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En Öresundsregion för framtiden
Vissa politiska beslut och statliga investeringar styr i högre utsträckning än andra vilken riktning Sverige tar inför framtiden. Det är beslut och investeringar
som har potential att påverka framtida generationer. De kan skapa mervärden
och bidra till dynamiska effekter som stärker stora delar av samhället.
Men denna typ av större politiska beslut innebär ofta svåra avvägningar
mellan att satsa kort- eller långsiktigt. Det kortsiktiga innebär snabbare resultat och därmed också en större acceptans hos väljarkåren. Ändå är det
oftast de långsiktiga investeringarna som bygger Sverige starkt i grunden.
Det är politikens svåra uppgift att möta dagens utmaningar och samtidigt
behålla visionen om framtidens Sverige.
Vissa infrastrukturinvesteringar ritar om kartan och bidrar till ny samhällsutveckling. Tunnelbanan i Stockholm och Öresundsbron är tydliga
exempel. De mervärden som genomtänkta investeringar i infrastrukturen
bidrar till är många. Exempelvis leder ökad tillgänglighet till både mer fritid och fler arbetade timmar. Bättre tillgänglighet leder även till högre löner
och bättre bostäder, då arbetstagaren kan få ett bredare val och det blir en
bättre matchning. På sikt sprids dessa mervärden i samhället och skapar
högre mark- och fastighetsvärden, företagsvinster och ökat konsumtionsutrymme.[1]
Öresundsregionen har i dag över fyra miljoner invånare och under lång
tid har både Region Hovedstaden i Danmark och Region Skåne i Sverige
vuxit snabbare än respektive riksgenomsnitt. Denna utveckling förväntas
fortsätta.[2] Dessutom står Öresundsregionen för mer än en fjärdedel av
Sveriges och Danmarks samlade bruttonationalprodukt.
Genom Skåne går också en tredjedel av Sveriges import och export. Regionen är en tillväxtmotor, samttdigt som den står inför stora utmaningar,
som stigande arbetslöshet, bostadsbrist och flaskhalsar i infrastrukturen.
Att bygga upp infrastrukturen i södra Sverige är därmed av intresse för
hela Sverige. Det stärker vår koppling till kontinenten och vår internationella konkurrenskraft. Samtidigt skapar det arbetstillfällen och stärker
bostadsbyggandet. Det skulle innebära en långsiktig finanspolitisk stimulans i en ny situation där coronapandemin helt slagit undan benen för delar
av Sveriges ekonomi.
Det råder ingen brist på möjliga investeringar i svensk infrastruktur. I
södra Sverige är det framför allt ytterligare förbindelser över Öresund som
är högt prioriterat. Även om det inte blir i närtid kommer Öresundsbron
nå sitt kapacitetstak, och trycket ökar i samband med att Fehmarn Bältförbindelsen Tyskland – Danmark öppnar. Om Öresundsbron blir en
flaskhals drabbas näringslivet mycket hårt. Försvåras utbytet med Danmark och kontinenten skadar det Sveriges konkurrenskraft allvarligt.
I denna rapport tittar vi närmare på möjliga alternativ för Öresundsförbindelser – med särskilt fokus på HH-förbindelsen, som innebär två
tunnlar för väg- och tågtrafik mellan Helsingborg och Helsingör. Rapporten
är framtagen av Arena Opinion i samarbete med Helsingborgs kommun.
1 Börjesson Maria, Eliasson Jonas, Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar, Centre for Transport Studies, KTH, Rapport till Finanspolitiska rådet 2015/1.
2 Vision för Öresundsregionen 2070, Skanska och Sweco 2014.
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Nyttan med infrastrukturinvesteringar
Sambandet mellan infrastruktur och ekonomisk tillväxt
Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och infrastruktur är starkt. Infrastruktur kan både öka och hålla tillbaka den ekonomiska tillväxten.
En ökad ekonomisk aktivitet innebär dessutom nästan alltid en hård belastning på infrastrukturen. Nedan följer en utförligare beskrivning av
relationen mellan de två.
För det första innebär en ökad ekonomisk
tillväxt ett ökat tryck på infrastrukturen
eftersom ökad BNP, fler och växande företag, högre välstånd och befolkningsökning
Ekonomisk
Infrastruktur
alla är faktorer som ökar efterfrågan på intillväxt
frastruktur. Det kan leda till flaskhalsar på
vägar och järnvägar. För att dessa inte ska
skada ekonomin krävs investeringar i och
effektiviseringar av transportnätet.
För det andra bidrar välfungerande, effektiv och robust infrastruktur till
ökad BNP, stärkt näringsliv samt ökad produktivitet i samhället. Ökad
tillgänglighet till transporter innebär att fler företag vågar investera i ett
större område samt att såväl handel som matchning av arbetskraft mot
rätt arbete underlättas. Välfungerande, effektiv och robust infrastruktur
innebär tillförlitliga och kostnadseffektiva handelsflöden för näringslivet.
En av de viktigaste effekterna som uppnås med investeringar i infrastruktur är ökad tillgänglighet, vilket är en central faktor för att skapa ekonomisk
utveckling. Tillgänglighet handlar om antalet människor och företag som
finns inom räckhåll för ett land eller en region. Infrastrukturinvesteringar leder även till lägre transportkostnader och större tillförlitlighet. Större
åtgärder i infrastrukturen medför ofta även positiva indirekta följdeffekter
när de genomförs.
Företagens logistik effektiviseras – När varuflöden kommer i rätt tid
minskar behovet av kostnadsdrivande säkerhetsmarginaler, och företagen
kan dra fördel av skalfördelar.
Infrastrukturåtgärder skapar större marknader – När transporterna blir
billigare eller kortare går det att nå en större marknad antingen inom samma tid eller till samma kostnad.
Lokaliseringseffekter såsom agglomerationseffekter skapas – Bra infrastruktur kan också ge upphov till lokaliseringseffekter av olika slag, exempelvis agglomerationseffekter där företag drar fördel av att lokaliseras
i samma geografiska kluster, vilket bidrar till kunskapsöverföring mellan
företag i samma bransch. Större marknader kan även ge upphov till ett
större nyföretagande.[3]

