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Trafikutskottets resa till Öresundsreg ionen den 7–9 
novem ber 2021 

Resans sy fte 

Trafikutskottet har genomfört ett besök i Öresundsregionen tillsammans med 

Transportudvalget i Folketinget, Danmarks parlament. Besöket skedde i enlighet 

med inbjudan från Folketinget och fokuserade på trafik- och infrastrukturfrågor av 

gemensamt intresse i Öresundsregionen. 

Redogörelse för resan 

S öndag  7 novem ber 
Köpenhamn 

Delegationens resa till Öresundsregionen inleddes med en informell middag i 

Köpenhamn tillsammans med Sveriges ambassadör i Danmark Charlotte 

Wrangberg och representanter för Greater Copenhagen. Greater Copenhagen är 

en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i regionen.  Regionen har 4,4 

miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark och Greater Copenhagens 

ambition är att regionen ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön 

innovation. Greater Copenhagen fokuserar insatserna inom fem temaområden 

varav ett är infrastruktur.  

Under den informella middagen fanns tillfälle till diskussioner och 

erfarenhetsutbyte. 

 

Måndag  8 novem ber 
Danska transportministeriet 

Dagen inleddes med ett besök på danska transportministeriets departement 

tillsammans med det danska transportudvalget. Tre tjänstemän vid departementet 

berättade om danska initiativ för att främja samarbetet när det gäller trafik- och 

infrastrukturfrågor i Öresundsregionen. Utskottet fick bl.a. information om 

möjligheter och svårigheter för att få tillstånd bättre nattågsförbindelser till 

övriga Europa. EU-kommissionens meddelande om den europeiska gröna given 

nämndes som en möjlighet för att underlätta för nattåg i Europa. Hinder som 

varierande tekniska standarder för signalsystem, strömstyrkor, vilotidsregler, 

språkkrav osv. lyftes som faktorer som försvårar för direktförbindelser med tåg 

mellan europeiska länder. Under mötet informerades även om den dialog som 
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svenska och danska regeringarna har om hur det är möjligt att skapa en mer 

förutsägbar trafik till Bornholm liksom möjligheten att skapa alternativa 

transportvägar till Bornholm. Ministeriet informerade även om andra frågor i 

Bornholms trafiken såsom gröna investeringar i flygplatsen, nya möjligheter att 

hyra elbilar och elcyklar vid ankomsten till ön men också om mer attraktiva 

linjebussar.  Delegationen fick även ta del av den danska infrastrukturplanen 

fram till 2035. Informationen handlade bl.a. om elektrifiering, punktlighet, nya 

investeringar i spår och perronger. Delegationen fick slutligen ta del av 

utredningsarbete när det gäller en ny eventuellt ny HH-förbindelse (Helsingborg–

Helsingör) och de alternativ som finns med enbart vägförbindelse eller både 

järnväg- och vägförbindelse. 

Mötet avslutades med möjlighet att ställa frågor och diskutera.  

 

Bussresa till Ystad 

Delegationen från trafikutskottet och det danska trafikudvalget åkte därefter buss 

från Köpenhamn till Ystad. Under bussresan fick delegationen information från 

Öresundsbro konsortiets VD. Informationen handlade om Öresundsbron och 

Öresundsregionen, gränshinder och gränskontroller samt infrastruktur och 

kapacitetsbehov mellan länderna. För att uppnå ökad integration i regionen och 

för att skapa förtroende för att det är möjligt att pendla mellan länderna med hjälp 

av Öresundsbron lyfte konsortiet fram att följande krävs: en bro som aldrig 

stänger, koordinering mellan Sverige och Danmark så att 

arbetsmarknadsregionen är öppen oavsett pandemi eller kris, mer och robustare 

infrastruktur på båda sidor om Öresund samt enklare skatteregler. Konsortiet 

pekade vidare på att det vid planering av infrastruktur i regionen är nödvändigt 

att titta på hela stråket Tyskland–Danmark–Sverige. Konsortiet konstaterade att 

Öresundsbrons kapacitet är tillräcklig för både väg- och järnvägstrafik fram till 

