtiden beroendei arbetspend-att vara av
ling med bil. Med IT-tekniken kommer distansarbetet ökaatt en-
ligt delegationens uppfattning. Det därmed möjligt IT-är att

påverkatekniken kan resebehovet.

Behovet jämnare fördelning befolkning, arbetstillfällenav en av
ocksåoch bebyggelse framhävs regionalpolitiska mål i länenssom

planer. ocksåAvsikten där stärka sambandenär mellan arbeteatt
utgångspunkt frånoch bostad med utvecklingen effektiv be-av en

byggelsestruktur.

7.4 Kommunikationer

7.4.1 Trafikinvesteringar

Statsmaktema långsiktigbeslöt 1993 inriktning investe-om en av
infrastrukturl.ringarna i trafikens omfattarBeslutet investeringar

på miljarder tioårsperiod.98 kronor under I RES-rapportenen
utgår från 98-miljarderspaketet genomförs. Miljöalter-Iattman
nativet länsstyrelserna möjligheten ökad andel be-attser en av
slutade medel skulle åtgärderkunna för stödjeravsättas som upp-

miljömålen.fyllandet av

Skånedelegationen kräver miljardpaketets investeringaratt
måste stödja utveckling miljömålen kan uppfyllas.gör atten som

1 Prop. 1992932176, TU 35, rskr. 446.
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påökadbetydligt satsningdelegationenDärmed förutsätter en
individen till-lösningarspårbunden trafik och i övrigt som ger

transportmedel. Enmiljöanpassadeväljaräckliga incitament att
Västkustbanan.utbyggnadenhärvidlagviktig satsning är av

ökadmedel förstånd omfördelning satsningtillFör att aven
samord-genomföranödvändigtpå det heltjärnvägar är att en

Länsstyrelsernas för-medinfrastrukturplanering enlighetnad i
slåockså ihop Ban-RES-projektet. kanslag Det övervägasi att

nivå.på nationell Enkräver beslutVägverket, vilketverket och
innebärabåda skulle kunnadessa verksammanläggning attav

trafikensför iregionala investeringarnationella och resurser
dedärmed främjarpå ochinfrastruktur används bättre sättett

målen miljöpolitiken.långsiktiga inomt.ex.

7.4.2 Persontransporter

miljoner Persontra-Skåne dagligen drygt 3företasI personresor.
uppgår 45 miljoner person-storleksordningenfikarbetet till

står de kollektivaför 75 %,bilenkilometer. trafikarbetetAv ca
gång+cykel för 5 %.tåg+buss för 15 % och näracaresorna

flyg och färjor.sig till bl.a.hänförResterande andel 5 %caom
Inköps-, be-samtligaför 25 %Arbetsresorna av resor.casvarar

fjärde-Resterandeför 50-55 %.rekreationsresorsöks- och svarar
serviceresor.del utgörs av

Skåne harkollektivtrafiken idirektiven konstateras västraI att en
bostäder ochutspridningenlåg resandet och vidareandel att avav

%bilberoendet. Knappt 15till detmedverkatarbetsplatser stora av
jäm-Skåne fárdmedelmed kollektivai företasarbetsresoma västra

Stockholmsregionen.50 % ifört med ca
visat antaletstudie harTrafikverkens jämförande att resor som

50-55 ochregionen %i Malmö-Lundföretas med bil ärtotalt att
Stockholmsregio-storleksordning iandeldenna är somsammaav

Göteborgsregionennågot imindreoch50-55 % änt.o.m.nen
förflyttningarockså antaletbelägg förStudien60 %. att somger

regionen mycketMalmö-Lundmed cykel itill fots eller ärföretas
storstadsregionema 5övrigamed de25-30 i jämförelse%stort

respektive 15 %.
månadskort för355 kronorStockholmsregionen kostarI ett resa

MalmöhusLänstrafikenkort hoskollektivtrafik. Motsvarandemed
StockholmsregioneniSubventionernakostar 920 kronor. utgör

1994.län 55 %och i Malmöhus58 % 1994
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Av ovanstående drar Skånedelegationen slutsatserna
anledning till den låga kollektivtrafikandelenatt° ien västra

Skåne flerär ställeti för kollektiva trafikmedelatt väljer gåatt
eller cykla,

arbetspendlingen mindre,att utgör inte° oväsentlig delen men
det totala antaletav resor.

Delegationen vill därmed göra regeringen uppmärksam på att
det egentligen inte eftersträvansvärtär från samhällelig syn-
punkt enbart föreslå åtgärder lederatt till ökad kollektiv-som en
trafikandel inte samtidigt direkta åtgärder vidtas vad gällerom
biltrafiken. Resultatet skulle kunna bli kollektivtrafiken ökaratt

på Åtgärderenbart bekostnad de idag går eller cyklar.av som
för minskad bilanvändning får heller inte ensidigt riktasen mot
arbetspendlingen, allt mindreutgör deltrots detsom en to-av
tala resebehovet. Detta skulle kunna försvåra målet hållaatt

Ävenkvar levande landsbygd. framtideni kommer landsbyg-en
dens befolkning starkt bilberoendeatt detäven skervara om en
ökad påsatsning kollektivtrafik.

Banverket, Vägverket och VTI har tagit framgemensamt prog-
för Ur dessa kanpersontransporter. utläsasnoser att transporter

med personbil under den tioårsperiodennärmaste kan komma att
genomsnittligt öka med 1 % år medan kollektivtranspor-ca per

tågbuss ökar medterna år.nära 2 % Därefter+ beräknasper
märkligt tillväxttakten framför allt för det kollektivaavtanog re-

långvägasandet. Det resandet beräknas öka dubbelt såänmer
mycket det kortväga resandet. Prognoserna utgår från be-som att
slutade planer för investeringar i trafikanläggningar genomförs,

minskainga särskilt åtgärderriktadeatt förgörs biltrafi-men att
ken. Prognoserna för i Danmark redovisarpersontransporterna
också tillväxt, varvid biltrafiken ökar sin andel samtidigt deen som
kollektiva andel minskar.transportemas

Enligt delegationens uppfattning måste ansträngningarstora
för bryta dengöras nuvarande trenden. Målet måsteatt attvara

minska transportarbetet totalt och nödvändigtvisatt resor som
måste huvudsakigöras sker med kollektiva transportmedel. Ett
intimt samarbete måste etableras för länderna tillsammansatt
ska kunna utforma strategier och genomföra kraftfulla åtgärder

leder fram Öresunds-till miljöanpassatett isom transportsystem
regionen.
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minskamöjlighetervisadelegationenuppgift är attförEn att
för lo-principerolikafrån transportsektornmiljöpåverkan genom

kom-anläggningar ochbebyggelse,utformningochkalisering av
föregåendei detgjortdelegationenharmunikationsleder. Detta

planering,övergripandeochsamordnadföreslå bättreatt engenom
längshuvudkorridorerochtillanslutningi tätorterframför allt

väljaförmå människorflerkunna ettjämvägsstråken. skulleDet att
färdme-på kollektivaresebehov baseratboendes ärdedärboende

sådan planering äreffekternamiljöförbättrandedel. De enavstora
åtgärderandramedmåste kombinerasochlångsiktiganaturligtvis

kollektivtrafikensstärkaoch bl.a. kansiktpå kortareverkarsom
roll.

vidareutvecklingTrafikverkenl effekternabedömthar att enav
ochutbyggdytterligaremedMalmöhus-överenskommelsenav

tillväxthejdadSkåne kunnaskullekollektivtrafik iförbättrad ge en
Ef-luftföroreningar.utsläppenminskasiktochbiltrafiken avav

fårkollektivtrafiknätetdelari deblifekterna kan ensomstora av
kollek-ochbebyggelse-synnerhetistandard,väsentligt högre om

trafikverkensamordnas. Detsamtidigt kantivsystemplaneringen av
kollektivtrafikenstärkaförinvesteringspaketetföreslagna att om-

iexpressbusstrafikenpågatågs- ochutbyggnadfattar nya resre-av
elektrifieringvia Landskrona,Västkustbananändringlationer, av

förtätningMalmöCitytunnel i turut-kustbana,Blekinge samt avav
ambitionsnivånresrelationer. Omtåg ioch bussmedbudet tunga
vissatidshorisont skullelängretillutsträckasskulle express-en

sträckning-gällerspårförbindelser. Detbusslinjer ersättas nyaav
Helsingborg-Höga-ochLund-SjöboMalmö-Falsterbonäset,arna

nas.
kollektivtrafiken iutbyggnadstudie visarTrafikverkens att aven

kol-ökningkraftigmedförinvesteringspaketetmedenlighet aven
påverkas endastbilresandetmedan40-50 %lektivresandet mar-

Åtgärden således rörlighetenökarmed 2 %.minskningginellt
får inves-kollektivtrafikstråk deldeiframför alltochtotalt avsom

teringarna.
bebyggelseut-studiez SSK-området faktiskadenharinomI en

referensaltemativ1965-1990,25-årsperiodundervecklingen en
tillbebyggelsealternativ ärrealistiskt anpassatmedjämförts ett som

minskapotentialerdet finnsvisarStudien attkollektivtrafiken. att
be-kollektvtrafikanpassadhjälpmedtrafikarbetettotaladet enav

Öresundsregionen1 1994.iMiljöanpassat transportsysten
2 C. 1994.Wallström,
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byggelseplanering. Effekterna inte särskiltär 3 %. Kol-stora, ca
lektivresandet visar sig inte öka i motsvarande grad. Det bör dock
framhållas beräkningarna grundar sig dataprogramatt ett som
beskriver vad kommer hända i kort tidsperspektiv. Dettaatt ettsom

således inte hänsyn till ändringar i boende- och sysselsättnings-tar
på lång dåmönster sikt, effekterna bli Enstörre.synes annan

osäkerhet gäller tåg-värderingresenäremas respektive bussre-av
Dataprogrammet utgår från fullständig råderneutralitetattsor.

mellan färdmedlen andra studier tillgångbelägg förtrots att attger
tågtill resande buss.större änettger

Skånedelegationen fullt införstådd medär ovannämndaatt ex-
på åtgärderempel för minska persontrafikens miljöpåverkanatt

nåkan fulla verkningsgradsin först längrei perspektiv.ett
Därför delegationen det finns skälinte uppskjutaatt attanser
för framtiden avgörande beslut. En planering för genomföran-
det dessa åtgärder måste omedelbart påbörjas. Uppgiften börav
skötas regionalt Skåneför i samverkan med trafik-ettav organ
verken och deras motsvarigheter i Danmark.

En handlingsplan för miljöanpassat måsteett transportsystem
också innehålla åtgärder fåkan igenomslag kortare tids-ettsom
perspektiv. En omsorgsfull planering kan bättre tätortsmiljöge en
och samtidigt med kollektivagöra trafikmedel attraktivaresorna

underlätta för Somresenärerna. exempel kanatt nämnasgenom
Knutpunkten i Helsingborg tåg,samlar regionala och lokalasom
bussar, färjor, taxi parkeringsanläggningaroch på ställe. Isamma
Hässleholm byggs liknande knutpunkt för olika trafikmedel.en
Åtgärderna det bekvämt för frångör byta detresenärerna att ena
trafikslaget till mångadet andra. I andra saknas dennatätorter sam-
ordning.

utgångspunktMed från exempel villangivna delegationen sär-
skilt understryka vikten bättre samordning mellan olikaav en
kollektiva trafikmedel. Av betydelse också trafiksam-ärstor att
ordningen tillmäts särskild vikt bebyggelseplaneringen.ien

åtgärderBland andra framförts turutbudetär göra tätare.attsom
Olika studier, bl.a. VBB Trafiks utredning kap. 5.3.2 och bil. 3,
har dock visat sådan åtgärd fårenskilt knappast någonatt en som
helst påavsedd effekt biltrafiken. Det medför i stället deatt som
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övergångNågon olikamellan dekollektivtredan reser mer.reser
såledestrafikslagen sker inte.