3 Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – behovet av uthållig strategi, Svenskt
Näringsliv 2011.
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Infrastrukturåtgärder som finanspolitisk stimulans
Större, samhällsekonomiskt lönsamma projekt kan med fördel genomföras
som en form av finanspolitisk stimulans när aktivitetsnivån i ekonomin
är låg – eftersom det då finns lediga resurser och billiga insatsvaror och
då lönekostnaderna inte stiger lika snabbt. Konjunkturinstitutet har även
konstaterat att offentliga investeringar har särskilt stora positiva effekter
på aktivitetsnivån i ekonomin, jämfört med offentlig konsumtion, bidrag
och skattesänkningar.[4] I en lågkonjunktur finns det därmed skäl att satsa
på infrastrukturåtgärder för att skapa en omedelbar efterfrågan på varor,
tjänster och arbetskraft som innebär en effektivare stimulans på ekonomin
än annan finanspolitik.[5]
Efter finanskrisen 2008 har det gjorts flertalet ekonomiska analyser av
sambandet mellan finanspolitik, tillväxt och arbetstillfällen. Både internationella och nationella empiriska analyser pekar på en positiv multiplikatoreffekt på cirka 1,5. En satsad krona i infrastruktur ger 1,5 kr tillbaka i
ökad tillväxt.[6]

De ekonomiska effekterna av coronapandemin
Lågkonjunkturen efter finanskrisen 2008 varade i sju år. Inte förrän 2015
blev BNP-gapet positivt. Men redan 2018 sågs tydliga tecken på en avmattning, minskad orderingång och färre bostadsprojekt, vilket föranledde
prognoser om en ekonomisk inbromsning. Inbromsningen blev en tvärnit
och vi fick ett dramatiskt BNP-fall på drygt åtta procent under årets andra
kvartal. Coronapandemins effekt på den ekonomiska tillväxten saknar i
stort sett motsvarighet.
I mars innebar pandemin att stora delar av samhället stängdes ned, och
både handel och konsumtion minskade. Restriktionerna för att minska
smittspridningen slog mot besöksnäring och kultur. Under perioden från
mars till september 2020 varslades 100 000 svenskar om uppsägning och
84  000 ansökningar om korttidspermitteringar kom in till Tillväxtverket. Vi står inför ett svårt läge där företagens verksamhet och människors
försörjning behöver tryggas.
Coronapandemin har haft omfattande negativa effekter vad gäller både
utbud och efterfrågan för svensk ekonomi. Detta riskerar att permanentas.
Därför behöver vi gå från akuta stöd till att också investera i satsningar som
skapar långsiktigt hållbar utveckling. Samtidigt har Sverige stabila statsfinanser som tillåter stora investeringar.
För Skånes del var arbetslösheten högre än i riket redan före pandemin
och år 2020 har den ökat i högre takt än riksgenomsnittet. Sommaren 2020
var drygt elva procent av arbetskraften i Skåne arbetslös, i riket var motsvarande andel nio procent. Även stängningen av gränsen mellan Danmark och Sverige har drabbat Skåne hårt, där arbetsplatser och köpstarka
konsumenter försvunnit. I kristider riskerar fallet att bli extra hårt i Skåne,
4 Kortsiktiga effekter av Finanspolitik på BNP och sysselsättning i Sverige, Konjunkturinstitutet 2017.
5 Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – behovet av uthållig strategi, Svenskt
Näringsliv 2011.
6 Åhlén Björk Sara, Förslag på spadklara investeringar i infrastruktur, Sydsvenska industrioch handelskammaren, 2020.
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då inte bara svensk, utan även dansk köpkraft försvinner och gränspendlare hamnar i kläm mellan ländernas olika åtgärder. Besöksnäringen är en
viktig del av Skånes ekonomi med över 32 000 sysselsatta. Det är nödvändigt med investeringar för att ta Sverige – och Skåne – ur krisen.
Mycket talar för att just samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturprojekt är god ekonomiskpolitisk stimulans. De skapar jobb både här och
nu och för framtiden, samtidigt som det skapar tillväxt i många andra
led. Det är orsaken till att en rad LO-förbund kräver att ökade offentliga
resurser riktas mot järnväg och annan transportinfrastruktur samt att
offentliga aktörer tidigarelägger upphandlingar av nya infrastrukturprojekt och fortsätter planerat underhåll och byggnationer.[7]
Coronapandemin har även visat på vikten av redundans i samhället och
en fungerande krisberedskap, där infrastruktur spelar en viktig roll. Nästa stora kris som drabbar Sverige lär inte vara en pandemi, utan kommer
att vara något vi inte har på vår dagliga planeringshorisont. Att planera
för det oväntade är svårt. Det vi kan göra är att säkerställa att vi har en
god krisberedskap och redundans för de fundamentala delarna av samhället, såsom medicin, livsmedel, IT och infrastruktur. Detta lyfts exempelvis i utredningen Näringslivets roll inom totalförsvaret (SOU 2019:51)
där man lyfter vikten av att utrikeshandeln kan upprätthållas i en situation med höjd beredskap och att en robust transportinfrastruktur har stor
betydelse för försörjningstryggheten.

7
LO-styrelsen, “Vi vill att regeringen satsar på uppgradering av infrastruktur”,
DN debatt, 1/5 2020.
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Öresundsregionen
Regioner med hög andel export och tillverkningsindustri bör prioriteras
när det gäller infrastruktur-investeringar på grund av den starka länken
till produktivitetstillväxt. I Öresundsregionen (storregionen) bor omkring
fyra miljoner människor, vilket gör det till Nordens överlägset största och
mest tätbefolkade storstadsregion. Näringslivet är mångfasetterat och
diversifierat, det finns en bredd i branscher, produkter, kunskapsinnehåll och produktion. Men det är också en region där de större städerna,
de ekonomiska ”hubbarna” om man så vill, är åtskilda av vatten, och just
därför talar mycket för att investeringar i nya fasta förbindelser skulle få en
tydlig och relativt snabb effekt just här.
Diagram 1
Stråk 1 Nordkalotten-NorrlandskustenBergslagen/MälardalenMalmö/Trelleborg-Kontinenten
Göteborg-Stockholm-Oslo
Norge-Göteborg-Malmö-Kontinenten
Västkusten-Kontinenten-Världen
Kontinenten/Östeuropa-Östersjökusten
Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans
för internationella godstransporter. Stråken
baseras på flödenas betydelse ut ett nationellt
och internationellt hänseende.

