
ARBETE OCH VERKSAMHETER - planeringsprinciper
Nationella och internationella kopplingar
För att regionen ska fortsätta att attrahera i ett interna-
tionellt perspektiv satsar vi på goda förbindelser till om-
världen med tåg och flyg.  Ängelholm Helsingborg airport 
är prioriterad och goda förbindelser med kollektivtrafik är 
nödvändiga. Även förbindelser med Kastrup och Sturup 
är viktiga för regionens utveckling, även under dygnets 
senare timmar. Därför är fast förbindelse mellan Helsing-
borg och Helsingör en nödvändighet för att fortsätta 
regionens utveckling. Specialisering på logistik gör att 
Helsingborgs hamn är en viktig del i denna utveckling. 
Även Landskronas och Halmstads hamnar påverkar 
näringslivet i Skåne Nordväst.

- Vi arbetar för att stärka kollektivtrafiken till Ängelholm 
Helsingborg airport.
- Helsingborgs hamns utvecklingsmöjligheter är priorite-
rade ur ett regionalt perspektiv. Även Landskronas hamn 
bör beaktas ur ett regionalt perspektiv.

Externa handelscentra
I Skåne Nordväst finns två större externa handelscentra, 
Väla och Hyllinge, som dessutom ligger in närheten av 
varandra. För att hushålla med mark och andra resurser 
är det en fördel om inga ytterligare externa handelscentra 
etableras.  

- Inga nya externa handelscentra planeras.
- Möjligheterna för att resa kollektivt till Väla och Hyllinge 
prioriteras eftersom det både handlar om stor arbetspend-
ling samt stor mängd besökare.

Transportintensiv verksamhet
Eftersom Skåne Nordväst har goda förutsättningar för 
transportintensiv verksamhet är det viktigt att göra det 
mesta av det. Vid motorvägar och järnvägsspåren som 
går genom regionen finns flera lämpliga platser där det är 
attraktivt att lokalisera transportintensiva verksamheter eller 
logistikföretag. 

- Vi pekar ut lämpliga områden för transportintensiva före-
tag i våra översiktsplaner. Områden med goda anslutningar 
till järnvägsnätet prioriteras.
- Yteffektiv användning eftersträvas eftersom lägena är 
begränsade och har unika förutsättningar. Anpassning av 
byggnader och övriga anläggningar bör ske efter platsens 
och landskapets värden och förutsättningar.

Arbetspendling
Den lokala arbetsmarknadsregionen omfattar hela västra 
delen av Skåne och är beroende av goda pendlingsmöj-
ligheter mellan orterna. För att utöka arbetsmarknadsre-
gionen och stärka förbindelserna är det viktigt att förbätt-
ra de sträckor där vi redan har etablerad arbetspendling. 
Det är samtidigt viktigt att se var nya pendlingsmönster 
och kopplingar kan skapas. Förbindelserna österut mot 
Hässleholm och Kristianstad är i dagsläget inte tillräckligt 
effektiva för att utgöra ett realistiskt och attraktivt pend-
lingsalternativ.

- Vi prioriterar utveckling av Söderåsbanan för att stärka 
och diversifiera pendlingsmöjligheterna i regionen. Även 
mer effektiva pendlingsalternativ till Hässleholm och Kris-
tianstad skulle stärka Skånes flerkärniga struktur.
- Möjligheten att arbetspendla med buss, cykel och bil 
(pendlarparkering) är viktiga för det mer finmaskiga pend-
larmönstren och prioriteras i planering och utveckling.

Förutsättningar för näringslivet
Olika delar av regionen har olika unika förusättningar och 
attrahera olika delar av näringslivet. Vissa områden har 
en tillgång i de urbana kvaliteterna som eftertraktas av 
tjänstesektorn. Andra områden har starkare koppling till 
näringsliv som är beroende av landskapets kvaliteter och 
vissa områden har exceptionellt goda förutsättningar för 
logistikverksamhet.

- Vi stärker och utvecklar våra unika förutsättningar.