Skåne två för bety-trafikhuvudmän medfinns idagI ansvar en
planering i varderatrafikens drift ochden kollektivadande del av

det finns pla-i gränsregionema ochSamarbete förekommerlänen.
utbyggnadenpå bl.a. förfördjupa samarbetet,att express-avner

busslinjer mellan länen.

får delegationenåtgärder för samordningvidtagnaTrots
fårvilkettaxepolitiken olika,trafik- ochkonstatera äratt ogynn-

uppfattningEnligt delegationenseffekter för trafiken.samma
Skåne.trafikhuvudman förregionalborde det finnas enbart en

Öresundsregionen svårbedömdiFärjetrafikens utveckling är en-
förbin-den fastabedömningen förväntasligt trafikverken. Enligt

Öresund avvecklaslinjen Limhamn-Dragörmedföradelsen över att
Helsingborg-Helsingörochoch linjerna Malmö-Köpenhamnatt

Skåne kontinentenfår ochFärjetrafiken mellanfärre resenärer.
få fortsatt tillväxt.kan komma att en

färjetrafikenuppfattningdelar trafikverkensDelegationen att
till-Skåne och Själland vidpå mellankommer minska linjeratt

Öresund. medför min-fast förbindelse Dettakomsten överav en
från Samtidigt kanfärjorna.skade halter luftföroreningar enav

Öresundsbro på samhällsutbyggnadenföljdeffektermed dess
på sikt motverkar möj-biltrafikenleda till utveckling somen av

mål god livs-uppnå miljömål ochligheten att uppsatta enom
Öresundsförbindelsen följdinvesteringar in-med dess imiljö.

handmåste nödvändigtvis förstafrastrukturen i upp-gynna
Öresunds-byggnaden ejfektivt kollektivt itransportsystemettav

regionen.

till luftföroreningarna i regionenFärjetrafikens bidrag ärstora
fastgäller oberoendeförsvarbar.inte Detta av om en

Öresundsförbindelse förminska transportarbetetkommer att
regeringeneller Delegationensjöfarten snarastattanser

grannländeravtal medmåste förhandla bilaterala Sverigesfram
både bränslekvalitetförmå förbättrafärjerederiernaför attatt

och avgasrening.

tåg förkmtim för utredshöghastighetsnät 260-350Vad gäller
Göteborgska förbindaprojektet Götalandsbanan,närvarande som
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och Stockholm via Jönköping. Nu har också kommunerna från
Jönköping och till Helsingborg tillsammans lanseratner projektet
Europabanan är tänkt koppla ihop Götalandsbananattsom med
det Centraleuropeiska höghastighetsnätet via Helsingborg, Hel-
singör och Köpenhamn.

Luftfartverkets för tiden fram årtill 2005 pekarprognoser en
årlig tillväxt i flygtrafiken på 5 %, vilket flyget den kraftigasteger
relativa ökningen alla Öresundsregio-persontransportmedel iav
nen.

Delegationen ifrågasätter för flygtrafikensom prognoserna ut-
veckling sannolikaär med hänsyn till de koncept för snabbtåg
och höghastighetsbanor planeras och utreds Sverigei ochsom
inom övriga EU-länder. Detta kan medföra dessa miljö-att ur
synpunkt bättre trafikaltemativ får genomslag.störreett

I länsstyrelsemas Trendaltemativ prioriteras ökad rörlighet för
Det gäller såvälpersontransporter. de individuella de kollek-som

tiva Framför allttransporterna. kan den individuella rörligheten
överhuvudtaget komma bli föratt tillgångharstor personer som
till bil. Både arbetspendling och serviceresor underlättas och av-
stånden för nåbarhet till resmål blir förstörre allt fler.

Delegationen följandegör reflektion: Om Trendalternativet tas
utgångspunkt för visionen så blir slutsatsensom biltrafikenatt

kommer främjas ytterligareatt ännu utvecklatett vägnätav mera
medan tågtrafiken, vissa förbättringar, får svårttrots vinnaatt

på bekostnadresenärer bilismen. Skånedelegationennya av an-
sådan utveckling gårattser miljoförbätt-en strävanemot om

ringar Skåne.i En regional trafik- och bebyggelseplanering som
ansluter till länsstyrelsernas Skånei Miljöaltemativ måste därför
i stället utgångspunkt för kommande åtgärder.vara

7.4.3 Godstransporter

Efterfrågan godstransporter beroendeär ekonominsav till-av
växttakt och inriktningen tillväxten. Strukturförändringar i in-av
dustrin går större och specialiserademot enheter. Detta inne-mer
bär i Ökadsig ökat transportbehov.ett förädlingsgrad och därmed
högre varuvärden ställer ökade krav på kvalitet, snabbhet och tids-
precision i Tillgången Öst-transportsystemen. till marknader inya
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förexportlägetiförbättringarEUtillanslutningenoch gereuropa
inompolitik transportom-påverkar EUsSamtidigtindustri.svensk
självständigföramöjlighet trans-ländernasanslutna attrådet de en

önskemåluttrycktklartharEUinom omUtredningarportpolitik.
EU kaninomvägtrafiken. Järnvägenavgiftsbeläggningeffektiv av

framtiden.iutbyggnadbetydandemedräknatroligen
lagerhållningochproduktionsinkoncentrerarMånga företag

ka-mångdubbelt störrefårAnläggningamafåtal platser.till enett
råvaror ochflödekoncentreratinnebärvilket avpacitet ett mer

sjöfartochjärnvägstrukturförändring kanDennakomponenter. ge
indus-i allagiveninteutveckling ärdennaMenmöjligheter.ökade

lo-mindretrendockså klar motfinnsDärtrigrenar. en
inomproduktion ävenspecialiseradförenheterkalaregionala

stålindus-ochskogs-branscherbulkorienteradetraditionellt som
trin.

också kommakantransportströmmarochProduktionsmönster
imaterialrecirkulationkravökade sam-förändras avatt genom
platserfrån avlägsnaråvarorefterfråganminskarDärmedhället.

utsträckningallti störreochskrotmaterial,eftersom t.ex. papper,
används.ochproducerasdedärmarknaderi deåtervinnaskan

höghastighetsstandard,medVästkustbananbl.a.Utbyggnaden av
åtgärderandrafleraHallandsåsen ochdubbelspår, tunnel genom

Åtgärderna höjerfördelar.bara storainte persontransporternager
gods-förattraktionskraftökadtillledervilkettransportkapaciteten
berörjärnvägenfömyelseprocesspå Den nujärnväg. somtrafik av

rationellinnebärasannoliktkommer att merhela Europa en
kontinen-ochSkandinavienmellanKombitrafikengodshantering.
snabbare,blirutvecklas transporternamöjlighethar att omten en

informationsö-differentierad ochblirprisstrukturen ommerom
Gods-förbättras.informationsflödet avsevärtochvervakningen

järnvägenutsträckning äni högrelastbil harmedtransporter
påkapacitet väg-Dåligkrav.marknadenstillsigkunnat anpassa

påavgiftsysteminförandet ettCentraleuropaibl.a. samt avnätet
last-fördelarTillnackdelar.lastbilstrafiken somEU-vägnätet ger

fortsattdockfinnssigtillgodoräknakommakan enbilssystemet att
till-avisering atthanteringssystem,rationellare omutveckling mot

utvecklingenochbroförbindelsertillkommandeåta axellast,höjd
dessakangodstransportersjöfartensgällerVadfärjor.störreav

ochenheter systemtranspor-motsig störreinriktakomma motatt
Skånemellanfärjormedgodsmängd transporterasDen somter.

starkt.ökaberäknaskontinentenoch
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Vad de godsströmmar går Skåne dele-avser som genom anser
gationen dessa bör påfördelas och landtrans-sättatt annat att

begränsas ökad sjöfartstrafik. Så kan fleraparterna genom
Östersjökustenhamnar vid förväntas bli betydelse förav

Öst-godstransporter, framför allt och Centraleuropa. Vi-mot
dare måste gods dagi med lastbil högreitransporteras ut-som
sträckning påfraktas järnväg för minska miljöolägenheterna.att

ökad påEn godstrafik kan visserligen skapajärnväg olä-nya
genheter eftersom det kan komma krävas spårdragningaratt nya

modemiseringar och förstärkningar befintliga sträck-samt av
ningar. Det viktigt dessa planeras såmedär hänsyn tillatt stor
miljön möjligt.som

7.4.4 Trafiken och miljön i övrigt

Trafiken kommer överskådliginom framtid fortsattatt generera
utsläpp föroreningar olika slag. Flera föroreningar-na harav av av

starkt samband med de miljöproblem framöver svårablirett som
bemästra mycket starka styrmedel nationell och globalatt utan

nivå. frånOlägenheter buller, anspråk påträngsel och mark är mer
geografiskt avgränsade problem.

Med förknippas måsteantal problemtransporterna ett stora som
lösas uppnåför god livsmiljö hushållningoch medatt natur-en en

påEtt framtida perspektiv dessa problemområden be-resurser.
skrivs i det följande.

Nedfallet försurande framföralltämnen, svaveldioxid ochav
kväveoxider, överstiger sedan länge kraftigt tål Skåne,vad inaturen

också i andra delar södra förhållandeSverige. Till detta bi-men av
drar inte minst det geografiska läget utsläppskällor inära stora an-
dra länder och vindriktningar för spridningen. Där-ogynnsamma

Skånestillkommer bidragutöver till nedfallet. Transportsek-egna
här denär källan till försurandestörsta utsläpp och kommertom
så också åtgärderi framtiden inte de redan be-att utövervara om

slutade genomförs.
SkåneTransportsektom i kan enligt trafikverkens utredning re-

ducera sina utsläpp svaveldioxid fram till början 2000-talet.av av
Sjöfartens utsläpp ökar åtgärderdock inte särskilda omedelbartom
vidtas och kan under 2010-talet ståkomma för ökningatt en av
trafikutsläppen nivå.överstiger dagens totala För kväveoxi-som
dema gäller kraftig minskning fram till 2000-talets början,en
främst resultat de flesta personbilar vid denna tid-ett attsom av
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åter kvä-Härefterkatalysatorrening.med antasförseddapunkt är
för-trafikökningenprognostiseradedeneftersomökaveutsläppen

katalysatorreningen.bl.a.positiva effekternadetar av
problemglobaltklimatpåverkande är ettUtsläppen somgaserav

viktigastebränslen. Denfossilauppstår förbränningenvidbl.a. av
hälftenför närmareTransportsektomkoldioxid. avär svarargasen

från vägtrafiken.kommerSkåne. Merparteniskerde utsläpp som
ingaregionenitrafikökningenmedi taktökaUtsläppen väntas om

Riksdagensbeslutade.redande etapp-åtgärder genomförs utöver
år därmed2000 kanefterkoldioxidhaltenmål minskning avom

uppfyllas.inte
på miljönpåverkan sär-trafikensproblemområde ärtredjeEtt

frånolägenheternaproblemen ärBland de störstaskilt i tätortema.
trafikanläggningarnaskadliga ämnen,och utsläppbuller menav

och skapastadsmiljöemaiinslagstörandeockså upplevaskan som
handlingsplanbeslutRiksdagens motbarriäreffekter.oönskade om

vidtapå kommunernaställa krav attblandkommerbuller attannat
trafikbul-störandeminskaförmiljönbebyggdaåtgärder i den att

000220för debli mindreolägenheternaPå sikt kommerler. att
dBAöverstigande 55bullerförSkånei är utsattasompersoner

iskadliga ämnenHalternadygnsvärde.ekvivalentutomhus, av
bl.a.minskafortsättabedömningarenligtkommertätortsrniljön att

trafikomläggningar.ochbakgmndshalterminskadetill följd av
för föro-gränsvärdenaförriskdetfinnsemissioner attlägreTrots

deiöverskridassekelskiftet kommerockså vidreningshalter att
Lund.ochHelsingborgMalmö,Särskilt ärstörre tätortema. utsatta

trafikan-villkorpåproblemområde vilkaärframtidafjärdeEtt
markanvändningar.andramedfå konkurreraskallläggningar

ochbostäderbyggandetpåanspråk förmarkfinnsBland dessa av
ochfriluftsliv tätortsnärapå mark förverksamheterandra re-samt

bevarandein-kulturmiljövårdenochVidare hävdarkreation. natur-
står i kon-naturresurshushållningenmedtillsammanstressen som

exploate-ochtrafikanläggningarutbyggnadenflikt annanmot av
Skånespåtagliga isärskilt västraKonfliktema ärmarken.ring av

hörjordbruksmarkerockså definnsdelar. Härtätbefolkade som
i Europa.klassadehögsttill de

effekternamildramöjligheternaSkånedelegationen är attEnligt
nivå docklokalochregionalpååtgärderproblemen genomav

förstrategitrafikverkensbl.a.har ettutsiktslösa. Dettaalls inte
Öresundsregionen deMenvisat.imiljöanpassat transportsystem

ochframsynttillräckliga. Enåtgärderna inteföreslagna är sam-
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ordnad planering bebyggelse, verksamhetsområden ochav
får åtgärderde påförst litetransportsystem ses som en av som

längre sikt kan goda effekter miljön.i Kombinerat med sats-ge
på effektivareningar och väl utbyggd kollektivtrafik kanen re-

uppnåssultat redan kortarei perspektiv.ett

Skånedelegationen det mycket viktigt med kraftfullaärattanser
åtgärder alla de områdeninom Vidare detnämnts ärsom ovan.

vikt Sverige deti internationella samarbetet kraftfulltstor attav
frågordriver begränsning de gränsöverskridande luftför-om av

åtgärderochoreningarna flyg- och sjöfartstrafikensmot ut-
släpp.