En tredjedel av Sveriges import och export går via Skåne och det finns framför allt två anledningar till att Öresunds-regionen är viktig för den svenska
konkurrenskraften.
För det första är Öresundsregionen Sveriges koppling till resten av Europa. Transittrafiken är mycket omfattande i regionen och väntas öka kraftigt.
Handelsflödena framgår tydligt i Trafikverkets bild. Öresundsregionens
och Skånes strategiska betydelse pekas även ut i ScanMed, EU:s transportkorridor som förbinder Skandinavien med Medelhavet, ryggraden i det
europeiska transportsystemet. Skånes läge gör regionen till ett av Sveriges
centrala logistiknav för transporter och porten till Europas näringsliv. Hur
transportsystemet utvecklas i Skåne har därför en avgörande betydelse för
hela Sveriges konkurrenskraft.
För det andra är Öresundsregionen viktig för den svenska konkurrenskraften eftersom det är en region med över fyra miljoner invånare, med
etableringar av globala företag, världsunik forskning i form av Max IV,
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det nationella laboratoriet för acceleratorfysik, och forskningsanläggningen ESS samt ett life science-kluster. Genom att Sverige och Danmark har
integrerats på detta sätt och genom det täta samarbetet över sundet går
det att konkurrera på nya nivåer på den internationella arenan. Ytterligare
en stark fördel för regionen är att utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne
ligger på tredje plats i landet avseende andelen invånare i åldern 25–64 år
som har eftergymnasial utbildning. Endast Stockholm och Uppsala län ligger högre. En starkare Öresundsregion stärker även Sveriges konkurrenskraft eftersom Sveriges storstäder ur ett internationellt perspektiv var för
sig är små. För att skapa bästa möjliga tillväxtförutsättningar krävs att vi
skapar starka regioner, som Mälarregionen och Öresundsregionen.
Men bilden är inte enbart positiv. Öresundsregionen och Skåne utmärker
sig även genom höga arbetslöshetssiffror, utanförskap och segregation.
Av Skånes 1,3 miljoner invånare är 22 procent födda utomlands,
vilket innebär särskilda utmaningar för den skånska arbetsmarknaden.
Sysselsättningsgraden varierar starkt med födelseland, där 82 procent
av befolkningen i Skåne som fötts i Sverige och är mellan 20–64 år har
sysselsättning. Motsvarande värde för befolkningen född utanför Europa
var 45 procent för kvinnor och 52 procent för män. Det finns samtidigt
också en ökad andel långtidsarbetslösa, år 2009 låg siffran på 9 procent och
år 2019 hade den ökat till 24 procent.
Därutöver råder stor bostadsbrist i Skåne. Samtliga skånska kommuner
uppger ett bostadsunderskott. Bostadsbristen drabbar främst grupper med
svag förankring på bostadsmarknaden och/eller med svag ekonomi. Glappet innebär att dessa grupper får fortsatt svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Dock har Skåne, och Öresundsregionen, en mycket stor styrka
i sin flerkärnighet, med flera städer i närheten av varandra. Stadstätheten
ger mycket goda förutsättningar för geografisk tillgänglighet – om det finns
snabba och effektiva transporter och god infrastruktur.[8]
EU-kommissionen har pekat ut Öresundsregionen som en föregångsmetropol för samarbete över gränser, där Öresundsbron som färdigställdes år 2000 har skapat en stor integration av arbetsmarknad och ekonomi.
Dock pekade EU-kommissionen samtidigt på att regionen kan nå ännu
längre genom att bygga ut den kollektiva transporten över gränserna,
eftersom en mer effektiv infrastruktur kommer att stärka Öresundsregionen som en mer integrerad och funktionell metropol. Inom det
dansk-svenska samarbetet Greater Copenhagen råder det enighet kring
att det behövs en förstärkning av den regionala infrastrukturen tvärs
över Öresund. Där vill man först och främst se en fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör, men även en Öresundsmetro mellan Malmö
och Köpenhamn.

8

Hur har det gått i Skåne, Region Skåne, digitala rapporter 2020.
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Behovet av fler förbindelser över Öresund
Öresundsbron ritade om kartan för hela Sveriges närhet till resten av
Europa och skapade en helt ny region, Öresundsregionen. Det behövs nu
fortsatta steg om dessa framgångar ska bibehållas. Därför är frågan om fler
Öresundsförbindelser högaktuell och utreds nu av Trafikverket och dess
danska motsvarighet.
Öresundsbron hanterar mer än 80 procent av järnvägsgodset till och
från Europa och hälften av lastbilarna som åker över sundet kör över
bron. Ett längre stopp över Öresund skulle allvarligt skada Sveriges
försörjningstrygghet. Redundansen i vår infrastruktur ut till Europa
behöver öka, eftersom en kedja aldrig är starkare än dess svagaste länk.
Genom att bygga ut Öresundsförbindelserna kan vi stärka arbetsmarknaden i södra Sverige genom bättre matchning, en utökad arbetsmarknadsregion och ett starkare näringsliv tack vare en region som utmärker sig på
både den europeiska och den internationella arenan. Rätt utformade kan
även ytterligare Öresundsförbindelser skapa effektivare näringslivstransporter, bidra till avlastning på de hårt belastade vägarna i södra Sverige och
möjliggöra nya attraktiva områden att bygga bostäder på.
Eftersom södra Sverige också är navet för mycket av Sveriges handel med
omvärlden har robust och effektiv infrastruktur över Öresund stor nationell påverkan.
En viktig fråga inför ett beslut om en eventuell ny fast förbindelse över
sundet är frågan om vilken kapacitet Öresundsbron har, och när den når
sin maxkapacitet. I en rapport från 2019, den senaste av många rapporter
i ämnet, konstaterar Sweco att allt tätare trafik över bron kan skapa störningar i trafiken redan inom tio år (2030) och maxkapaciteten kan överskridas åren efter 2035. Bland annat väntas de långväga godstransporterna
på järnväg öka. En viktig förklaring är Fehmarn Bält-förbindelsen mellan
Danmark och Tyskland som beräknas vara klar år 2029. Förbindelsen innebär att trafiken obehindrat kan ta sig från Danmark till Tyskland och
vidare till kontinenten på ett helt nytt sätt. Från Sverige kapas ledtiderna för
direkttåg till Europa med 2–3 timmar. Det innebär att godstrafiken förväntas öka ytterligare.[9]
Det är förstås svårt att beräkna exakt hur trafikutvecklingen kommer att
se ut under de kommande decennierna. Dels påverkas utvecklingen vid
en specifik trafikpunkt, vare sig det är väg, järnväg eller något annat, av
investeringar och förändringar i andra delar. För Öresundsregionens del
handlar det bland annat om hur väg- och järnvägskapaciteten söderut i
Sverige utvecklas, liksom vilka investeringar som görs i Danmark och på
kontinenten. Dels påverkas trafikens omfattning även av konjunkturen och
snabba bakslag, som exempelvis under coronakrisen, vilket gör att det kan
uppstå hack i en annars tydlig kurva som visar på kraftigt ökad trafik.
Mycket av framtidens trafik handlar också om hur man önskar styra
trafiken, hur man arbetar med överflyttning från olika trafikslag, och hur
själva transporterna ser ut. Ekonomiska styrmedel, genom både skatter och
9 Wiik Christer, “Fehmarn Bält-förbindelsen kommer ge stor tillgång till nya marknader”, www.infrastrukturnyheter.se, 3/8 2019.
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subventioner, har potential att ändra hur vi använder trafiken. Exempelvis
kan ekonomiska incitament styra resenärerna att använda kollektivtrafiken
mer utspritt över dagen, vilket skulle minska trängseln i städerna. Ekonomiska styrmedel kan även användas för att styra bort från biltrafik, till
kollektivtrafik. I Skånes fall skulle det betyda ökad trängsel på spåren då
mycket av kollektivtrafiken i regionen är Pågatåg och Öresundståg. Detta
lyftes redan i Trafikverkets Kapacitetsutredning år 2012, där myndigheten
skriver att den starka befolkningstillväxten i Öresundsregionen och
utbyggnaden av regional tågtrafik medför att kapaciteten inte räcker för att
tillgodose efterfrågan och att en stor utmaning är att klara framkomligheten
för transittrafiken, både på väg och på järnväg.
I Sverigeförhandlingens arbete med att utreda behovet av en HH-förbindelse ansåg man att det inte kommer råda kapacitetsbrist över Öresund
inom överskådlig tid, men att det ändå finns goda skäl att bygga HH-förbindelsen eftersom det skulle minska restiderna och öka integrationen över
Öresund.
Oavsett om man räknar med att kapaciteten över Öresund kommer att
räcka ett tag till eller inte, finns det många goda skäl att bygga fler förbindelser över Öresund. Kapacitetstaket kommer förr eller senare att nås. Det
kommer alltså att krävas ytterligare minst en fast förbindelse över Öresund.

