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Sammanfattning
Denna studie tar sin utgångspunkt i den relativt enkla frågan om vad en region egentligen är och
hur bilden av regioner befästs och reproduceras. Då Öresundsregionen i mångt och mycket är
uppbyggd och beroende av de trafiksystem som säkerställer ett pendlings- och fraktflöde över
sundet innehar även de olika Öresundsregionala trafikprojekten en inverkan på hur regionen
befästs i människors medvetanden och deras regionala identitet.
Studien visar på att den nyregionalistiska retorik och symbolik som var tydlig redan under åren då
Öresundsbron arbetades fram under 1990-talet än idag skapar tankefigurer och normer om hur
Öresundsregionen ska tolkas och bestämmas. Trafikdokument om de planerade fasta
förbindelserna Öresundsmetron, HH-förbindelsen och Europaspåret såväl som artiklar och
debattinlägg visar både genom text som kartor att det finns en strävan efter en regional
stadsbildning där tidsvinster och hastighet ses som främsta verktyg för att skapa den eftertraktade
ekonomiska tillväxten. Kartorna synliggör även en normerande bild av regionen som fixerad vid
de västra kustområdena av Skåne och de östra delarna av Själland, men även att regionen genom
kartornas framställning sätts i ett relationellt sammanhang med andra tillväxtregioner som
Hamburg eller Berlin.
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Innehållsförteckning
Sammanfattning
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1. INTRODUKTION
1.1 Inledning
Denna studie tar avstamp i en frågeställning som jag många gånger funderat över under min tid
som student inom samhällsplanering och fysisk planering; vad består egentligen en region av, och
vad är dess själva essens? För samtidigt som regional planering får en allt mer framskjuten roll,
kanske främst manifesterad genom Stockholms regionplaneorgans RUFS 2010 och Regions
Skånes utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030, förefaller frågan om vad en region egentligen
är vara komplex. En region kan vara av både abstrakt som konkret karaktär – avgränsas både
geografiskt som känslomässigt, ekonomiskt såväl som kulturellt. Måhända är det så att begreppet
region helt enkelt är vad vi vill att det ska vara. En verklig plats för vissa. En eftersträvansvärd
fantasi för andra. Eller kanske bara ett marknadsföringsprojekt fyllt av plattityder?
Jag förknippar för egen del Öresundsregionen till förflyttning, snabbhet – en enkelhet i rörelse
över vatten. Köpenhamn är, för en Malmöbo som mig, i närmast omedelbar geografisk närhet.
Genom bron finns sedan 17 år en koppling mellan Sverige och Danmark som nu är nästintill
obrytbar, oavsett om ID-kontroller eller gränskontroller gör sitt bästa för att skapa barriärer. Men
att Sverige och Danmark på ett eller annat sätt skulle förbindas med varandra är inte ett nytt
påfund. Men på vilket sätt de två länderna skulle knytas samman, om det så skulle ske med broar
eller tunnlar, medelst tåg eller motorväg, från Helsingör till Helsingborg, eller från Malmö till
Köpenhamn, har förändrats över tid.
Likaså har själva idén och visionen om regionen och de två grannländernas integration
omformats och debatterats. Richard Ek beskriver i sin avhandling (2003) just hur själva de
visionära idéerna om Öresundsförbindelsen omformats; från efterkrigstidens närmast utopiska,
och mer lokala, visioner om en förenad storstadsregion där den mobile medborgaren och dennes
intressen skulle stå i centrum till 80- och 90-talets bredare, mer globala perspektiv där målet var
att genom effektiva transportmönster säkra en ekonomisk tillväxt. (2003:128). Även om dessa två
scenarier visar på två olika perspektiv till regionens själva syfte och mål verkar de båda visa att
Öresundsregionen till syvende och sist är en kommunikationsnod – en som ger såväl människor
som handelsvaror möjlighet att fraktas längre och snabbare, tvärs över landsgränser. Trafiken ska
flöda, måtte den aldrig avstanna, då pendlingen, enligt etnologen Tom O’Dell (2010) utgör
grunden för ”den speciella rörelserytm och kulturella energi som pendlarna hade att anpassa sig
till och lära sig hantera” som sedan skapar den viktiga integrationen mellan länderna (2010:52).