7.5 Allemansrättslig mark och grönstruktur

Den svenska allemansrätten har ingen direkt motsvarighet i andra
länder. Den utländska medborgare möjligheter fri-utövaattger
luftsliv i påutsträckning och villkor svensksamma samma som en

påmedborgare. Bristen mark för utövande friluftsliv är storav
inom områdenbefolkningstäta både i Danmark, påTyskland och

hållandra i Europa. Genom Sveriges inträde i EU, ökat intresseett
uppleva orörd natur förbättrade kommunikationeratt samtav

med Danmark och kontinenten kan belastningen skån-bl.a. de
ska friluftslivsonlrådenaoch komma bli kännbar i fram-natur- att
tiden. Vid ökad besöksfrekvens minskar möjligheterna attav upp-

mångaleva den ostördhet värde i vid vistelsesätter i naturen.som
Slitaget marken störningaroch bl.a. djurlivet kan komma attav

naturområden.Öka inom känsliga

Skånedelegationen vill understryka den svenska allemansrät-att
tillgång måste respektera på.och Utö-ärten taen som vara

vandet friluftsliv får nödvändigtvis begränsasinte änav mer
föreskrifter tillkommer vid förordnanden enligtt.ex. genom som

naturvårdslagen. Skåne bör samlat till de ökade möjligheterse
till arbetstillfällen ligger utgår frånturism behovetisom en som

och kulturupplevelser rikt ochi landskap.varieratnatur- ettav
Därmed skulle också del friluftslivet kunna kanaliseras tillen av
områden mindre slitage- och stömingskänsliga.ärsom
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upprätthållaskunnaskallframtidenockså iallemansrättenOm
markägareallemanskyldighetenbetydelsedet gentemotär attav

respekteras. Sommark fortsattnyttjanderättsinnehavareoch av
allemans-inskränkningar iidagredandetfinnstidigare nämnts

inskränkningarområden. Denaturskyddadevadrätten avser
motiverade.välochnödvändigaskäl finnsdessa äravsom

landska-deltillgängliga marken utgörallemansrättsligtDen av
spektruminnehåller grönytorbrettgrönstruktur ett avpets som

Sådan markpå landsbygden. ärsåväl inatunnarkoch tätorten som
stadsregioner.ochSkånes slättlandskapbegränsad inomytterst

frågan hurdirektinteberörRES-uppdragLänsstyrelsemas om
iförändrasmarkallemansrättsligtillgångenochgrönstrukturen

medföradockTrendaltemativet förväntasalternativen.olikade en
följd.barriäreffektermedlandskapetuppsplittringfortsatt somav

kulturhistoriskaochlandskapetsbrytstrafikledema natur-Genom
begränsasmänniskanförlorade. Förgå helteller kansamband

land-berikasockså ochupplevasigmöjligheten röra att avatt men
kulturinnehåll.ochskapets natur-

såsmåförhållandevisÄven anläggningar ytorupptarnyaom
barriäref-tillskrivaskannegativt. Dettatillgänglighetenförändras

förespeglasMiljöaltemativetbuller. Ibl.a.störningarochfekten av
hänsynstagande tillinfrastrukturen ärutveckling mersomaven

förutsätt-ha bättredärför bordeochlandskapetimiljövärdena
ochrekreationsmöjligheternaocksåtillgodosekunnaningar att

då RES-självklarhetingendockDettaintressen. ärfriluftslivets
inves-planerfrån beslutadeutgårförutsättningaruppdragets att

Trendaltemativetbådegenomföras iskallinfrastruktureniteringar
Miljöaltemativet.och

starkt behovfinnsdetSkånedelegationen ett genom-att avanser
nuvarandedenbättrefysisk planering änförandet somenav
friluftsliv.ochrekreationbehovmänniskanstillgodosekan av

invånarna.hosvälbefinnandeochlivskvalitethandlarDet om
dessasoch i när-inomgäller minst tätorternaMarkbehoven inte

tätortsavgränsande grönytormångfaldområden. En större av
dessutom min-skullefrånutgårstråk tätorternaoch gröna som

välfre-redanavlastasamtidigtochfritidsresorska behovet av
strövområden.kventerade

tillgäng-markden ärutökasyftar tillplaneringEn att somsom
medkombinerasfördelmedfriluftsliv kanrekreation ochlig för
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projekt för avsättande skyddszoner längs vattendragen.t.ex.av
Skyddszoner mellan odlad fångarmark och vattendrag kvä-upp

från åkern.veläckaget Samtidigt kan dessa tillsammans medzoner,
övrig naturmark tillskapadoch mark, bevara den biologiskagrön
mångfalden och berika landskapsbilden.

För skapa sammanhållande stråk landskapetstörre igrönaatt
erfordras planering flera kommuner. Dele-griper överen som

föreslårgationen grönstrukturplan för befolk-upprättasatt en
delar Skåneningstäta för miljöinriktadinomav ramen en re-

gionplanering. Planen målskall ha klara och förstrategien ge-
nomförandet.

Det finns kommuner i sin översiktsplanering kring tätor-som
intresse för utveckling grönstrukturen. iSSK hartema angett av

flera utredningar möjlighetenpekat utveckla grönstrukturenatt
i regionen. Målet åstadkommainte bara rekreationsmark,är att

också biologiska mångfaldenstärka den bl.a.utan att attgenom
sammanbinda naturmark i odlingslandskapet.öar Eftersomav
jordbruksmark stråken föremåli blir för omförande till annan

måstemarkanvändning utgåersättning till markägaren. Redan idag
tillämpas ersättningsgrundande avtal mellan markägare och kom-

Med EUs arealbidrag för lägga odlad mark i träda öppnarattmun.
sig också andra möjligheter.

Delegationen ansluter tillsig SSKs förslag samarbeteattom
etableras mellan jordbrukare och kommun för överenskommelser

placeringen mark för trädesläggning. Därmed skulle trä-om av
desarealerna ökad utsträckning kunnai bli allemansrättsligny
mark.

regionala rekreationsområdenaDe i landskapets södra och cen-
trala delar utomordentligt Skåneär betydelse för hela medstorav
omland. Betydelsen kommer med all sannolikhet öka i framti-att
den områdenaresultat friluftsturism. Men bris-ärettsom av p.g.a.

kollektiv trafik inte tillgängliga för invånarelätt flertaletten som
Skånesbor i tätbefolkade delar och har behov vardags-av en mer

fårkontakt mednära oftastResan företas bil.mednaturen.

Delegationen betonar regionens attgemensamma ansvar un-
derstödja och utveckla de regionala rekreationsområdenas
kvaliteter. områdenaFör tillgängliga för fler ochgöraatt sam-
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regionenskäl fördet starkafinnsbilberoendetdämpa atttidigt
till skildakollektivresandeförmöjligheternaökar ut-gemensamt

cykelstråkregionalautbyggnadenflyktsmål prioriteraoch att av
angelägetdetDelegationen ärvandringsleder. attoch attanser

Skåne.regionalt ifriluftslivetsamordna

kretsloppsprincipenoch7.6 Naturresurser

växtlighet ochdjurliv,naturtillgångar i formSkåne rikahyser av
utnyttjar eller harellersamhället sätt ut-mineraler annatettsom

återbildasnaturtillgångamavälstånd. delEnskapaförnyttjat att av
varithar inteåterbildas. Detlång tid förmycketellerinte atttar
hus-åtgärder förvarkenuppgiftdirekta attdelegationens att ange

färdriktningarellerhålla mot ettmed att mernaturresursema ange
församband ochallting harsamhälle. Men attkretsloppsinriktat ett

föroreningsbe-högråvarubrist ochmedproblemlångsiktigt lösa
tillämpaskretsloppsprincipennödvändigtvismåstelastning mera

på hus-aspekteravsnitti dettaDelegationenfullt etttar parut. upp
hållningsfrågor kretslopp.och

Grusresurser7.6.1

förekomsternanaturtillgångama höricke-fömyelsebaraTill de av
förlandskapettagitsharmängderStora utnaturgrus urnaturgrus.

ochväganläggningarTrafikensbebyggdadeskapa un-ytorna.att
samhälletshälftenstår drygtförderhållet dessa uttag avavav

tillletthartäktverksamhetenomfattande storgrusmaterial. Den
framföralltSkåne. gällerDettai naturgrusbrist västranaturgrus

vägbyggnationgrusmaterial förmedanbetongtillverkning,för er-
igrusbristenMedbergkrossmaterial.hållits ökat uttagett avgenom

ökadområden följertätbefolkadeochSkånes expansivavästra en
Skånes centralaifrån grustäkterfrånmiljöpåverkan transporter

delar.och norra
på ochbevarandeanspråk landskapetradfinnsDet grusav-en

kulturmiljövårdensochminstgäller inteDettalagringama. natur-
vadgrundvattentillgångar. Kunskapslägetförskyddetochintressen

deanledningmedförhållandevisgäller är gott re-avnaturgruset
materialalternativaochinventeringargionala naturgrus som ge-av

hushåll-regionalaSkåne harSkåne. vissa delari Förnomförts av
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ningsplaner för utarbetats på fråninitiativ de kommunala pla-grus
neringsförbunden. Med hänsyn till de omfattande grustranspor-

såväl ingårkommun- länsgräns Skånesöver delterna storsom av
kommuner försörjningsområdei förett gemensamt grus.

För klara samhällets behov grusmaterial i längreatt ettav per-
spektiv hushållningsplanemahar i framförts önskemålstarka om

ökad användning alternativa material. Bergkrossmaterial haren av
utnyttjats sedan stårlänge och för och ökande andel detstoren av

ocksåtotala behovet Men schaktmassor, betong och annatav gms.
rivningsmaterial återvinnasborde i högre grad kunna och utnyttjas
i samhället i enlighet med kretsloppsprincipen.

Delegationen vill starkt framhålla nödvändigheten bevaraattav
landskapets känsligare delar. För samlad bild grusför-överen
sörjningen och framtiden böri hushållningsplan utarbe-nu en

för väsentliga delar Skåne. framhållaDen bör tydligttas av
bl.a. miljö- och bevarandeaspekter landskapet och nödvän-i
digheten hushållning och återvinning material. Enligtav av
delegationens uppfattning återvinningsstationerborde för
schaktmassor, betong och rivningsmaterial kunna anläg-annat

varderainom Malmö-Lundregionen, Helsingborgsregionengas
och Kristianstad-Hässleholmsregionen.