En fråga med historiska rötter
Diskussionerna om olika typer av fasta förbindelser över Öresund sträcker
sig långt tillbaka. De blev aktuella redan när vårt moderna svenska infrastukturnät började byggas ut på 1800-talet. Under en gemensam tågresa
1865 diskuterade den svenske järnvägsbyggaren Claes Adelsköld saken
tillsammans med danske kungen Kristian IX. Några år senare ansökte
en engelsk ingenjör och en dansk grosshandlare om koncessionen för att
bygga en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. De ville gräva
en rak, enkelspårig tunnel där lok och vagnar skulle sänkas ned i ena änden
och lyftas upp i den andra med hjälp av stora ångdrivna hissar.
Tjugo år senare, 1886, ville fransmannen François Deloncle och köpenhamnaren Alexander Rothe bygga en tunnel för järnvägstrafik mellan
Dragör och Limhamn. Planen var att knyta samman det snabbt växande
svenska järnvägsnätet med kontinenten. Samma år lades ett förslag fram
som gick ut på att bygga en kombinerad landsvägs- och järnvägsbro mellan
Helsingborg och Helsingör.
Ett radikalt förslag presenterades 1952 av Tetra Paks grundare Ruben
Rausing. Inspirerad av de stora vallar som byggts för att skapa ny bostadsoch jordbruksmark i Holland ville han dämma upp Öresundsund i norr
och söder och pumpa ut vattnet. Danmark och Sverige skulle inte längre
åtskiljas av ett hav.
Från 1950-talet och framåt har mer seriösa diskussioner förts om hur
en fast förbindelse skulle kunna se ut. Stort fokus har legat på en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, där sundet är som smalast och en
förbindelse därmed blir enklast och kortast att upprätta. Den så kallade
Öresundsgruppen kom 1967 fram till att en förbindelse mellan Danmark
och Sverige borde byggas i två steg, där det första var en motorvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn och det andra en kombinerad järn| 15

vägs- och bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Senare (1984)
föreslog Öresundsdelegationen ett liknande upplägg med en enkelspårig
järnvägstunnel som andra steg.
Längst i sin vision för ökade förbindelser har Sweco och Skanska gått.
I ett gemensamt arbete har de tagit fram Öresund 2070, ett förslag som
bygger på sex nya fasta förbindelser över sundet, en halv miljon nya
bostäder och en kraftig utbyggnad av spårtrafiken. Sweco och Skanska
räknar med att regionen år 2070 har ökat med omkring en miljon människor och tänker sig en ny metro mellan Malmö och Köpenhamn, tre tunnlar mellan Helsingborg och Helsingör (för väg-, person- och gods-trafik),
en cykelväg på Öresundsbron samt en förbindelse för höghastighetståg.
Alla idéer om Öresundsförbindelser är inte realistiska ens på medellång
sikt, men de sätter fingret på något viktigt. Utvecklingen med ökad befolkning i regionen runt sundet samt ökad rörlighet och handel har visat att
dagens lösning, med en enda förbindelse, inte räcker till. Det måste göras
något. Inte minst för att det tar tid att sjösätta nya infastrukturprojekt.
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Flera förslag på bättre förbindelser
över Öresund
I den långa debatt som förts om en ny fast förbindelse över sundet har framför allt tre alternativ diskuterats – fast HH-förbindelse, Öresundsmetron
och Europaspåret. Förslagen varierar från att vara etablerade på nationell
nivå till att vara i huvudsak lokala idéer. Alla förslag har sina styrkor och
svagheter som behöver vägas mot varandra.