2050. Detta förutsätter dock att det för järnvägen vidtas kapacitetshöjande 

åtgärder på respektive landsida. Öresundsbrokonsortiet framhöll att det finns 

argument för en fast HH-förbindelse men pekade på att de inte löser dagens 

flaskhalsar till 2029. Konsortiet pekade vidare på att det är viktigt att ta med i 

beräkningen att en HH-förbindelse kommer att minska staternas planerade 

utdelning från Öresundsbron med ca 10–15 miljarder danska kronor under 

perioden 2035–2050. 

 

Ystad hamn 

I Ystad hamn fick delegationen träffa företrädare för Ystad och Bornholms 

kommuner samt företrädare för region Halland.  

Bornholms kommun lyfte fram att färjetrafiken mellan Ystad och Bornholm är 

avgörande för Bornholms utveckling. Vidare underströk kommunen vikten av en 
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pålitlig och väl fungerande väg mellan Malmö och Ystad. Kommunen pekade 

vidare på att en motorväg däremellan skulle betyda mycket för Bornholm. 

Region Halland är en del av Greater Copenhagen. Regionen underströk vikten av 

en robust infrastrukturen längs hela kedjan och att regionen är beroende av att 

infrastrukturen även fungerar utanför region Halland.  

Under mötet lyftes även fram att en väl fungerande trafik mellan Malmö–Ystad–

Bornholm även innebär mycket för utvecklingen av Ystad.  

Delegationen fick avslutningsvis möjlighet att ställa frågor och diskutera trafiken 

till och från Bornholm. 

Efter mötet i Ystad hamn lämnade delegationen Ystad med buss för att åka till 

Helsingborg och därefter vidare till Helsingör. 

 

Bussresa mellan Ystad och Helsingborg 

På bussresan mellan Ystad och Helsingborg informerade företrädare för 

Danmarks Tekniske Universitet transport divisionen (DTU) om framtidens gods 

på väg och järnväg i Öresundsregionen. DTU konstaterade att det körs mindre 

gods på järnväg i Danmark än i Sverige. I Sverige går ca 30 procent av godset på 

järnväg jämfört med ca 13 procent i Danmark. DTU underströk att godstrafiken 

kommer att öka när Fehmern-Bält tunneln färdigställs. Det lyftes fram att en ny 

HH-förbindelse och/eller Öresundsmetro kan komma att avlasta den befintliga 

infrastrukturen och därmed frigöra mer kapacitet för godstrafiken. En sådan 

satsning har därför indirekt stor betydelse även för godstrafiken trots att den i 

första hand inte tar sikte på den trafiken.  

 

Helsingør 

Från Helsingborg åkte delegationen färja till Helsingør och därefter vidare med 

buss till Sjöfartsmuseet i Helsingør. Delegationen fick information och möjlighet 

att ställa frågor till företrädare för Malmös och Helsingborgs kommuner samt 

företrädare för HH2030-gruppen. På mötet lyftes frågor om behovet av 

infrastruktur över Öresund för godstrafiken när Fehmarn Bält-förbindelsen 

öppnar 2029 och behovet av investeringar i Öresundsbrons landanslutningar för 

att säkerställa kapacitet för järnvägsburet gods via Öresundsbron fram till 2050. 

Vidare lyftes potentialen för avlastning av Öresundsbron och kapacitetsökningen 

med en fast HH och Öresundsmetro fram. En fråga som berördes var den 

minskade sårbarheten som en ny fast förbindelse över Öresund kan innebära för 

gods både på väg och järnväg vid ett längre avbrott på Öresundsbron. 