Kanske är det så att det är just transporterna – kommunikationerna – mellan grannländerna som i
mycket definierar regionen och fyller regionen med innehåll. Tågräls, motorvägar, asfalt och
refuger, vindtunnlar och gränskontroller, ingenjörskonst och stål – det är måhända ur dessa
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byggstenar, ur själva den rationella och tekniskt orienterade trafikplaneringen där
samhällsekonomiska kalkyler och där antalet pendlare per år är det viktiga, som regionen kramas
fram. Men det är också dessa byggstenar som bildar scen för det sociala livet; för de som dagligen
pendlar för att arbeta, för de som medelst tåg tar sig till Köpenhamn eller till Kastrup. Det är, på
många sätt, nästan så att man tar den sociala rörelsen över sundet för givet. Och regionen som
begrepp verkar också tas för givet.
Föreliggande studie intresserar sig för detta – de bakomliggande faktorerna som trafikplaneringen
för med sig, det dolda, det som gömmer sig bakom det rationella och det tekniska, med ett fokus
på människors praktik, hur de pendlar och hur de rör sig i regionen. Med detta fokusområde
följer antagandet att trafikplaneringen spelar en viktig roll i regionens definitionsprocess. Men vad
säger trafikplaneringen egentligen om regionen?

1.2 Problemformulering
Denna studie intresserar sig för motsättningen mellan bilden av regionen som redan
förutbestämd, stöpt i en bestämd form och som en redan existerande entitet, och bilden av
regionen som till sitt innehåll skapas genom olika aktörers kommunikation.
Varför är då detta viktigt att undersöka? Jo, därför att vissa bilder om regionen verkar vara
fastslagna och bestämda, där regionens form och innehåll på något sätt verkar vara förgivettagen
och sällan stöter på motstånd. Samtidigt verkar begreppet region stå för något närmast dualistiskt;
regionen är ett territorium, en fysisk plats, samtidigt som det är en förnimmelse, en idé och en
identitetsmarkör. Som framhävdes inledningsvis verkar pendling och kommunikationer omöjlig
att separera från den generella bilden av Öresundsregionen, inte minst då möjligheten att leva ett
verkligt fungerande, socialt liv och att få tillgång till hela den Öresundsregionala arbetsmarknaden
i stor mån bestäms av kommunikationsmöjligheterna i regionen. Trafikplaneringen blir därmed
central för hur regionen uppfattas och accepteras. Därmed kan frågan om vilka föreställningar
om Öresundsregionen som kommer till uttryck i den förda trafikplaneringen ställas.
Denna övergripande problemformulering operationaliseras genom följande forskningsfrågor:
Vilka trafikpolitiska problemområden identifieras, och hur formuleras dessa?
Vilka geografiska delar innesluts respektive utesluts i trafikplaneringen?

1.3 Syfte
Denna studie ämnar undersöka hur regioner befästs i människors medvetande och hur dessa
föreställningar skapas. Genom att problematisera regionbegreppet och hur och på vilket sätt
9

regioner, antingen avsiktligen eller oavsiktligen, blir till och befästs genom trafikplanering syftar
studien på att synliggöra normer och dolda antaganden som regional planering bör ta i beaktande
för att öka medvetandegraden om vad som styr eller påverkar både regionen i sig men också
regional utveckling.