Europaspåret
Europaspåret skulle vara en 19 kilometer lång tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för fjärr-, regional- och godståg. Då det är en förbindelse som endast tar tåg, finns en klimatmässig fördel med alternativet och
nationellt finns en tydlig politisk vilja att styra om från väg- till tågtrafik.
Europaspåret skulle innebära en fördubbling av järnvägskapaciteten över
Öresund. Dock innebär en lösning med endast tågtrafik också en begränsning eftersom det är fullt rimligt att anta det fortsatt kommer finnas ett
stort behov av vägtrafik. Med den elektrifiering som nu sker av fordonsflottan och den teknik som tas fram för elvägar finns det också goda skäl att
räkna med att miljönyttan med tågtrafik jämfört med vägtrafik kommer att
bli mindre.
Europaspåret beräknas kosta 48 miljarder kronor, men eftersom det endast rör sig om tågtrafik är det inte möjligt att ta ut så kallade brukaravgifter, som man i dag exempelvis gör för biltrafiken över Öresundsbron. Det
innebär att kostnaden för Europaspåret helt skulle belasta statens avsatta
investeringar i infrastruktur. Risken skulle vara stor för stora undanträngningseffekter. Ett finansieringsförslag som presenterats är att Europaspåret
bekostas av den vägtunnel som föreslås inom ramen för HH-förbindelsen.
Detta skulle innebära en total kostnad på 72,7 miljarder kronor.
Europaspåret innebär att restiden för tåg från Stockholm till Köpenhamn
minskar med 30 minuter och restiden från Göteborg till Köpenhamn
minskar med 55 minuter. Sträckningen innebär dock att integrationen i
Öresund inte ökar i samma utsträckning som exempelvis med HH-förbindelsen, eftersom tunneln ansluter till Köpenhamn. Därmed kopplas hela
norra Själland bort.
Tanken på Europaspåret saknar i dag helt politiskt stöd i Danmark.
Förslaget har avfärdats från dansk nationell nivå, såväl från den förra
regeringen[10] som från den nuvarande.[11]
Ett byggande av Europaspåret skulle även innebära omfattande kostnader
samt ingrepp i Köpenhamn som varken Köpenhamns stad eller den nationella danska politiska nivån vill se. Anslutningen till Köpenhamn skapar
problem då Europaspårförslaget innebär att Tivoli i Köpenhamn behöver
grävas upp, och i dagsläget bedöms det mycket svårt att få danskt stöd till
en sådan process.
10
Dansk minister avvisar fast förbindelse mellan Köpenhamn och Landskrona,
ww.oresundsinstituttet.se, 1/11 2018.
11 Engelbrecht Benny, “Transportministeren”, svar i Folketinget, 27/1 2020, J.nr 20197745
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I Köpenhamn skapade utbyggnaden av metron byggtekniska problem
under ett flertal år. Projektet drogs med stora förseningar. Med bygget av
hamntunneln skulle byggstöket i danska huvudstaden fortsätta. Ett förslag
om att bygga en station under Tivoli skulle sannolikt väcka ett mycket stort
lokalt motstånd.
Därutöver saknas ett regionalt svenskt stöd för Europaspåret. Region
Skåne stöder endast en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
samt en metro mellan Malmö och Köpenhamn.

Öresundsmetro – en tunnelbana Malmö-Köpenhamn
Tanken med detta förslag är att man ska förlänga Köpenhamns tunnelbana genom en tunnel till Malmö. En sådan ny förbindelse skulle underlätta pendlingen mellan de två städerna och frigöra kapacitet upp på
Öresundsbron när persontrafik flyttas till metron. Det finns utredningar som talar för att restiden kortas även för regional trafik, men det finns
även en tröskeleffekt där ett byte för att gå på metron bör vara med i den
beräkningen. Restiden mellan Malmö och Köpenhamn skulle kortas med
17 minuter. Kostnaden beräknas bli cirka 30 miljarder kronor. Projektet kan
till viss del finansieras med avgifter för de som reser, men man räknar även
med EU-stöd och finansiering från danska och svenska staten. Därutöver
vill man använda intäkter från Öresundsbron för att finansiera projektet.
Detta förslag har liknande problematik som Europaspåret i den meningen
att endast ett trafikslag hanteras i förbindelsen. Inte heller i detta förslag
sprids integrationen över Öresund på samma sätt som med en förbindelse som angör Danmark på annan plats än Köpenhamn. Jämfört med
Europaspåret eller HH-förbindelsen innebär metroförslaget inte en
uppenbar restidsvinst för trafik från Oslo, Göteborg eller Stockholm.
Dock finns det ett danskt regionalt och kommunalt intresse för Öresundsmetron, vilket Europaspåret saknar. Metroprojektet har även ett tydligt
regionalt stöd i Skåne och mycket talar för att en metro vore ett bra
komplement till den samlade framtida trafiken över sundet.

HH-förbindelsen
HH-förbindelsen innebär två tunnlar mellan Helsingborg och Helsingör,
en för tågtrafik och en för vägtrafik. Möjligheterna till godstågtrafik är begränsade till undantagsfall, vilket innebär att full avlastning för Öresundsbron inte kan nås. Projektet gör dock att en viss del av persontrafiken flyttas
från Öresundsbron till HH-förbindelsen och på så vis frigörs utrymme för
godstrafik på Öresundsbron. Ökad vägtrafik kan innebära en ökad belastning för klimatet, men med en mer elektrifierad fordonsflotta och
elvägar kommer inte vägtunneln utgöra en lika stor belastning för klimatet, trots att godstågstrafiken inte kan hanteras längs HH-förbindelsen.
Förbindelsen beräknas kosta 51 miljarder kronor i 2020 års penningvärde,
och bedöms vara fullt brukarfinansierad där vägtrafiken genom avgifter
finansierar tågtrafiken enligt samma upplägg som Öresundsbron i dag.
Mellan Göteborg och Köpenhamn skulle restiden minska med 40 minuter,
och HH-förbindelsen skulle öka integrationen över Öresund eftersom den
knyter en större del av södra Sverige närmre en större del av norra Själland.
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Förutom ett stort sydsvenskt stöd finns det även ett danskt stöd för
HH-förbindelsen. De danska och svenska regeringarna genomför nu en
gemensam utredning kring förutsättningarna för HH-förbindelsen, den
så kallade strategiska analysen, som beräknas vara klar årsskiftet
2020/2021.
HH-förbindelsen är på den nationella nivån ett mycket aktuellt
projekt. Sverigeförhandlingen hade i uppdrag att utreda HH-förbindelsen
och lämnade rekommendationen att HH-förbindelsen utredas vidare av
Trafikverket och dess danska motsvarigheter. Det var starten för den strategiska analysen.