7.6.2 Kretsloppet

uppnåFör utvecklat kretsloppsamhälle och därmedatt ett ettmer -
mindre föroreningsbelastat krävs transportavstånden föratt-
många och produkter korta. fårMen detta integörs endastvaror
tolkas avstånd i kilometer eller mil.mätt Fördelen liggerettsom
hos det och hanteringssystem i kretsloppscirkelntransport- som

de frånsammanlagda vinsterna miljö- ochstörsta energisyn-ger
punkt. I miljöanpassad regionplanering finns det därför starkaen
skäl utveckla former för planering bättre denavsevärt änatt en som
nuvarande hänsyn till kretsloppsprincipen. Ett de instrumenttar av

därvid skulle kunna iutvecklas regionplaneringen livscy-ärsom
kelanalysen.

Delegationen det miljösynpunkt nödvändigt med ettanser ur
utvecklat kretsloppssamhälle. sådantI samhälle skall detettmer

finnas materialströmmarnasträvan igörs snävaremot atten
kretsloppet. riktlinjeEn för materialhanteringen bör därför vara
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handförstaavfallprodukter och iåtervinningen uttjäntaatt av
åter-detochproduceradesdessadärdenske regionskall i att

och till-återföras till näringarskall kunnamaterialetvunna
marknad.lokalaförverkningsindustri en

samverkansorganregionaltvidareDelegationen ettattanser
Skåneområde iuppgiftprioriterad inombör ha ettatt ge-som

utvecklingprojekt förlångsiktigtochstorskaligtnomföra avett
Delegationenstad-landsbygd.relationenkretsloppsprincipen i

underlöptidmedutvecklingsprojektföreslår därför att ett en
mellansamverkanregionalgenomförsIO-årsperiod iminst en

planeringmedverkar ioch näringslivkommuner samt att staten
sådantErfarenheternaprojektet.finansieringoch ett ar-avav

tillochdelar regionentill andrafortlöpande spridaskanbete av
ochvägledningkanErfarenheterna tjänaövrigt.inationen som

kretsloppsan-miljö- ochutvecklingvidareförtillämpas ettaven
Sverige.andra delarsamhälle ipassat av

Skånemiljö ibättrePlanering för7.7 en

åtgär-till konkretamålsättningar och förslagförverkliga deFör att
delegationensenligtbehövskapiteli dettaredovisatsder ovansom

Skåne föl-medregionplanering förmiljöinriktaduppfattning en
innehåll:jande

fastlägger över-föreslår regionprogramDelegationen ett som
samhällsutveck-avseddalångsiktigtdenförstrategiergripande

gälla förböroch Dettamarkanvändningenochlingen vatten.av
jord-beaktandemedlandskapetutvecklingochbevarande avav

grönstruk-friluftsliv,kulturmiljöskydd,ochskogsbruk,och natur-
Dettautnyttjandetmångfald ochbiologisk naturresurser.avtur,

bebyggelse,utvecklingochlokaliseringgälla förocksåbör av
infrastruktur.ochverksamheter

översiktspla-och kommunernasPå grundval regionprogramav
använd-förgrunddragenregionplanupprättas som angerenner
lokalise-förvattenområden riktlinjermark- och samtningen av

och anläggningar.bebyggelseringen av
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Delegationen regionprogrammet och planeringen sär-attanser
skilt skall påfastata

regionövergripande och strategiska infrastrukturella frågor° av-
seende trafik- och bebyggelsestrukturtransport-, samt vatten-,

och energiförsörjningssystem,grus-
kretsloppsfrågor, med särskild inriktning på utveckla för- att
Skånes delregioner anpassade kretsloppslösningar stadland-i
relationen,
utveckling och säkerställande grönstrukturen med särskild° av
hänsyn till sammanlänkningen och tillgängligheten till regio-av
nala stråWorridorer,gröna rekreationsområ-större tätortsnära
den och regionala rekreationsområden,
samordning kommunikationsplaneringen, d.v.s. investeringar° av

fysisk infrastrukturi driftoch trafik, utgångspunktmed frånav
regionövergripande fysisk strukturplan vilken speciellt fram-en

håller möjligheterna till utbyggnad spårbundnaden trafiken.av

Det enligt delegationensär mening angeläget, de målsättningaratt
föregåendedeti förverkligas Skåneför helhet.angettssom som

mångaI viktiga avseenden kommer naturligtvis framdelesäven
kommunerna huvudaktörer. Därutöver krävs det dockatt vara en
övergripande samordning endast kan ske under medverkansom av

har samlat för utvecklingen helaett ettorgan som ansvar av pro-
Vadvinsen. det gäller utforma regionplanering enlighetär iatt en

med där hänsynstagandet till miljön och till hushåll-ett program,
medningen skall grundläggande utgångspunk-naturresurser vara

Av särskild betydelse samordning också kanär ske medter. att en
statliga har inom dessa planeringsområden.organ som ansvar

harDet inte uppgift förvarit primär delegationen utarbetaatten
förslag hur den administrativa och politiska styrningen förom
Skåne helhet skall utformas. arbeteEtt med detta på gångärsom
inom den Skånestyrelse, tillkommit på fråninitiativsom
landstingen och kommunförbunden.

Vidare bör det förslag med delförslagnämnas särskiltärsom-
inriktade på Skåne den statliga Regionberedningen SOUsom-
1995:27 nyligen lagt fram och föremål för remissbehand-ärsom
ling.

Skånedelegationen vill framhållasärskilt vikten områ-deattav
den delegationen haft behandla blir framträdande ochattsom
angelägna ansvarsområden den framtidai regionplaneringen.

Delegationen vill också understryka all planering måsteatt
innehålla miljökonsekvensbeskrivningar.
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wKommittédirektiv
WW

W

Dir. 1994:15
Delegation för miljöinriktad Skåneregionplanering ien

Dir. 1994: 15

Beslut vid regeringssammanträde den 13 januari 1994

Sammanfattning uppdragetav

En särskild delegation tillkallas för inleda arbete medatt ett en
miljöinriktad regionplanering i Skåne. Delegationen skall framta
utgångspunkter redovisaoch underlag för planeringen lämna förslagsamt
till former för fortsatt planering. Syftet med arbetet skall belysaatten vara
möjligheterna åstadkomma från miljösynpunkt ändamålsenligatt en
samhällsstruktur.

Bakgrund

Miljösituationen Skånei

I Skånevästra bor 10 % Sveriges befolkning på %l landets yta.av av
Belastningen på luft, ochmark är Miljösituationen i Skåne harvatten stor.
behandlats i flera statliga utredningar och uppdrag under år.senare
Miljödelegationen Västra Skåne har regeringens redovisatuppdrag
miljöproblem och förslag till åtgärder i betänkandet Miljön i Skåne,västra
SOU 1990:93. Både Storstadsutredningen och Storstadstrañkkommittén
har i sina betänkanden 1990:36SOU 1990:16SOU behandlatresp.
storstadsregionemas möjligheter och problem. På regeringens uppdrag har
Boverket och Statens Naturvårdsverk kartlagt miljösituationen i storstäderna
och lämnat förslag till utvecklingsinsatser 1992Storstadsuppdraget, resp.
SNV 4159,Rapport 1992. utgångspunktMed i förhållandende harsom
redovisats utredningarna miljösituationenkan i Skåne beskrivasvästraav
utifrån följande karakteristika:
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miljön till följdBelastning på luftföroreningarav

Nedfallet luftföroreningar kritiskai fall deSkåne fleraöverskrider iav
belastningsgränser och fast bl.a.gränsvärden har lagts genomsom

Äveninternationella förpliktelser huvuddelenoch nationella mål. avom
nedfallet har sitt i delutländska källor, härrör storursprung en av
luftföroreningama från Luftföroreningarnaden lokala vägtrafiken. har
bidragit till allvarlig försurning vattenområden ioch helamark-en av
Skåne och i Sydsverige. Luftföroreningarna hälsoriskutgör även storen -

30 000 beräknas luftföroreningarän för halterutsattamer personer vara av
överskrider Naturvårdsverkets luftkvalitet.riktvärden för godsom

En sammanhängande och gles stadsbygd

Västra Skåne karakteriseras till delar sammanhängandestora ettav
bebyggelsemönster med många mindre Utspridningen bostädertätorter. av
och arbetsplatser har medverkat till bilberoende. Samtidigt harett stort
kollektivtrafiken låg andel resandet i regionen. %15Knappten av av
arbetsresoma i sydvästra Skåne företas med kollektiva färdmedel jämfört
med cirka 50 % i Stockholmsregionen.

Brist på allemansrättsligt tillgänglig mark

Den täta sammanhängande stadsbygden, insprängd i jordbrukslandskapet,
har alltmer begränsat tillgången på grönområden och områden för
rekreation i Skåne. de befolkningstäta delarna, dvs.västra I Malmö,mest
Burlövs, Lunds och Staffanstorps råderkommuner, brist påstoren
rekreationsmark i omgivandedet landskapet. saknas framföralltDet en
sammanhängande struktur områden och stråk i anslutning tillgrönaav

Tillgången till grönområdentätortema. invånare mångdubbeltper är
högre i iStockholm de tätbebyggda delarna Skåne.än västrat.ex. av

Högvärdig jordbruksmark

ÄvenSverigesVästra Skåne har bästa åkermark. de senasteom
decenniemas jordbruksmarken finnsutbyggnad har avtagit, det risköver
för i förden kvarvarande marken anspråk utbyggnad bebyggelse,att tas av
trañkleder anläggningar.och andra

värdefulla miljöerKulturhistoriskt

kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöerSkånes rikt ochlandskap är
i Skåneobjekt. dessa företrädesvis enligtEn andel västra ärstor av --
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Riksantikvarieämbetet riksintresse enligt lagen 1987: 12av hushållningom
med naturresurser NRL.m.m.,

Hot den biologiskamot mångfalden

Regionen är unik med lokala förekomster artrik flora och fauna.av en
Jordbruket tätortsexpansionensamt under årtionden har docksenare
inneburit den biologiskaatt mångfalden minskat, i utsträckningen som
saknar motsvarighet i andra svenska stadsregioner. Trots detta finns
fortfarande unika och biotoper.arter

Ett miljöanpassat transponsystem

Det är angeläget ytterligare minskaatt transportsektoms negativa
miljöpåverkan. Detta kan bl. ske utveckling teknika. genom ochav ny
övergång till miljövänligare bränslen och fordon.renare

Regeringen tillsatte våren 1993 särskild utredning begränsaen attom
utsläppen koldioxid från trafiken,av benämndm.m. Trañk- och
klimatkommittén 1993:01.K Kommittén skall enligt sina direktiv lämna

samlat förslag tillett åtgärder kan reducera utsläppen koldioxidsom ochav
andra klimatpåverkande från alla trañkslag.gaser Kommittén skall
överlämna betänkande tillett regeringen den junil 1994.senast

Vidare har regeringen den 7 oktober 1993 länsstyrelserna igett Skåne i
uppdrag lämna förslagatt till hur miljöanpassatett kantransportsystem
utformas bakgrundmot bl.a. riksdagens beslutav investeringar iom
trafikens infrastruktur. Länsstyrelsen i Malmöhus län har därutöver fått i
uppdrag redovisa huratt den planerade markanvändningen i
storstadsregionen medverkar till nå nationellaatt mål i fråga bl.a.om
luftkvalitet, grönområden och biologisk mångfald. Resultatet arbetetav
skall redovisas till regeringen den l april 1995.

Regeringen tillsatte hösten 1993 utredning dir. 1993:64 meden uppdrag
vidareutvecklaatt med miljöklassningsystemet för bilar Utredningenm.m.

skall bl.a. över miljöklassystemet i dessse helhet med tillhörande system
för ekonomiska styrmedel.