Kommunerna framhöll vidare att en fast HH-förbindelse över Öresund kan spela 

en viktig roll för det europeiska transportnätet. Kommunerna pekade på att 

effekterna av de kortare transporttiderna kommer att synas i hela norra Europa 
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och i kombination med den kommande Fehmarn bältförbindelsen innebär en HH-

förbindelse en minskning av transporttider för vägtransporter och resande till 

kontinenten med 1,5 timmar. Det lyftes även att arbetslösheten är dubbelt så stor 

i Skåne som på Själland. På sikt ökar andelen personer i arbetsför ålder i Skåne 

medan den minskar på Själland. En fast HH-förbindelse och en Öresundsmetro 

kan spela en viktig roll i matchningen menade kommunerna. 

Efter informationen fanns tillfälle för delegationen att ställa frågor och diskutera. 

Under diskussionen lyftes flera olika aspekter av en ny fast förbindelse över 

Öresund. 

Dagen avslutades med en gemensam middag i Köpenhamn. 

 

Tisdag  9 novem ber 

På tisdagen åkte utskottet tåg från Köpenhamn till Lund. I Lund tog företrädare 

för EVolution Road emot delegationen. EVolution Road har fått i uppdrag av 

Trafikverket att bygga en test- och demonstrationssträcka för elvägar. Syftet är 

att skapa mer kunskap om elvägar och att undersöka potentialen för elväg som 

komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Installationen av elvägen 

påbörjades i maj 2020 och projektet kommer att pågå till och med 2022. 

Delegationen åkte buss till Getingevägen där det finns en kilometerlång 

vägsträcka med laddskenor som automatiskt kan ladda batterierna på elfordon – 

både när de kör och när de står stilla. Det är en s.k. konduktiv markbunden 

lösning, där en avtagare under fordonet får direktkontakt med vägens laddskena, 

därmed kan ström överföras och fordonets batterier kan laddas. En buss som 

laddats en kilometer på elvägen kan sedan köra ca tre kilometer på laddningen. 

Utskottet fick information om projektet och vägsträckan av Elonroad AB som är 

det svenska företag som tillsammans med Lunds tekniska högskola har tagit fram 

tekniken. Därefter åkte delegationen till Elonroad AB:s fabrik i Lund och fick 

ytterligare information om verksamheten samt möjlighet att ställa frågor, 

diskutera och titta på fabriken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

5 (6) 

 

BILAGA 1 

Trafikutskottets delegation  

Jens Holm (V), ordförande och delegationsledare 

Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande 

Denis Begic (S) 

Maria Stockhaus (M) 

Jasenko Omanovic (S) 

Anders Hansson (M) 

Thomas Morell (SD) 

Johan Büser (S) 

Elin Gustafsson (S) 

Helena Gellerman (L) 

Patrik Jönsson (SD) 

Axel Hallberg (MP) 

Åsa Coenraads (M) 

Abraham Halef (S) 

Jessica Thunander (V) 

Mikael Larsson (C) 

 

Från trafikutskottets kansli deltog två tjänstemän. 
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Program  för trafikutskottets delegationsresa till 
Öresundsreg ionen  

Söndag 7 november 

19.00 Informell middag med företrädare för Greater Coperhagen och 

Sveriges ambassadör i Danmark. 

 

Måndag 8 november 

09.00-10.00 Möte med danska transportudvalget på Transportministeriets 

departement. 

10.00-11.30 Buss till Ystad hamn. Information från Öresundsbro konsortiet. 

11.30-13.00 Möte i Ystad hamn med företrädare för Bornholms och Ystads 

kommuner samt Region Halland. 

13.30-14.40  Buss till Helsingborg. Information från företrädare för DTU 

Transport. 

15.30-17.00 Möte i Helsingør med företrädare för Malmös och Helsingborgs 

kommuner samt HH2030-gruppen. 

17.00-18.00 Buss till Köpenhamn. 

18.00-20.00 Middag med det danska transportudvalget. 

 

Tisdag 9 november 

09.00-11.00 Möte och besök på Elonroad AB i Lund. 

 


