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Remissyttrande om nationell plan för transport-
infrastrukturen 2022-2033  

Svedala ligger mitt i Öresundsregionen som är Nordens största arbetsmarknadsregion. Under de 
senaste åren har vi haft en stor befolkningstillväxt vilket ställer ökade krav på infrastrukturen. 
Samtidigt som vårt geografiska hemvist ger oss fördelar finns det stora utmaningar. 
Transittrafiken i Skåne är stor. Genom kommunen går exempelvis trafiken mellan Bornholm och 
Köpenhamn samt gods- och persontransporter till/från Ystad- Trelleborgs hamn. Investeringar 
behövs för att styra trafiken till mer hållbara alternativ, samtidigt som framkomligheten och 
trafiksäkerheten stärks i de befintliga transportnäten (E65, väg 108, Ystadbanan).  
  
En utbyggnad av E65 Svedala-Börringe är mycket angelägen och Svedala kommun önskar att 
tidigare tidplan hålls fast. Parallellt behövs investeringar i järnvägar som är en nödvändighet för 
att stärka Sveriges och Skånes konkurrenskraft samtidigt som en långsiktigt hållbar utveckling 
värnas. Svedala kommun stödjer att satsningar på Ystadbanan tillförs planen i enlighet med 
Region Skånes strategiska inriktning. Förutom den behövda kapacitetsförstärkningen på 
Ystadbanan är en samordning med den regionala planen viktig tex den planskild korsning väg 
108/Ystadbanan angeläget att få på plats snarast möjligt. 
 
I planen nämns flygfraktens betydelse för den globala handeln. Den flygplats som hanterar näst 
mest flygfrakt i landet är Malmö Airport i kommunens östra del. Flygplatsen är en av landets 
största flygplatser, en utpekad TEN-T flygplats, Skånes enda statliga flygplats och har ett stort 
regionalt, nationellt och internationellt värde. Det är av stor vikt att infrastrukturen kring 
flygplatsen utvecklas bl.a. genom den nämnda ombyggnationen av E65 Börringe. 
 
Kommunen bygger varje år ut cykelvägsinfrastrukturen och genomför trafiksäkerhetsåtgärder. Vi 
hoppas att vårt goda samarbete kommer att fortsätta för att gemensamt säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare, 
besökare och näringsliv. 
 
Svedala kommun ställer sig bakom MalmöLund regionens yttrande som sänds till er separat. 
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FÖR KOMMUNSTYRELSEN  

 

Linda Allansson Wester  

Kommunstyrelsens ordförande  

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2022-01-31 § 11 att ge kommunstyrelsens 

ordförande i uppdrag att fatta beslut om yttrandet efter samråd med kommunstyrelsens 

presidium och oppositionsråd Ambjörn Hardenstedt.  
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