Investeringar i Öresundsbron
Ytterligare ett förslag, som brukar vädras när man diskuterar risken för att
Öresundsbron snart kommer att nå sin maxkapacitet, är att förbättra brons
kapacitet. Genom att till exempel investera i påfarter, bygga ett dubbelspår för en del av sträckan och även en tågtunnel mellan Pepparholmen
och Köpenhamn samt göra andra förbättringar av bron kan man undvika
några av de mest akuta flaskhalsarna. Nackdelen med en sådan lösning är
bland annat att den inte skapar samma regionala sammanbindning som
övriga förslag. Integrationen över sundet ökas inte med investeringar
i Öresundsbron. Inte heller löser sådana investeringar den långsiktiga
kapacitetsproblematiken över Öresund.

Sammanfattning av de olika alternativen
Frågan om fler Öresundsförbindelser är angelägen. En ny förbindelse
har möjlighet att stärka Öresundsregionen och skapa svensk internationell konkurrenskraft, bidra till jobb både nu och för framtiden och är en
långsiktigt god investering. För att kunna komma framåt i frågan är det
angeläget att göra en realistisk bedömning av de olika projekten som
bygger på genomförbarhet på kort och medellång sikt.
Sammanfattningsvis finns det många fördelar och vissa nackdelar med
de olika lösningarna för att skapa en Öresundsregion för framtiden. Målet
bör vara en lösning som bidrar till ökad integration, skapar avlastning och
robusthet i trafiksystemet samt ger så stor samhällsekonomiskt nytta som
möjligt. Det krävs även ett danskt intresse för att förslaget ska vara ett reellt
alternativ.
Europaspårets stora fördel är avlastningen för godstrafiken. Men det
saknas helt danskt intresse för förslaget. Europaspåret är dessutom dyrt och
bygger på en finansieringslösning som innebär att halva HH-förbindelsen
(vägtunneln) byggs. Det finns heller inget regionalt stöd för denna lösning.
Öresundsmetron har ett visst danskt stöd, men bidrar inte i lika hög
utsträckning till utökad integration över sundet och skapar inte full
avlastning. På längre sikt, efter ett färdigställande av HH-förbindelsen,
kan metron utgöra ett bra komplement för att stärka förbindelserna till
Danmark.
Kapacitetsförstärkningar av Öresundsbron skulle trots en relativt kostnadseffektiv investering inte medföra den säkring av framtida kapacitet,
säkerhetstänkande och sammanbidning av regionen som krävs.
HH-förbindelsen bedöms därmed av många parter vara den lösning som
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bäst täcker in både dagens och framtidens behov, trots att projektet inte
inkluderar godståg. En HH-förbindelse bidrar till en samlad Öresundsregion som kan konkurrera på en större internationell arena och som på
riktigt stärker Sveriges konkurrenskraft och kopplingen ut till Europa.
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Detta är HH
I det följande genomförs en utförligare genomlysning och granskning av
HH-förbindelsen och vad den skulle innebära i kostnader, restidsvinster,
samhällsekonomisk nytta och faktisk projektering.

Kostnader och samhällsekonomisk lönsamhet
Vägtunneln beräknas kosta 30,3 miljarder kronor, och järnvägsförbindelsen
(inklusive en ny stationsdel i Helsingborg och i Helsingör) beräknas kosta
20,6 miljarder kronor i 2019 års prisnivå. Detta innebär att HH-förbindelsen totalt beräknas kosta 51 miljarder kronor. Denna typ av investering
kräver sunda och robusta kalkyler för att det ska vara en rimlig kostnad att
använda statsfinanser till.
Ett övergripande mål för transportpolitiken är att åtgärder i transportsektorn ska vara samhälls-ekonomiskt effektiva, det vill säga de bör åstadkomma så mycket samhällsekonomisk nytta som möjligt per satsad krona. I begreppet samhällsekonomisk nytta ingår inte bara rent ekonomiska effekter utan i princip alla typer av effekter en transportåtgärd kan ge
upphov till, som exempelvis ökad trafiksäkerhet, mer fritid och minskade
utsläpp.[12]
Bland andra Riksrevisionen har framfört kritik vad gäller den samhällsekonomiska lönsamheten för många beslutade infrastrukturinvesteringar.
Riksrevisionen menar att detta framför allt beror på att:
• Planering inte genomförs i enlighet med fastlagda transportpolitiska
principer om effektiva åtgärdsval.
• Transporter är underprissatta i förhållande till sina rörliga kostnader.
• Överskattade nyttor och underskattade kostnader föreligger i beslutsunderlagen.
• Planeringen brister i att i tid fånga upp kostnader.
• En systematisk uppföljning saknas på flera områden.
Eftersom förbindelsen kan vara brukarfinansierad, precis som Öresundsbron, innebär det mycket starka ekonomiska förutsättningar. Siffrorna bakom HH-förbindelsen är ovanligt stabila eftersom det i dag finns färjetrafik
mellan Helsingborg och Helsingör, som kan ligga till grund för beräkningar kring hur stor efterfrågan kommer att vara för HH-förbindelsen.
För det första beräknas den samlade nettovinsten vara 69 miljarder
kronor (2015 års penningvärde). Vinsten överväger med god marginal de
beräknade kostnaderna.
För det andra beräknas förbindelsen vara återbetald inom 24 år, vilket kan
jämföras med exempelvis det framgångsrika projektet Öresundsbron som
beräknas vara återbetalt först efter 50 år. Alla intäkter som förbindelsen
genererar därefter kan gå in i statskassan, och exempelvis användas för
andra infrastrukturinvesteringar.
För det tredje beräknas den årliga avkastningen vara 9,3 procent. I Dan12 Börjesson Maria, Eliasson Jonas, Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar, Centre for Transport Studies, KTH, Rapport till Finanspolitiska rådet 2015/1
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mark rekommenderas infrastrukturprojekt att alltid genomföras om de
beräknas ha en samhällsekonomisk avkastning på 4 procent eller mer.
Det innebär att HH-förbindelsen beräknas vara Skandinaviens mest samhälls-ekonomiskt lönsamma projekt för väg- och tågtrafik.
För det fjärde har ett 50 procents korrektionstillägg, enligt dansk modell,
lagts på för att minska risken för en undervärdering av kostnaderna.
Bilden illustrerar hur mycket gods som i dag lastas och lossas i Skåne,
där man tydligt ser att det är just Malmö och Helsingborg som hanterar
majoriteten av godset och där behovet av robust och kapacitetsstark infrastruktur är som störst.
Diagram 2 Lastat och lossat gods i Skåne fördelat på varugrupp samt respektive regiondel[13]