Regeringen har slutligen beslut denna dag uppdragitgenom SJ,
Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket utarbetaatt ett
förslag till strategi för hur aktivten samarbeteett kan genomföras i syfte

påskyndaatt utvecklingen miljöanpassatettav transportsystem iÖresundsregionen. Enligt regeringsbeslutet skall strategin syfta till att
minska trañkens totala miljöbelastning i regionen.
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Regionens framtida utveckling

Skåne har attraktivabetydande framförallt denutvecldingspotential, dären
livsmiljön ståbedöms innebära fördelar. SkåneSärskilt sydvästra bedöms
inför avsevärd befolkningstillväxt, till regionensbl.a. med hänsynen
strategiska läge. i Skåne 60 000 invånareFolkmängden beräknas öka med
fram till år 2010. Vid förväntade regionala tillväxten kan belastningenden
på miljön förmodas såvälkraftigt och innebära försämringaröka av
livsmiljön odlingsbetingelser. Naturvårdsverket iBoverket ochsom anser
sina storstadsuppdrag effektiv förankrad regional samordningochatt en av
den fysiska förplaneringen i sydvästra Skåne viktig förutsättningär atten
tillväxten skall kunna ske så långsiktigt hållbar livsmiljögod ochatt en
bibehålls.

Behovet regional samordning kommunernas planering har ävenav en av
tagits remissinstanser iantal samband medett stortupp av
remissbehandlingen tillstånd för fast förbindelseansökan överav om en
Öresund. Enligt fast förbindelse till fördubblingansökan skulle ledaen en

befolkningstillväxten i Skåne fram till år 2010, 120dvs. motsvarandeav
000 Flera myndigheter har pekat på det f.n. inte bedrivsattpersoner. en
sådan regional samordning fysiskaden planeringen behövs för attav som

regionensutveckla kvaliteter förebygga negativa miljöeffekterna.och de

Sverige och Danmark har inlett samarbete bl.a. i syfte utarbetaett att ett
Öresundsregionen.regionalt miljöprogram för förInomgemensamt ramen

detta skall regionala miljökvalitetsmål utvecklas avseendeprogram
påverkan utsläpp föroreningar. Målen skall bl.a. vägledandegenom av vara

Öresundsregionen.för den fysiska planeringen i hela

Fysisk planering

förGrunden framåtsyftande förebyggande miljöarbeteoch läggs i högett
grad omsorgsfull samhällsplanering. Kommunerna hargenom en genom
plan- och bygglagen l987:lO, förPBL, det grundläggande ansvaret att
utvecklingen sker långsiktigt hållbart huvudsakligasätt. Detett

förredskapet kommunernas långsiktiga planering Översiktsplaner enligtär
PBL.

Regeringen instämmer i bedömningen regionaltbehovetav av en
samordnad miljöinriktad fysisk planering i Skåne. sådan planering börEn
ha utgångspunkt skapa förutsättningar för godattsom en
kollektivtrafikförsörjning för anläggningaroch bebyggelse,att m.m.
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5

lokaliseras i överensstämmelse med NRL:s bestämmelser godom en
hushållning med naturresursema.

En regional planering kan utnyttjas för fördelaochatt styra
nytillkommande bebyggelse och anläggningar på lämpligt medsättett
hänsyn till målen för den regionala utvecklingen. regional,En samordnad
planering kan medverka till minskat resbehov och stärka kollektivtrafikens
ställning. En omsorgsfull samordning bebyggelse, trafikleder och andraav
anläggningar behövs också för det skall gå slå vaktatt att om
odlingslandskapet och stråk,gröna liksom till och utvecklaatt taom vara
regionens och kulturvärden.natur-

Aktuell planeringssituation m.m.

PBL erbjuder vissa former för samordning den kommunalaen av
översiktsplaneringen. regionplanEn kan, i den mån det har betydelse för
regionen, grunddragen för användningen mark- och vattenområdenange av

riktlinjer för lokaliseringsamt bebyggelse och anläggningar.av
Regionplanen inteär bindande, skall tjäna till ledning för bl.a.utan
kommunernas översiktsplanering.

Regeringen tillsatte i december 1992 särskild utredare 1992:03M meden
uppgift över vissa frågor i plan-att och bygglagen dir.se m.m.
1992:104. Utredaren skall föreslå åtgärder för tillgodose kraven påatt
större miljöhänsyn och stärkt medborgarinllytande i frågorett vårrörsom

miljö. Vidare skall möjligheterna till förenklinggemensamma av
lagstiftningen tillvara. Inom förtas denna utredning skall bl.aramen
bestämmelserna regionplanering utredas i syfte främja incitamentenom att
för mellankommunal samverkan.en

I Skåne saknas med uppgiftenett bedriva regionplaneringattorgan en
enligt PBL. Ett antal kommunalförbund bedriver olika former av
samordnings- och utredningsverksamhet för olika delområden i Skåne.
Regionberedningen C 1992:06 har i uppgift utforma förslag denatt om
offentliga verksamhetens uppbyggnad indelningoch regional nivå dir.
1992:86. I sitt delbetänkande SOU 1993:37, Västsverige Skåneoch -regioner i förändring, föreslår beredningen försöksverksamhet medatt en

s.k. regionförbundett genomförs i bl.a. Skåne. Förbundet föreslås bl.a. få
uppgiften bedriva regionplaneringatt enligt PBL. Betänkandet
remissbehandlas för närvarande.

Oavsett frågor den framtidaatt regionala organisationen och formernaom
för regionplanering är under övervägande behöver arbete medm.m. ett en
miljöinriktad regionplanering inledas redan nu.
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Uppdraget

En särskild delegation skall inleda med miljöinriktadarbeteett en
samordnad regionplanering i Skåne.

Behoven samordning i fråga planering markanvändning ochav om av
bebyggelseutveckling gäller främst delar Skåne.västra För detta områdeav
behövs i första hand underlag för olika beslutett gemensamt om
användningen mark- vattenområden,och såväl fördvs. kommunernasav
planering bebyggelse för utbyggnaden trafikanläggningar. Medav som av
hänsyn till miljösituationen i Skåne och Sydsverige behöver emellertid vissa
frågor miljöaspekteroch förbelysas betydligt område.större Dit hörett

utbyggnaden kollektivtrafikt.ex. ochtransportsystem, andraav
anläggningar regional betydelse. Samordningsbehovet gäller såledesav
såväl kommunala angelägenheter väsentliga statliga intressen.som

PBL slår fast det kommunalär angelägenhet planläggaatt mark- ochatten
vattenområden. regionalEn planering bör ha till syfte redovisaatt
grunddragen i den avsedda användningen mark- och vattenområden ochav
riktlinjer för lokalisering bebyggelse och anläggningar till vägledningav
för bl.a. kommunernas planering. De regionala miljökvalitetsmålen för
Öresundsregionen, fram i samband med miljösamarbetettas mellansom
Sverige och Danmark, skall bl.a. utgångspunkt förvara gemensamma
riktlinjer för miljöinriktad regional planering i Skåne.en

Delegationens uppgift i första handär fram utgångspunkter ochatt ta
redovisa underlag för detta arbete. Underlaget bör utgångspunkter förge
diskussioner möjligheterna åstadkomma från miljösynpunktattom en
ändamålsenlig samhällsstruktur. Underlaget bör därvid särskilt redovisa:

möjligheterna minska miljöpåverkan från transportsektom i regionenatt
olika principer för lokalisering utformningoch bebyggelse,genom av

anläggningar och kommunikationsleder

möjligheterna överföra trafik till miljövänligare trafiklösningaratt genom
bebyggelseutvecklingen och utbyggnadenatt transportsystemetav anpassas.

Därvid bör två olika scenarier rörande kollektivtrafikandelen i sydvästra
Skåne belysas, dels kollektivtrafikandel 25 %, dels andel 50en om en om
%

möjligheterna i landskapet, i huvudsak beståratt bebyggelse ochsom av
odlad mark, tillskapa allemansrättsligt tillgänglig mark slåmer samt att
vakt odlingslandskapet och till och kulturvärdenta natur-om vara
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De utredningar, planer delegationen behöver för sitt arbete tordem.m. som
i utsträckningstor finnas tillgängliga eller under utarbetande i berördavara
kommuner och hos myndigheter.

Som har redovisats bör regionplaneringen längre sikt fastarenyss ges
former. Delegationen skall därför lämnaäven förslag till hur fortsattett
arbete bör bedrivas. Därvid bör bl.a. redovisas förslag till avgränsning,
former och utgångspunkter för regionplanering enligt PBL.en

Tidsplan, genomförande m.m.

Delegationen skall den l november 1994senast redovisa arbetsläge och
inriktningen det fortsatta arbetet. Planeringsunderlag förslagav tillsamt
inriktning formeroch för fortsatt regionplanering bör redovisas till
regeringen den 1 1995.senast mars

För arbetet skall gälla regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5
och angående beaktande EG-aspekter i utredningsverksamheten dir.av
1988:43 angående redovisningsamt regionalpolitiska konsekvenser dir.av
1992:50.

Miljö- och naturresursdepartementet
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Internationella konventioner

l följande förteckning har tagits fiera centrala konventionerupp
miljövårdsområdet Skånedelegationensanknyter till uppgift.som

ÅrtalförhållandenaFörteckningen 1994-08-01. inomavser paren-
Sverige godkänt ratificerateller avtalet.närtes anger

Basekonventionen 1991, global, reglerar miljö-transporten av
farligt avfall slårDen fast sådant avfall skallöver gränserna. att tas

hand den fårplats där det uppkommer, ochnära transporterasom
bara det innebär miljövinster och skeröver undergränser om nog-

kontroll.grann
Bernkonventiønen skydd1983 europeiska vilda djurom av

och deras naturliga miljö.växter samt
Bonnkonventionen 1983 skydd flyttande vilda djurarterom av

Östersjönsmåvalaravtal till för1992 skydd i Nordsjön ochsamt
fladdermössrespektive i Europa.

Evbokonventionen 1992 miljökonsekvensbeskrivningarom
Östersjöstaterställer krav anslutna miljökonsekvensbe-göraatt

skrivningar för fåprojekt kan effekter på miljön i ett annatsom
land.

Genêvekonventionen långväga1981, gränsöverskridandeom
luftföroreningar ramkonvention för länderna inom FN:sär en
ekonomiska kommission för Europa Nordamerika. Till kon-samt
ventionen har fogats särskilda protokoll begräns-sättersom upp
ningsmål för utsläpp till luften kväveoxider flyktigasvavel, ochav
organiska Följande protokoll antecknas:ämnen.

års1984 Genêveprotokrøll 1988 finansieringenom av samar-
betsprogrammet för övervakning och värdering långväga trans-av

luftföroreningar i Europa EMEP.port av
års1985 Helsingf0r.sprI0k0I1 1986 begränsning ut-om av

släppen svavelföroreningar och dessas gränsöverskridande flö-av
den med minst 30 procent.

års1988 Sofiaprotokoll 1990 kontroll utsläppenom av av
kväveoxider eller dessas gränsöverskridande flöden.

års1991 Genêveprotokoll 1992 begränsning utsläppenom av
flyktiga organiska i kraft, ratificeradännuämnen trättav av

Sverige 1992.
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års fortsatta reduktioner svavelutsläppOsloprotokoll1994 avom
kraft.iännu trätt

skyddHelsingf0r.snventirmen, HELCOM 1976 och 1993 om
Östersjöområdets också kustområden.för miljö omfattar Imarina

från också frågorinkluderasden nyskrivna konventionen 1992 om
mångfald.biologisknaturskydd och

för-O.sI0nventinen regional, reglerar dumpning och1972,
förhindra havsföroreningar. Ibränning avfall till havs för attav

får vilket gällerkonventionen vilka inte dumpasämnenanges som
för Nordsjön inklusive Skagerack och Katte-Nordostatlanten och

industriellt avfall förutsattförbjuder dumpningDen attgatt. av -
från bränning till havs.alternativ finns och 1995-

regional, förhindrande havs-Pariskonventionen 1976, avom
områdeföroreningar från landbaserade källor, gäller för samma

PariskonventionOslokonventionen. 1992 antogs en ny somsom
Pariskonventionerna. omfat-skall komma Oslo- och Denersättaatt

påverkan dumpning radioaktivt avfall.all havet, inklusivetar av
ingår övervakning kvalitetsbedömning.Här ochäven

tillägg och 1987 1986Ramsarkonventionen 1975, med 1982
också Vålmarkskonventionen CW-kon-respektive kallad1989,

våtmarker betydelse. Med-ventionen skyddar internationellav
våtmarksområde och arbeta förlemsländema skall minst attettutse

våtmarkerna för fågellivet i synnerhet,bevaras genom reser-ex.
vatsbildning.

