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Missiv till remissversion av Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny regional
transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033. Den
preliminära ramen är 5 050 miljoner kronor. Den slutgiltiga ekonomiska ramen fastställs när
regeringen fastställer den nationella planen under sommaren 2022.
Den regionala transportinfrastrukturplanen ska visa Skånes samlade infrastrukturåtgärder under
planperioden 2022–2033 samt hur dessa bidrar till att nå de transportpolitiska målen och
klimatmålen. Framtagande av planen har skett i dialog med samtliga av Skånes kommuner,
Trafikverket och Länsstyrelsen. Planen ska bidra till att möjliggöra infrastruktur till en hållbar
utveckling av transportsystemet.
Remissversionen av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033 presenteras
digitalt via följande länk: https://arcg.is/1fvunv
Den regionala transportinfrastrukturplanen läses bäst digitalt. Planen läses bäst på en dator,
surfplatta eller mobil. Önskar man skriva ut planen finns en förenklad PDF-version tillgänglig
som är anpassad för utskrift. Denna finner du i den digitala versionen under fliken Välkommen.
Region Skåne önskar synpunkter särskilt kring följande frågeställningar:

• Hur planen skapar förutsättningar för att bidra till kommunernas och övriga aktörers mål om en
hållbar omställning av transportsystemet?

• Vilka större prioriterade brister det finns att utreda det finns på det regionala vägnätet?
• Vilka förutsättningar planförslaget skapar för bostadsbyggandet i Skåne?
Remissperioden gäller från 2021-09-23 till 2022-01-09.
Det går att lämna synpunkter på planförslaget på två sätt, antingen digitalt eller via brev. Väljer
du att lämna synpunkter digitalt så skicka då e-post till infrastruktur@skane.se Ange
diarienummer 2021-POL000307 samt avsändare i ämnesraden. Väljer du att lämna synpunkter
skriftligen så skickar du brev till Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Ange diarienummer 2021POL000307 som referens.
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Remissinstanser
Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Eslövs kommun
Helsingborgs stad
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Klippans kommun
Kristianstads kommun
Kävlinge kommun
Landskrona stad
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö stad
Osby kommun
Perstorps kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun
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Svalövs kommun
Svedala kommun
Tomelilla kommun
Trelleborgs kommun
Vellinge kommun
Ystads kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun
Familjen Helsingborg
MalmöLundregionen
Skåne Nordost
Sydöstra Skånes samarbetskommitté
Skånes kommuner (Kommunförbundet)
Region Blekinge
Region Halland
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Copenhagen Malmö Port
Helsingborgs hamn
Kristianstad Österlen Airport
Landskrona hamn
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Malmö Airport
Trelleborgs hamn
Ystad hamn
Ängelholm Helsingborg Airport
Myndigheter
Arbetsförmedlingen
Boverket
Energimyndigheten
Försvarsmakten
Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Skåne
MSB
Naturvårdsverket
Polismyndigheten region Syd
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
VTI
Högskolan Kristianstad
Lunds universitet
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Malmö universitet
Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp)
Cykelfrämjandet
Gröna bilister
K2
LSU
Naturskyddsföreningen i Skåne
NTF
PRO
Resenärsforum
Svensk cykling
Swedtrain
Synskadades riksförbund
Byggföretagen
EON
Fastighetsägarna syd
Företagarna Region Syd
LRF i Skåne
Svenskt Näringsliv i Skåne
Sveriges åkeriföretag
Sydsvenska Handelskammaren
Sysav