Totalt 1,8 miljoner ton
Total mängd transporterat
gods fördelat på olika
varugrupper.
Jordbruksprodukter
Livsmedel
Skogsprodukter
Energi
Kemi
Metaller
Byggmaterial
Tillverkade produkter

Källa: Ramboll 2015

Självfinansierad
Det faktum att HH-förbindelsen är självfinansierad är ett av de starkaste
argumenten i jämförelse med övriga förslag på Öresundsförbindelse. Det
är också det som särskiljer HH-förbindelsen från alla andra infrastrukturprojekt som diskuteras i denna kontext. Hur det detaljerade finansieringsupplägget ska se ut är för tidigt att säga, dock föreslår exempelvis
HH-gruppen (ett nätverk av offentliga aktörer, företag och intresseorganisationer från både Sverige och Danmark) ett finanseringsupplägg liknande
det som togs fram för Öresundsbron.
Enligt en rapport från 2015 från den svensk-danska Öresundskommittén
kan en HH-förbindelse betalas av på 24 år, med en avgift som motsvarar
dagens pris för en resa med färjan. Under en 30-årsperiod kan förbindelsen
ge ett driftsöverskott på omkring sex miljarder danska kronor (omkring
8,5 miljarder svenska kronor). När de räknar in den tidsbesparing som de
resande gör blir överskottet 38 miljarder danska kronor. Den beräkningen
förutsätter ett EU-stöd på 10 procent till byggkostnaderna.

13 Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne, Region Skåne 2017
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Utförande
HH-förbindelsen innebär två tunnlar – en för tåg som förbinder Helsingborgs central med Helsingörs station, och en för motorväg mellan
Helsingborgs södra trafikplats och motorvägen i stadsdelen Snekkersten
i Helsingör. Under vägbanan respektive järnvägen kommer det finnas ett
stort utrymme som kan användas för transport av el, data eller fjärrvärme.

Tågtunnel
Persontågsförbindelsen byggs som ett dubbelspår och ansluter till Helsingborg C och Västkustbanan söderifrån för att anknyta till tåg från Göteborg
och Oslo. Till Helsingörs station ansluter dubbelspåret norrifrån för tåg
söderut mot Köpenhamn. Spåren byggs för en hastighet på 160 kilometer i
timmen i tunneldelen. Tunneln blir cirka 9 kilometer lång, vilket kan jämföras med Öresundsbron som är närmre 16 kilometer lång.

Motorvägstunnel
Vägen ansluter till trafikplats Södra i Helsingborg och motorvägen E4
i höjd med Mördrup, där det i dag finns ett logistikområde. Motorvägen
byggs för två körfält inklusive vägren i vardera riktningen. Längden blir
cirka 16 kilometer, varav tunneln blir cirka 12 kilometer.

Restider
Eftersom HH-förbindelsen är både för persontågstrafik, biltrafik och lastbilstrafik kommer restidsvinsterna både näringslivet och privatpersoner till del. Restiden mellan Helsingborg och Köpenhamn skulle halveras
med HH-förbindelsen. Den innebär 40 minuters minskad restid stråket
Oslo–Hamburg och skulle bidra till att Göteborg år 2030 kan nå Köpenhamn på två timmar. Det skulle stärka integrationen över Öresund och
sprida nyttan av HH-förbindelsen hela vägen till Norge.
Det går därmed att räkna med en nytta för hela den svenska västkusten,
upp till Göteborg och vidare till Oslo. Det trafikeringsupplägg som presenterats innebär att förbindelsen trafikeras med fyra tågavgångar i timmen.
De flesta av dessa tåg kommer gå vidare norrut, till Halmstad, Göteborg
och vidare mot Oslo, eller mot Hässleholm och Kristianstad. Restiden från
Halmstad till Köpenhamn skulle minska med 40 minuter, och den danska huvudstaden blir en tänkbar jobbpendlingsort för hallänningarna. Det
skulle även öka närheten till kontinenten, inte minst när en fast förbindelse över Fehmarn Bält kommer på plats. En fast HH-förbindelse blir en
viktig länk i den av EU utpekade stomnätskorridoren Scan-Med, som är
prioriterad eftersom den binder ihop Skandinavien därmed hela Medelhavsområdet.
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Tabell 1 Restidsnyttan är framtagen enligt svensk samhällsekonomisk metod och uttrycks
som nutidsvärde 2030
Restid 2015

Restid 2035

Restidsvinst

Restidsnytta

Kollektivtrafik

40 min

9 min

31 min

10,7 mdr sek

Vägtrafik

53 min

10 min

43 min

30,6 mdr sek

Källa: Incentive 2015

Stärkt konkurrenskraft, ökad tillgänglighet och avlastning
Drygt var tjugonde sekund passerar en lastbil i transittrafik skånska
gränspassager. Merparten av dessa lastbilar trafikerar motorvägen mellan
Malmö och Helsingborg. Det innebär att belastningen på de skånska
vägarna är mycket hård, framför allt mellan Helsingborg och Malmö.
Dagens trafikköer innebär stora utsläpp och en hård belastning på miljön
och omöjliggör en vettig arbetspendling för många. Genom att en del av
gränstrafiken fångas upp redan i Helsingborg, skapas en stor avlastning på
de skånska vägarna och trafiken sprids ut på ett mer hållbart sätt och trafikflödena blir smidigare.
Diagram 3 Trafikbelastning (ÅDT) samt förändring 2003-2013 [14]