Wienkonventiønen global, handlar skyddet1986, om av ozon-
Montreal-ramkonvention kompletterats medskiktet och är en som

produktion användningprotokollet 1988 och ämnenav somom
förpliktigarbryter ozonskiktet. Konventionen attparternaner

miljö riskerna förknippade medskydda människor och mot upp-
komsten ozonskikt.uttunnatettav
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CD
VBB Samhällsbyggnad

Åtgärder för Öka kollektivtrafikandelamaatt

i Skåne

VBB Trafik Malmö
maj 1995
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FÖRORD

Skånedelegationen.uppdragFöreliggande utredning har utarbetats av
MiljövetenskapligtKontakman har professor Ragnar Ohlson,varit cent-

vid Lunds Universitet.rum

åtgärder förUtredningen syftar till belysa vilka krävs radikaltatt attsom
Skåne.Skåne,öka kollektivtrañkandelarna för främst sydvästra De

åtgärder undersökta olika utbyggnader kollektivtrañknätetär ärsom av
åtgärder Måletoch fördyring bilresandet, dessa i kombination. ärsamtav

Skånekollektivtrañkandelama för ska sig de för övriganärmaatt
storstadsregioner.

Utredningen baserar sig datamaterial tidigare tagits framdet i ettsom
pågående Kollektivtrafik och bebyggelse retroaktivtTFB-projekt i ett
perspektiv i samarbete med Christer Wallström Länstrafiken Malmö-
hus. Programverktygen Fredrik- och Emmasystemen.använts ärsom

Malmö maj 1995

VBB Trafik

Stina Johansson Sven-Allan Bjerkemo
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Sydvästra Skåne Sverigesär tredje befolkningscentrum.största Här
ligger och pendlingentättorterna omfattande.är Trots detta är
kollektivtrafikandelama för Malmö betydligt lägret för Stock-änex
holmsregionen. Nedanstående tabell, hämtad Miljöanpassatur

Öresundsregionen,itransportsystem huvudrapporten sid 16 visar färd-
medelsfördelningen för dessa områden i antaletprocent av resor.

Gång och cykel Kollektivt Bil

iLund 30 20 50ca ca ca
Malmö 25-30 l5-2O 55ca
Göteborg 15 25 60ca ca ca
Stockholm 5 40-45 50-55ca

Tabell Färdmedelsfördelningen någrai större städer, % antaletav resor

Kollektivtrafikandelen för Stockholmsregionen enligtär tabellen 40-ovan
45 %. Skillnaden är Malmös l5-20%.stor mot Bilandelen däremot är
relativt lika för alla fyra städerna, mellan 50 och 60%. Hur ska ökaman
kollektivtrafikandelama i sydvästra Skåne så de närmar sig de föratt
Stockholmsregionen

Lund och Malmö har gång-höga och cykelandelar jämfört med främst
Stockholm. ovanståendeAv tabell döma verkar detatt män-som om
niskor i sydvästra Skåne har möjlighetstörre välja mellan gång ochatt
cykel eller kollektivtrafik och därför blir kollektivtrafikandelama lägre.
Andelen bilresor däremot inteär i MalmöLundstörre i Stockholmän
eller Göteborg.

Om kollektivtrafikandelama i sydvästra Skåne ska öka till Stock-
holmsnivåer, dvs 40-45% kan fråga sig dessa skaresenärerman om
komma från dagens gång- och cykeltrafikanter fråneller bilresenärema.
Att förbättra kollektivtrafiken kostar och resultatet blirpengar om en
övergång från gång och cykel till kollektivtrafik kan fråga sig vadman

uppnått och miljövinsterna positiva.man ärom

Syftet med ökning kollektivtrafiken bören minska behovetav attvara av
bilresor. För sydvästra Skåne innebär detta bilandelarna ska minskaatt
från nivå inte ligger högreen övriga befolkningscentraänsom till en
betydligt lägre nivå. Detta innebär sannolikt kraftiga investeringar i
kollektivtrafiken samtidigt något hinder läggs för biltrafiken,sonssom

högre bensinpris.tex

I denna studeras effekternarapport olika förbättringar kollektiv-av av
trafiken och höjda bilkostnader, för sig och i kombination, förvar att se
vilka förändringar detta medför färdmedelsvalen.av
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påverkas högrefärdmedelsvalen kanStudien går hur motut att se
Skåne. Dagens 1990Skåne, sydvästrafrämstkollektivtrañkandel i

jämförelsealtemativ.Skåneikollektivtrafiknät ärbebyggelsestruktur och
dator-hjälpåtgärderna skett medharolikaBearbetningen de avav

Fredrik och Emma.programmen

trafikantbeteende. MedberäknarFredrik trafikprognossystemär ett som
bilinnehav ochbefolkning,består uppgifterunderlagett omavsom
Skåneområde Fob 90 kaniför varjearbetsplatsersysselsättning samt

FredrikResultatetfärdmedel beräknas. ärvalochantal res-avavresor
gång cykel.ochkollektivt,färdmedlen bil,olikamatriser för de

resmatrisenifördelarnätfördelningsprogramEmma är ett resornasom
innehållerKollektivtrañknätetkollektivtrafiknät.ochvägnät ettett

kodatreshastigheter. Vägnätetlinjesträckningar ärturtätheter och samt
tillåten resmatriserhastighet. Deochtill framkomlighetmed hänsyn som

i EmmasFredrik-beräkningama läggs nät.blir resultatet av

ökadbilkostnad ellergenomförs, höjdvarje förändringFör t exsom
förändringenvisarresmatriserFredrikturtäthet beräknar avsomnya

främst studerasförutsättningarna. Vad ärefter deresandet somnya
ocksåresandet kandet totalafärdmedelsvalen,förändringarna menav

minska eller öka.

åka kollek-kostnad.tid och Attfärdmedelförsta hand valetI styrs avav
lång-går oftast betydligtbilbilligare körativt i regel änär att men

går blir valet mellanlika fortkollektivtalternativen bil ochOmsammare.
ihågockså alla inte harbör kommamindre självklart. Manfärdsätten att

väljersannolikheten förnågot tjänstebilval. Har attär atttex manman
hushållet bil elleråka liten. saknarkollektivt mycket Om personenom

bil.sannolikt inteSkolresor blir valetsaknar körkort

tid och kost-för förändringarkänslighetenDe parametrar avsom anger
lång del dessatid. Enundersökningar undernad framtagnaär avur

förändringarDeverkliga förändringar.undersökningar baserar sig som
något snab-krona ellerdå genomförts, bensinskatt medhar höjdt enex

långtgående deinte likareshastighet för kollektivtrafiken,bare är som
ochmed 300%bilkostnadernai studie. Här höjshar dennaprövatssom

långtför hurreshastighet med 100%kollektivtrafiken höjer sin att manse
möjligt denå kollektivtrafikandelar. Detkan i ökade är parametraratt

dras-ingår förrealistiska utslag dennai Fredrik inte helt typ avsom ger
utifrån förändringar.åtgärder mindreeftersom de framtagnatiska är
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Det viktigtär hur ärendefördelningenatt och fördelningen påse olika
färdmedel i Emma och Fredrik-systemet stämmer med de uppgifter som
finns för Skåne innan några åtgärder vidtas för förändra färdmedelsva-att
len.

I Miljöanpassade Öresundsregionen,rapporten itransportsystem
underlagsmaterial finnspersontransporter uppgifter ärendefördel-om
ningen och färdmedelsfördelningen för i Skåne.persontransporter

SkåneI företas dagligen drygt 3 miljoner Dessa ärpersonresor. upp-
delade lokalaregionala respektive interregionalatransit Unge-resor.
fär 10% interregionalatransitärav resorna Av de lokalaregionalaresor.

kollektivtrañkandelenär l0%resorna och bilandelen 55-60%. Gångca
och cykel står för 25% allaca av resor.

Fredrik Emma beräknar framför allt lokalaregionalao Det nätresor. somingår i denna studie främstär uppbyggt för studera sydvästra Skåneatt
och bäst resultat för denna del. För övriga Skåneger blir antalet resor,
speciellt de verkligt lokala, underskattat. Det totala antalet dygnresor perför FredrikEmma-systemet drygtär 2 miljoner 2,2 vilket kan vara en
acceptabel noggrannhetsnivå för denna studie med tanke de inter-att
regionala inte ingår.resorna

Vad gäller färdmedelsvalen är överensstämmelsen bra för andelen bil-
figur l Referens nedan. Andelenresor, gång-ose cykel överskattadär i

FredrikEmma och andelen kollektivtrafik underskattad i jämförelse med
Miljöanpassade Öresundsregionen.itransportsystem

Färdmedelsandelar och ärendefördelning också framtagnaär i den riks-
resvaneundersökningen RiksRVU gjordes för 1994. Här ärsom
Malmöhus län 500representerat Framräknade uppgifterav ca personer.

antal finns så längeom än tillgängligapersonresor för kvartal 3 och
Resultaten Emma och Fredrik Referens förav ungefär motsvarande
område visar god överensstämmelse vad gäller färdmedelsval,en sediagram nedan.

°° Färdmedelsval
0,50

IReierens0 50 V A |RiksRVU0.40 . . ,, ,0,30 - r - r - r - - r0.20 - - VV V - r -0.10 u r - - r0,00
bil kollektivt gängcykel

Figur Jämförelse färdmedelsval mellan Fredrikav och Riksresvane-
undersökningen.
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olika ärendenockså fördelningenvisarRiksresvaneundersökningen
jämförelsefärdmedel. En meduppdeladesinsemellanoch hur dessa är

föröverensstämmelse ännågotoch Fredrik visar sämreEmma
figurfárdmedelsvalen, se

undersök-Ärendena de bäggeidefinierade sättdock inteär samma
inomFredrikärendetyperfler änuppdelatRiksRVUningarna. är

och inköp. Ombesökrekreation,ärendenaområdet och inköp, dvsfritid
för referens-god, 53%överensstämmelsenslås ihop blirdessa ärenden ca

RiksRVU.föralternativet och 50%

A d I°n -Arendetordelnlngn
0,35

nRelarens
o o - - - -- - -- - - - -- - - - - - -- .RiksRVU;;025 nä; -- - - - -- - - v v -- -
0.20 - - -- - - - - - - -
0.15 . . . .. . . . .. . . , , , , :m
0.10 --w-
0,05
0.00 l

RiksresvaneundersökningenochFredrikJämförelse mellanFigur
ärenden.gäller fördelningenvad

RiksRVUFredrik ochmellangår nå överensstämmelsebättreDet att en
med vissamanipulerakalibreringsunderlageller attannat para-genom

kalibreradexaktinte troligtFredrik-modellen. Deti är attmetrar en mer
från ingår i dennadeväsentligt avvikermodell skulle resultat somsomge

gjord.därför inteNågon kalibreringstudie. ärnoggrannare

Stockholms-kalibrerad förfrämstFredrik-modellenNämnas bör äratt
området.
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5.1 lätt

åtgärderDe föreslagna och beräknadeär syftar alla till ökasom att
andelen kollektivtrafik. Höjda bilkostnader har undersökts sättett attsom
begränsa biltrafiken och dänned få ökat kollektivresande.ett

Effekter ökad turtäthet och snabbare reshastigheter för befintligtav
Ökadkollektivtrafiknät har beräknats. gånghastighet till och från hållplats

har undersökts för översiktligtatt modelleraett sätt håll-tätare
platslägen. Dessa åtgärder har också kombinerats.