Jordbruk och skogsbruk
Jordbruket och livsmedelsproduktionen i Skåne Nordväst 
är en tydlig del av Skåne Nordvästs identitet och genom 
att bibehålla jordbruksmark samt möjligheten till effektivt 
skogsbruk skapas förutsättningar för fortsatt specialisering 
inom livsmedelsproduktion.

- I vår fysiska planering tar vi hänsyn till möjligheterna för 
effektivt jord- och skogsbruk.
- Vi är restriktiva i att tillåta spridd bebyggelse i jordbruks-
landskapet eftersom det kan försvåra jordbruksföretagens 
drift av sin jordbruksmark.

Utveckling av våra stationsorter och större samhällen
Närheten till goda kommunikationsmöjligheter är ofta 
avgörande när större företag letar efter lämpliga platser 
att lokalisera sig på. Därför är det viktigt att stärka stads-
kvaliteterna runt tågstationerna och i centrum samt att 
underlätta för pendling. Inom 600 meter från stationen är 
det lämpligt att lokalisera verksamheter som handel och 
kontor eftersom de har stor andel besökare eller kunder.

- Vi utvecklar området närmst stationerna och samhällenas 
centrum till attraktiva miljöer och entréer till våra orter.
- Vi koncentrerar i första hand handel och kontor till områ-
dena närmst stationerna och samhällenas centrum.

Samhällen med väletablerat näringsliv
I våra större etablerade samhällen eftersträvar vi levande 
centrum med hög kvalitet och möjlighet till god service. 

- Vi värnar möjligheterna för dessa orter att bibehålla 
näringsliv och service. Tillskott av ny bebyggelse är moti-
verat för god demografisk utveckling och bibehållet kund-
underlag. Därför är kollektivtrafik till dessa orter prioriterat.

Turismnäring
För att stärka besöks- och turismnäringen förvaltar vi och 
utvecklar våra natur- och kulturmiljöer samt arbetar med 
att marknadsföra och tillgängligöra dessa.  För att förbättra 
förbindelserna mellan städerna och stärka kulturlivet krävs 
tillgänglighet via kollektivtrafik även under dygnets sena 
timmar.

- Vi samarbetar kring marknadsföring och beaktar land-
skapliga och kulturella värden vid exploatering. Genom att 
använda kultur och natur som positiva kvaliteter kan attrak-
tiviteten stärkas.
- Vi arbetar för att förbättra kollektivtrafiken till Malmö, Kö-
penhamn, Lund, Helsingör, Landskrona, Helsingborg och 
Ängelholm Halmstad och Göteborg, även under dygnets 
sena timmar.

Planberedskap och flexibla byggnader
För att möta efterfrågan på nybyggnation och etableringar 
håller vi god planberedskap och utnyttjar fördelen i samar-
betet där vi kan tillhandahålla ett gemensamt markregister 
och erbjuda fler möjligheter. Genom att gemensamt mark-
nadsföra vad vi kan erbjuda skapar vi en större attraktivitet. 
Vi eftersträvar samtidigt byggnader som är byggda med 
flexibilitet så att byggnaden kan byta användning över tid 
och anpassar till olika krav.

- Vi håller ett gemensamt markregister och marknadsför 
våra fördelar.
- Vi eftersträvar flexibla byggnader och detaljplaner som 
kan användas till flera olika användningsområden.
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Dra nytta av den samlade kompetensen i regionen
För att skapa en så stark och stabil arbetsmarknad som möjligt krävs utveckling av pendlingsmöjligheter för 
kommuninvånarna samt smart lokalisering av nya kontor och verksamheter så att tillgängligheten blir som störst. 
Den flerkärniga stukturen i Skåne och i Skåne Nordväst är en fantastisk förutsättning som vi stärker ytterligare. 
Kommunerna är de största arbetsgivarna i Skåne Nordväst och genom att utveckla medarbetarnas kompetens 
och samarbeta kring expertis inom olika områden kan vi även bli mer attraktiva som arbetsgivare.