Uppgift saknas

501-1000

1001-2000

2001-4000

Över 4000

Källa: Ramboll 2016

Kloka infrastrukturinvesteringar kan rita om kartan och skapa språngvisa
och radikala förbättringar för kontaktmöjligheter. Nya arbetsmarknader
skapas och logistiken för näringslivet får helt nya förutsättningar, vilket
skapar starka samhällsekonomiska vinster. När infrastruktur bidrar till en
regionförstoring kan det medföra ökad attraktionskraft för regionen, både
som bostads- och som arbetsort. Arbetsmarknadsaspekten när man ska
välja boendeort blir allt viktigare. Geografiskt ”täta” marknader för kompetens är en avgörande faktor för att attrahera nyutexaminerade universitets14
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och högskolestudenter. Det påverkar även var företag väljer att lokalisera
sin verksamhet.
Både Sverige och Danmark är beroende av god infrastruktur. Vi har våra
vidsträckta avstånd som kräver räls, vägar och snabba tåg. På danska sidan behöver öar förbindas med broar och tunnlar. Som samhälle är vi beroende av att kunna röra oss, ta oss till jobbet och transportera varor. Det
stora målet för transportpolitiken i båda länderna är att möjliggöra den
här rörelsen så tryggt, ekonomiskt och hållbart som möjligt. Företag både i
Sverige och Danmark vinner på en HH-förbindelse. Företag på den svenska sidan av sundet kan med en fast förbindelse nå 305 000 nya arbetstagare
inom en restid på 60 minuter. Men även den danska sidan kan räkna med
ekonomiska fördelar när kontakterna ökar. Danska företag får tillgång till
ytterligare 110 000 arbetstagare med en restid på max 60 minuter. I en rapport framtagen av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren konstateras det att HH-förbindelsen även skapar produktivitetsvinster i Danmark:
• Produktivitetseffekten av att människor och företag kommer närmare varandra skattas till 11 miljarder, lika stor effekt som för Stora Bältbron, och
störst effekter i tjänstesektorn.
• Tidsvinsterna för danska företag som använder förbindelsen skattas till
5 miljarder.
• Företag som får en större marknad för sina produkter väntas ge en vinst
på 10 miljarder.
• Summan av dessa förändringar ger en vinst på cirka 26 miljarder (räknat
i 2015 års penningvärde).

Miljö- och klimateffekt
En stor utmaning vid planering av ny infrastruktur är att nya vägar kommer att leda till mer trafik, vilket försvårar möjligheterna att nå miljö- och
klimatmålen. Dock leder en underdimensionerad infrastruktur till köer för
både arbetspendlare och näringsliv, flaskhalsar och hinder för den ekonomiska utvecklingen. Vi måste därför dels bygga infrastruktur som är klimatsmart redan i dag, dels bygga för framtidens mobilitetslösningar. Det
kan finnas särskilda lösningar, som vätgas, men mycket talar för att det
huvudsakligen blir elektrifiering som blir svaret på transportsektorns
utsläpp. Bara under 2018 steg antalet laddhybrider med 46 procent och
elbilarna med 68 procent. Alla prognoser tyder på att ökningen kommer
accelerera under de närmaste åren, och branschorganisationen Power
Circle beräknar att det kommer att finnas 2,5 miljoner elbilar och laddhybrider i Sverige år 2030. Då beräknas elbilarna också svara för omkring
90 procent av nyförsäljningen. Med elektrifiering av själva fordonsflottan
och genom elvägar kan vi åstadkomma rejäla utsläppsminskningar, och
vi kan inte ignorera infrastruktur- och transportbehoven som finns i dag.
Därför behöver vi bygga, men med teknik som skapar flexibilitet för framtiden. Exempelvis finns det idéer om att bygga elväg för motorvägsdelen
för HH-förbindelsen, en teknik som testas just nu runt i Sverige och andra
europeiska länder.
Infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning beräknas i
ett livscykelperspektiv. Trots att ökad trafik ingår i klimatkalkylen för
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HH-förbindelsen är den totala miljöeffekten positiv, då klimat- och miljöbelastningen minskar med en fast HH-förbindelse. Det beror bland annat
på att färjetrafiken kommer att fasas ut, vilket minskar klimat- och miljöbelastningen. Totalt sett beräknas projektet ge en positiv miljöeffekt som
värderas till cirka 4,6 miljarder kronor.[15]

Det säkerhetspolitiska argumentet
Coronapandemin ger inte bara goda argument för att göra investeringar
i infrastruktur. Den har också blottlagt det moderna samhällets sårbarhet.
Betydelsen av god beredskap på samhällslivets alla områden växer i takt
med utmaningarna, och hela samhället måste planera för att kunna hantera det oväntade. Det gäller även trafik och infrastruktur. Transporterna är
nödvändiga för vår försörjningstrygghet.
Öresundsbron är central för kommunikationerna mellan Sverige och
Danmark, och därmed för transporterna till och från resten av Europa. Sedan
bron öppnades för trafik för 20 år sedan har våra respektive länder blivit
beroende av bil- och järnvägstransporterna över bron. Omkring 80 procent
av allt järnvägsgods till och från Europa går i dag över Öresundsbron och
detsamma gäller för 50 procent av alla lastbilar som reser till och från Sverige.
Vid ett längre stopp på Öresundsbron, oberoende av om detta beror på
ett attentat, är relaterat till extremväder eller har rent tekniska orsaker eller
beror på något annat, så kommer färjetrafiken över sundet inte kunna bära
den trafik som krävs för att säkra Sveriges försörjningstrygghet.
HH-förbindelsen innebär att lastbilstrafiken till och från Sverige i stor
omfattning kan ledas om via tunnlarna, vid ett avbrott i trafiken över Öresund. Dessutom skulle förbindelsen kunna ta järnvägsburet gods om det
sker ett längre avbrott på Öresundsbron, under förutsättning att förbindelsen utformas på rätt sätt.

Vikten av framförhållning – är det dags nu?
Men varför är det bråttom? Många prognoser talar ju för att det kommer att
ta 15–20 år till innan det går att tala om ett reellt maxtak på Öresundsbron,
även om den ökade tågtrafiken när Fehmarn Bält-bron öppnar är en stor
osäkerhetsfaktor i sammanhanget.
Vi har i denna rapport kunnat konstatera att det finns många anledningar
till att bygga fler Öresundsförbindelser – med rätt lösning skapas det tillväxt utan att andra infrastrukturinvesteringar trängs undan, integrationen
ökar, en internationellt konkurrenskraftig region skapas och rätt satsningar kommer även att skapa vinst för statskassan inom en snar framtid.
Dessutom skapas jobb här och nu, vilket är särskilt nödvändigt på grund av
coronakrisens effekter – som kommer att prägla svensk ekonomi en lång
tid framåt. Behovet av att vidareutveckla kommunikationerna över sundet
med ännu en fast förbindelse är stort. Det är dags nu. Nu väntar politiska
beslut och avvägningar. Det finns ett brett nationellt stöd för HH-förbindelsen, nu krävs ansvarsfulla och långsiktiga politiska beslut på nationell
nivå för att på allvar kunna komma framåt i frågan.
15

(Incentive 2015).
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