Vad med all sannolikhet har betydelse för val fárdmedelsom kom-ärav
forten. Bilen har idag hög komfort i jämförelse med stadsbussen en
regnig dag till exempel. Genom komfonhöjande åtgärderatt satsa för
kollektivtrafiken kan troligtvis andelen kollektivresor öka. Det finns idag
ingen möjlighet beräkna detta med hjälpatt Emma och Fredrik.av

1.0 Höjd bilkostnad

Hur betydelse har bilkostnadernastor för valet färdmedel Förav re-
ferensalternativet bilensär rörliga kostnad till 7.10 kronor mil.satt per
Denna siffra hämtad frånär Riksskatteverkets beräkningar för perioden
8990 och rörlig kostnadmotsvarar mil, dvs främst bensinkostnaderper
och slitage.Genom höja kostnaderna för bil bordeatt sannolikheten att

Övrigavälja andra färdmedel öka. faktorer hålls oförändrade.

Följande höjningar beräknade:är

Bilkostnadema höjs med krl till 8,10 kr mil 15%per
-- 3.50 till 10.60 kr mil 50%per
-- 7.10 till 14.20 kr mil l00%per
-- 21.30 till 28.40 kr mil 300%per

Färdmedelsfördelningen efter åtgärderdessa återfinns i figur

°° Ökning bilkostnadav
em

Referens7.10krmiI°5°° - - |ökn1 mm- - 8.10
0.400 okn till50% 10.65n- - - - - - - - - - -

Iökn1m°AtiI14200,300 . . . . . . . . V Iökn11n°.tiI21.w-02m V i

bil kollektivt garagcykeø

Figur Bilkostnademas påverkan fárdmedelsfördelningen
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bilkost-10%till knapptfrån 7% närökarandelKollektivtrafikens ca
från till minst57% 48%minskarBilresorna300%.nadema höjs med som
Gång cykeltrañkenoch ökarbilkostnader.ökademed 300%i alternativet

43%.från till36%alternativi detta

påverkar totala antaletdetåtgärdernaolikavisar hur deFigur 4 resor per
dag.

14mm nFäermsmokrrril
an uökmmmaio;WW gamarom: 10.05
°°°°°° Iökn1üP.til|14.20
600000 -- Iöcniivklillztm- - - -- -

I

gåndMdkdlektM

dygnpåverkan antaletBilkostnademasFigur resor per

tilldygnfrån l70 000minskar 2totala antaletDet resor percaresor
minsk-och detökarbilkostnadema är950 000l när mest ensomresor

gång ochrespektivekollektivresorantalettotalaning med 10%. Detca
inte de 200i absoluta talökningencykelresor ökar, motsvarar camen

bilkostna-händervadvisar närförsvunnit. Det000 bilresor att somsom
någonskerdetbilresor minskarantaletökar drastisktdema attär utanatt

heltblir aldrigmängd bilresorövergång färdmedel. Entill andrastörre av
ochinköps-,hand minskari förstafigur De ärenkelt, resor somse

utsträckning.påverkas iinteArbetsresomabesöksresor. samma

Antal .. höjd bllkostnadfor bilresor vldArendefordelnlngu,
400000- Referens
350000

Iökn 300%
300000
250000
200000
150000
100000
50000

50 --
3%
§2

bil-för bilresorärendefördelningenFigur 5 Förändring omav
drastiskt.kostnaderna ökar
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Ökad2.0 turtäthet för kollektivtrafiken

fåFör fler kollektivtatt kan kollektivresealtemativetattpersoner resa
attraktivt.göras Ett öka turtätheten försätt är det befintligaattmer kol-

lektivnätet och så minska väntetidema.sätt Följande alternativ är
undersökta:

Referensaltemativet årsmed 1990 kollektivnät
Samma med dubbleradnät turtäthet
Samma med fyrdubbladnät turtäthet
Enbart pågatågen med 25% ökad turtäthet

Figur 6 visar resultatet ovanstående alternativ.av

°&#39; Ökning turtathetenav
0.600

ERelerens0,500 - - - - - e - - - - - - - - - -a lturtñthet 20.400 - - - - e - -n Uturtåthet-40.300 - - - - - V- - Ibkn pågatåg25%v0.200 - - - - -
0.100 - - -I
0,000

bil kollektivt gångcykel

Figur 6 Förändring fárdmedelsval ökad turtäthetav genom

En ökning turtätheten ingen förändringstörreav andelen kollektiv-ger av
Om turtätheten fyrdubblas ökar andelen kollektivresorresor. med 3%-

enheter från 7% till |0%.

Ökningm turtäthetenav
1400000

m1200000 se, - - . - - . - - - .- - - e malm1000000 - - - - - - - - - - -
800000 e Eltunáthet4. - . . . . . i, . .
600000 Iökn25%págatág- - - - - -V400000 1 . . . V.

bil kollektiw gångcykel

Figur 7 Förändring antalet med ökad turtäthetav resor

Genom titta huratt antalet dygn fördelar sig de olikaresor per
trafikslagen antalet bilresor gångcykelresorochattser man relativtär
konstant. Någon övergång mellan de olika trafikslagen sker inte i första
hand antalet kollektivresorutan ökar. De redan kollektivtsom reser reser

figurmer, se
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kollektivtrafikenTidsförbättring3.0 av

har allaundersöktsÖvriga harkollektivtrafikenförbättringar somsomav
bestårkollektivresaEnkollektivresan.snabbaolikasyfte sättatt upp

färdmedlet bara del.åktiden i ärSjälvatid.allaolika delar entarsomav
hållplatsvidväntetidkomponent,från hållplatsGångtid och ärtill enen

dåochlinjetillbyteförekommadetkan tDessutom annan exannan.
bytestid.tillkommer

Emma-modellema.ochi Fredrikkmtimtill 4Gånghastigheten är satt
håll-antalökatmodellerakan8 kmtimden tillöka ettGenom att man

påverkar färd-dettahållplats minskar. Hurgångtiden tilldvsplatser,
i figurmedelsvalet visas

ökningkan vissminutermaximalt l5tillväntetidenGenom sätta en avatt
marginell.dockuppnås. Skillnaden ärkollektivresenärerna

kollektivtrafiken. Förförfår reshastighetökadeffekten tDen största ex
låga, 20 kmtim.15hastigheternacentrumområden kanibussar vara -

medminskar restidemaför helahastigheternadubblera nätetGenom att
Bil-4%-enheter.ökar medkollektivresandetinnebärhälften. Detta att

figurmed 2.5%-enheter,minskarresandet se

W Srdzbaeldeldivtrdilt
0,600 Ráeras
Qsm 4 A q iA7 gângmt lantima|
0.400 - - - - - - - Ehåtetid rrin15max
1300 -- - - - - - antalet-adneshast.I
0200 . - . . .- .

cykeli
kollektivut

kollektivtrafikpåverkas snabbareHur färdmedelsvaletFigur 8 av

gårkollektivtrafikenförändrasistället hur antaletSer attavresorman
påverkas alls ochgång cykelresoma intedet sig ochsnabbare visar attatt

figurnågon procentenhet,sjunker medantalet bilresor endast se

med 30 000bilresorminskar antaletMed ökad kollektivreshastighet
från 000 till150kraftigtkollektivresor ökarmedan däremot antalet ca

främstnyskapadedeltill övervägande250 000. Detta ärnästan resor,
figur 10.arbetsresor och skolresor, se
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1 1

m W summarum

1200000 ma
- - - - -- - - - -e - - WUWBWim1000000 - -- - - - -- - - - - V niåletidnm15rrinanno ... . . ... . . . .. V

dbueradureshast.600000 e- - - - -v
400000 - -- - - - -
200000

0 i
ødwkdkdlektMtil

kollektivtrafik.påverkas snabbareFigur 9 Hur antalet avresor

åtgärder4.0 Kombinationer av

beräknade i FredrikfärdmedelsandelamaförändraradikaltFör att mer
fårKollektivtrañkaltemativetåtgärder. göraskombinationkrävs aven

Fem olika kom-blir dyrare.samtidigt bilaltemativetattraktivt sommer
åtgärder undersökta:binationer ärav

kollektivtrafikengånghastighet föroch reshastighetTurtäthet,1
bilkostnaderfördubblas, oförändrade

kollektivtrafikenförgånghastighet och reshastighet2 Turtäthet,
bilkostnaderna fördubblasfördubblas,

gånghastighet ochoch bilkostnaderna fördubblas,Turtätheten3
med 50%kollektivtrafiken ökasreshastighet för

bil-ökadekombination med 50%fördubblad i4 Turtätheten
kostnader.

gånghastigheten och reshas-Bilkostnaderna ökas med 300%,5
fördubblas.tigheten för kollektivtrafik

antalfärdmedelsval ochEffekterna dessa kombinationer resorav
återfinns i figur l0 och ll.

kollektiv-åtgärder snabbareförsta kombinationen innebärDen 1 enav
gång-någon minskatrafik förändring för bilresandet. Genomutan att

kollektivtrafiken blir dentidema, förväntetiderna och restidema mer
också i resultatenkonkurrenskraftig och det visar sigbilengentemot

kollektiv-6%-enheter samtidigtbilresandet minskar medatt somgenom
gång cykel-från ochresandet ökar till 16%. En viss minskning7 av

också.andelarna märks
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ReferensmKombinationsåtgärder
gânghastturtáthet,dbl oI

kollhasl0,500 - v r- - gánghast.turtathet.Hdbl
bilkostkollhast0,400 o
bilkostn,turthIdbl 00,300 +50%kollhgángho0.200 7 ii i Ökadturtäth.50%idbl

bilkostn
dbl+300°o,Dbilkosln

kollhsång0gangcykelkollektMbil

kombinationerolikafärdmedelsvalen avEffekterna10Figur av
åtgärder

kol-ökningalltframfördetskerdäremot avantalet engällerVad resor
såväl bilresorminskningarfulltinte avmotsvaraslektivresorna ut avsom

figur 1cykelresor,gång och sesom

We m Konbinationsátgärder Referensm
mm1 gánghastturtáthet,Idbl

1200000 kollhast0 gánghast.dbtturtáthet,1000000
bllkostkollhast0800000v bilkostn.turt.h0bu 0600000 koIIh4,50%gángho°°°°° ökadturtath,50%dba

bilkostn200000
db+300%,Elbilkosm0 k°9909°gångcykelkollektivtbil

åtgärdskombinationerolikaresultatAntalFigur 1l avsomresor

lenligtkollektivtrafiksnabbareförutominnebärKombination 2 en
Bil-krmilen.14.20från 7.10 tillfördubblasbilkostnadernaäven att

från till7%ökarKollektivresornatill 47%.från 57%minskarresorna
oförändrad.relativtcykelandelenGång och är17%.

mycketungefär likamed2kombinationförminskarbilresorAntalet
Härfigur l000200dvsökar,kollektivresorantalet seresor,casom
medanskerfärdmedelkollektivafrån tillövergång bilkan säga att enman

antalettotalaDetpåverkas nämnvärt. resorintegång cykelresorochantal
konstant.är

inteinnebär2kombinationvariant3 enKombination är somaven
färdmedels-Effekternakollektivtrafiken.så kraftfull satsningfullt

med 6%-minskarbilandelendvsför 2,något mindreblir änvalen
6%-enheter.medkollektivandelen ökarochenheter

minskarbilresornavisardäremotkombination 3 attförAntalet resor
kollektiv-antalet2kombinationförprecis200 000med mensomca



SOU 1995:62 Bilaga 3 207

13

någotGång och cykelresoma ökar000.ökar inte med l2Oänresor mer
kombination 3. En delförantaltotalt sker mindresett ett resormen

bilresor blir inte av.