Vi prioriterar: Utveckling nära våra tågstationer, befintliga eller planerade, och bytespunkter för regionbuss. 
För att kunna fortsätta att attrahera företag med stor kontakt med omvärlden krävs det bra förbindelser via tåg 
och flyg. Samarbete, delad expertkunskap och och gemensam kunskapsuppbyggnad.

Samarbete och aktuella planer
Lokalisering och utveckling av företag i kommunerna stärker hela regionen. Därför är det viktigare att lokalise-
ringen blir så fördelaktig som möjligt ur verksamhetens förutsättningar och behov snarare än om verksamheten 
lokaliseras i den ena kommunen eller den andra. Det är i samarbete som nytänkande uppstår och kreativitet  
möjliggörs. Det gäller även att hålla våra planer aktuella och uppdaterade.

Vi prioriterar: Gemensam kontakt och gemensamt budskap till företag. Samarbete kring större lokaliserings-
utredningar. Genom att ta fram tydliga och långsiktiga översiktsplaner skapar vi en trygghet för företag och 
verksamheter som står inför att göra investeringar eller lokalisera sig i regionen. 

Variation och specialisering
Skåne Nordväst har en stor branschbredd och det är en styrka. Samtidigt är det nödvändigt att möjliggöra 
specialiseringar inom vissa verksamheter och geografiska områden. Det innebär att vi i en kommun kan behöva 
satsa mer på en sorts verksamheter än på en annan. Det innebär också att vi gemensamt med näringslivet  och 
grannkommuner måste utveckla våra specifika förutsättningar. På så vis bidrar Skåne Nordväst till tillväxten i hela 
regionen med Helsingborg, Landskrona och Ängelholm som regionala kärnor (mer information om regionala 
kärnor finns i Region Skånes rapport i projektet Strukturbild för Skåne.)

Vi prioriterar: Dialog mellan kommun och näringsliv samt gemensam utveckling av vårt näringsliv och våra 
verksamheter. Tydlighet i var förutsättningarna för vissa verksamheter är som bäst. Till exempel för transportin-
tensiva företag inom logistikbranschen som syns på kartan på nästa sida.

Framtidssatsningar på arbete 
och verksamheter i SKNV
Skåne Nordväst har en varierad sammansättning av 
branscher där logistik och handel utgör en stor del av 
näringslivet. Tillverkningsindustri, livsmedelsproduktion 
och turism är andra delar som är viktiga verksamhe-
ter i regionen. Utöver dessa branscher utgör region 
och kommun de största arbetsgivarna i Skåne Nord-
väst. Arbetspendlingen mellan kommunerna är stor 
och pendlingsströmmarna går främst till Helsingborg, 
Landskrona och Ängelholm, men även till större in-
dustrier och arbetsplatser i några av de mindre kom-
munerna. I Helsingborg finns Lunds universitet repre-
senterat genom Campus Helsingborg och i flera av 
kommunerna finns det olika yrkes- och folkhögskolor. 
Till Campus Helsingborg pendlar varje dag studenter 
bosatta i Malmö och Lund.

I Skåne Nordväst finns flera fördelar för olika verksam-
heter. Dessa unika förutsättningar fortsätter vi att stär-

ka vilket skapar synergieffekter genom att kluster av 
likartade företag möjliggörs. Genom att förbättra pend-
lingsmöjligheterna och förbindelserna med omvärlden 
via tåg, buss, flyg, båt och bil ökar möjligheterna för 
näringslivet att attrahera de medarbetare som man be-
höver. I Skåne Nordväst är det lätt att välja att bo på en 
ort och arbeta i en annan.

För att lyckas med detta gör vi smarta lokaliseringar där 
förutsättningarna är som bäst och lokaliseringen blir 
så effektiv som möjligt både ur logistik, resande- och 
resursperspektiv. Vi ser till att pendlingsmöjligheterna 
stärks och utvecklar miljöerna närmast våra stationer 
och bytespunkter för regionbuss. Vi är lyhörda och för 
dialog med näringslivet för att hitta lämpliga former för 
utvecklingen. Samtidigt är en tydlig strategi och riktning 
för hur Skåne Nordväst kommer att utvecklas en viktig 
framgångsfaktor för näringslivet.
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