övriga. Turtäthetenförändring demindreinnebär änKombination 4 en
från till 10.65.stiger 7.10bilkostnademasamtidigtfördubblas som

för kombina-antaletfärdmedelsandelama och ärEffekterna somresor
3.5%-enheterminskar mednågot bilresormindre. Andelen3tion men

bilresorAntaletmed 2.5%-enheter.kollektivresor ökaroch andelen
för kollektivresomamotsvarande ökning ärminskar med 100 000 ochca

påverkasGång cykel000. och50

bilresomafördyringinnebär avsevärdSlutligen kombination 5 aven
stiger medBilkostnademakollektivtrafiken blir snabbare.samtidigt som

påtagliga kom-resultatet dennatill 28.40 krmilen. Det300% mest av
och antaletmed l2%-enheterbilresor sjunkerbination andelenär att

från till 14%.Kollektivandelen fördubblas 7%bilresor med 330 000. en
minskarDet totala antaletdagen.ökning med 130 000 resoromresor

170 000med 8 %, resor.ca

1.0,300%, avsnittöka bilkostnadema medJämfört med enbartatt se
minskarkollektivtrafik bilresomasnabbareinnebär satsning ytter-att

övergången transportmedel ökar.till kollektivaoch attgare

olika kom-resultaten desammanfattande tabellNedan följer över aven
påverkan fardmedelsfördelningen.binationerna derasoch

Åtgärd GCBil Koll

36%57% 7%Referens, total fördelning

bilkostnad 10.65,
+1 %-3.5% +2,5%dubbel turtäthet

bilkostnad 2 l .30
+5%gång- -l2% +7%dubbel koll. hastigheto

bilkostnad 14.20, dubbel tunäthet
gång- +6% +l%koll. hastighet -7%1,5o

gånghastighetdubbel turtäthet, och
-3%kollektivhastighet -5.5% +8.5%

bilkostnad 14.20, dubbel turtäthet,
gånghastighet -0.5%kollhastighet -9.5% +lO%o
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Slutsatser

avseendedetta ärI55%.kringliggerSkåneregionenbilresor iAndelen
Göteborgoch50-55%Stockholmsärkiltinteskillnaden motstor

mellan l5Skåne ochhelaför8%kringliggerKollektivresoma60%.
nivåer finnstill dekollektivresandelamahöja somstäderna. Attioch 20%

svårt.sannolikt40%kring ärStockholmsregionenispeciellt

från övrigaMalmöLund-regionenspecielltSkåne, ellerskiljerVad som
sker25-30%delframför alltstorstadsregioner storär att resornaaven

ochklimatsannolikt gynnsamtberorcykel. Detta ettgång ochmed
motsvarandeGöteborgeller ärStockholmImindre.ärtätorternaatt

och 15%.mellan 5andel

Fredrik-färdmedel ivalbestämmerkostnad detTid och är mest avsom
iundersöktakollektivtrafiken ärförändringarDemodellen. somav

bil-Förgår snabbare.kollektivresansamtligainnebärstudiedenna att
blir dyrare.bilresomaförändringarnainnebärdeltrafikens att

något hinder läggsensidigt förbättraskollektivtrafiken attutanOm
Ökningen innebärökar.kollektivresorantaletdettainnebärbiltrafiken att

bilresorantaletgenomförskollektivresorfler attfall utanflestai de att
kollek-nyskapasord, detandraMedminskar.gång-och cykeleller resor

tivresor.

antaletsidanå andrainnebär dettahöjs attensidigtbilkostnadernaOm
blirbilresordelökar. Enkollektivresorantaletminskarbilresor attutan

enkelt.heltinte av

bilkostnadermåste höjdafrån kollektivtövergång bil tillhaVill enman
kollektivtrafik.förbättradmedkombineras

med dessFredriksystemetlogitmodellema isiggrundarBeräkningarna
åtgärderolikahändervadbeskriverparametervärden, omsomsom

kortai dethänderalltså vadvisarResultatengenomförs genast. som
blieffekternatordetidsperspektivlångsiktigttidsperspektivet. I ett mera

sysselsättnings-ochboende-förändringar itillledaoch ävenstörre
finnsstudie. Dessutomi dennabeaktatshar inteDetta enmönster.

förändringarunderskattarfalli vissaFredriksystemetmöjlighet avatt
för-med visstolkasresultatenskäl bördessafärdmedelsvalen. Av

siktighet.

visatskala harregionalbåde lokal ochiomfattning,olikastudierFlera av
väsentligtförtillräckligtkollektivtrafikstandard atthöjd ärenbartatt

vissaendastkollektivtrafikandelen. Undantaget transport-äröka
resstandarderbjudatågtrafik kanocheffektivkorridorer där tät enen

biltrafiken.medkonkurrenskraftigkomfonmässigtbåde tids- och ärsom
observationer.stöder dessaResultaten ovan
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kollektivtrafiksystemutvecklatDäremot fungerande välochär ett en
åtgärder såväli trafiksystemetförutsättning andraför kunna vidtaatt av
ofta kortsiktigt försummadsynpunkt. Enmiljöskäl funktionellsom

bebyggelse- ochträngselproblemet ökadmiljöaspekt tätorts-är en-
innebär trafik- och utrymmestryckexpansion ökat tätortemasmotett

kan tillgodoses med enbart biltrafik övrigacentrala delar oavsettsom
såAlternativet fall uppbyggnadmiljöaspekter. i tätortercentraär av nya

utanför de befintliga.

Skåneväsentligt inse utvecklingen i medDet är störstaatt att
går integreringsannolikhet ökad och samverkande tätorts-motmot en en

utveckling kollektivtrafiksynpunktregion. Denna positiv denär ur om
planerat med medveten utveckling kollektivtrafikenmöts sättett en av

Vad sikt har betydelse för ökad kollektivtrafik bebygg-är attsom en
hållplatslägentill kollektivtrafikenselsen koncentreras och stationer.En

samplanering trafiksystem och bebyggelse med prioritering kol-av av
stråklektivtrafik i och begränsad biltrafikutbyggnad viktigtärtunga en

för förändrasikt färdmedelsvalen. Den strukturbildande kollektiv-att
trafiken fast.ska läggas

En ökad satsning pendlarparkeringar, information inforrna-och
såvälkomforttionssystem och i det kollektiva fardmedlet vid anslu-som

åtgärdertande förflyttningar och karaktär ochväntan är av samma som
verkar i riktning.samma

bebyggelseåtgärder långsiktigaEffekterna mycket och resultatenär ärav
svåra avläsa och kortsiktigt. Om eftersträvar miljö-mätaatt ettman

långsiktigt hållbartoch behöver dock dennaanpassat transportsystem
såjust därför inledas tidigt möjligt. Själva inriktningenprocess nu, som

planeringsarbetet konkretaoch den utformningen trafik- ochav av
åtgärderbebyggelsesytemet inkl övriga därför väsentligt.är

Biltullar diskuteras Sådanaflitigt i dessa sammanhang. iäven system
Europa har dock i första förhand införts finansiera infrastruktur-att
satsningar olika slag. förDe naturligvis intresseär även att styraav av

biltrafik till andra färdmedel. Effekten biltullar principielltöver harav
effekt områ-ökade bilkostnader med begränsad till vissaärsamma som

åtgärderden. Andra exempelvis bensin-slag regionalt höjtärav samma
pris.

åtgärderDenna principiellt intresse för kollektivtrafikenärtyp stortav av
och miljösynpunkt merintäktema kan användas för investeringar iur om
miljövänligare för transfe-och drift dessa, dvstransportsystem attev av
reringar mellan transportslagen miljösynpunkt.accepteras ur

Sammanfattningsvis det väsentligt kollektivtrafikens onda spiralär att
bryts lägre kollektivtrafikstandard och utspridd bebyggelsemer ger-
minskat resande, kräver ökade subventioner, i kollektiv-nerdragningar
trafiken och ökat bilberoende ochlägre kollektivtrafikstandardsom ger
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endast brytas medkanutvecklingDennabebyggelseutspridd ettetc.mer
från sida.samhälletsagerandemedvetet

skåneregionen. Längdenibehandlat antaletharstudieDenna resor
bil-längdenhar visatstudierTidigarebeaktats.har inte attresorna

med kollektiv-jämförelseirelativt konastorstadsregionernai ärresorna
från bil tillflyttasmindre grad kani överdessa kortaoch att resorresorna

skälnaturligacykelresorna ännuGång ochfärdmedel. ärkollektiva av
kortare.

förutom antaldet intressantfullständigbildenFör attgöraatt voremer
fordonskilometer.antaloch trafikarbetetbeakta reslängdernaresor

framför alltmedannorlundatroligtvisfärdmedel blirFördelningen en
åtgärderna blirolikaEffekter degång cykelresor.mindre del och av

antalstället förstuderas itrafikarbetetsannolikt annorlunda resor.om
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Justitiedepartementet Kommunikationsdepartementet
Pensionsrättigheteroch bodelning. [8] Samordnadoch integreradtågtrafik
Nya konsumentregler. Arlandabananoch i Mälardalsregionen.[25]

Älvsäkerhet.IT och verksamhetsfömyelseinom rättsväsendet. [40]
Förslagtill samverkansformer.[32] FramtidsanpassadGotlandstrafik. [42]nya
Ersättningför ideell skadavid personskada.[33] EG-anpassadekörkonsregler. [48]
SambandetRedovisning Beskattning.[43]- FinansdepartementetAktiebolagetsorganisation.[44]
Tvångsmedelenligt 27 och 28 kap. RB Grön diesel miljö- och hälsorisker. [3]-polislagen. [47]samt Långtidsutredningen1995. [4]
Godtrosförvärv stöldgods [52]av Fullt ekonomisktarbctsgivaransvar.[9]

Översyn skattebrottslagen.[10]avUtrikesdepartementet Mervärdesskatt Nya tidpunkter för-Lagen vissa internationellasanktioner redovisningoch betalning. [12]om
[28]översyn. Förmåneroch sanktioner samladredovisning. [36]en en- -

Prognoser inkomsteroch utgifter.över [49]statensFörsvarsdepartementet Förmåneroch sanktioner
utgifter förframtid. administration. [56]Muskövarvets [6] -

Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]av UtbildningsdepartementetEtt säkraresamhälle. [19]
Utan Sverige. [20] Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasialstannar -Staden [21] yrkesutbildning. [38]vattenutan vatten.
Radioaktiva slår jordbruk iämnen Skåne.[22] Allmän behörighet lör högskolestudier.ut [41]
Brist elektronikkomponenter.[23] Förslag internationellt tlygsäkerhets-ettom
Gasmolnlamslår Uppsala.[24] universitet i Norrköping-Linköping. [57]
Civilt bruk försvaretsav resurser- Arbetsmarknadsdepartementetregelverken,erfarenheter helikoptrar. [29],Samverkanför fred. Den rättsliga regleringen.[53] Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny-

Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]Socialdepartementet Kompetensför strukturomvandling.[34]
Vårdenssvåraval. Somereflections SwedishLabour Marketon
slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5] Policy. [39]av
Könshandeln.[15] Någrautländskaforskares svensksyn
Socialtarbete prostitutioneni Sverige. [16] arbetsmarknadspolitik. [39]mot
Homosexuellprostitution. [17] Effektivare styrning och rättssäkerhet
Underhållsbidragoch bidragsförskott, i asylprocessen.[46]
Del ochA Del B. [26] Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.[55]
Avgifter inom handikappområdet.[35]

KulturdepartementetKompetensoch kunskapsutveckling yrkes-om-
roller och arbetsfält inom socialtjänsten.[58] Konst i offentlig miljö. [18]
Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomi Vårt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-olika aspekter modeller, finansiering-

Näringsdepartementetoch incitament. [59]
Kvirmofrid. Del A+B. [60] Ett renodlatnäringsförbud. [l]

Ny Elmarknad Bilagedel. [14]+
Elförsörjning i ofred. [51]

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor. [61]
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Miljödepartementet
Alkylat och Miljöklassning bensin. [30]av
Ett vidareutvecklarmiljöklassystemi EU. [31]
Grundvattenskydd.[45]
Kunskapsläget kämavfallsomrádet1995.[50]
Fastighetsbildning uppgift fören gemensam stat-
och kommun. [54]
Ett Skåne.[62]renat