1.4 Teoretisk utgångspunkt
Rent ontologiskt utgår denna studie från ett socialkonstruktivistiskt, kritiskt perspektiv. Denna
ståndpunkt ifrågasätter att begrepp, som till exempel regionbegreppet, ska ses som på förhand
givna och att de existerar som en yttre verklighet, oföränderliga av sociala aktörers handlingar
eller ageranden (Bryman 2008:36). Ett kritiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv inbegriper även
kritik av förenklade eller naiva språkuppfattningar men också att på förhand gjorda antaganden
om Öresundsregionen problematiseras, särskilt i relation till vilken inverkan strategisk
kommunikation har på regionens skapande och varande (Wenneberg 2001:16 i Falkheimer
2004:45f). Den givna verkligheten, vår samhällssyn som kan ses som förutbestämd, är utifrån
detta perspektiv en social konstruktion vilken revideras och ständigt förändras av det sociala
samspelet människor emellan (Bryman 2008:37; Sohlberg 2009:255). Med andra ord, det som
förefaller fast måste ifrågasättas.
Denna ståndpunkt medför att denna studie inte betraktar begrepp som region, identitet och
normer som essentialistiska utan som sociala produkter (Bryman 2008:38f). Detta synsätt på
bland annat regionbegreppet delas även av den finske geografen Anssi Paasi, då han framhåller
att en region ska förstås som en:
concrete dynamic manifestation of social (natural, cultural, economic, political,
etc.) processes that affect and are affected by changes in spatial structures over
time.
(Paasi 1986:110)
I korthet hävdar Paasi (1986) att en region skapas genom en historiskt betingad process där en
viss territoriellt avgränsad del framträder som en del av den rumsliga strukturen, samtidigt som
den också befästs i människors medvetande likväl som i politiska, kulturella eller administrativa
inrättningar (1986:105;121). Paasi tar ett avsteg från ett mer traditionellt geografiskt tänkande
som ser regionen som en förutbestämd rumslig enhet, bestämd av individers övertygelser eller
åsikter. Paasi ser istället regionen som en kollektiv skapelse som befinner sig i en ständig,
oförtröttlig cykel där regionen skapas, ytterligare utvecklas, för att sedan försvinna (Paül &
McKenzie 2015:365).
Paasi anser att för att få en djupare, och även tydligare, förståelse för en regions
institutionaliseringsprocess är det lämpligt att dela in den i fyra olika steg: skapandet av den
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territoriella formen; utvecklandet av den symboliska formen; utvecklandet av institutioner;
etableringen av en regional identitet och ett regionalt medvetande hos människor (Paasi
1986:121). Begreppet institution, och därtill institutionalisering, ska i detta sammanhang ses som
etablerade konventioner som reglerar och strukturerar handlingsmönster och beteende (Paasi
1986:126; NE 2017a). Paasi trycker på att institutionaliseringsprocessen inte nödvändigtvis
behöver gå igenom alla dessa fyra steg samtidigt eller att alla steg fullt ut måste uppfyllas
(1986:121). Det första steget, skapandet av den territoriella formen, speglar formeringen av de
regionala gränsdragningarna, de som drar upp gränslinjerna för det som är inom respektive
utanför regionen. Nu innebär inte detta att gränslinjerna enbart gäller rent geografiska
avgränsningar, utan den territoriella formen kan även bestämmas av sociala eller politiska
handlingar. Dessa gränsdragningar bildar enligt Paasi basen för en social klassificering som i sin
tur skapar en regional medvetenhet hos medborgarna. Paasi nämner som exempel på detta
uttryckligen hur just språk, ordval eller områdesbestämda dialekter kittar samman regionens
medborgare (Paasi 1986:123f). Att dela språk är att dela region. Men även, ett gemensamt
trafiksystem och trafikplanering skulle kunna antas bidra till en gemensam regional medvetenhet,
där ett gemensamt, regionalt ”vi” skapas.
Genom dessa fyra steg slår sig regionen fram, skapas och formeras, förändras och vrids, allt i ett
socialt samspel. Paasi (1986) beskriver det som allra tydligast när han lägger fram att regioner inte
bara framställs av politiker och media utan kämpas fram ur symbolrika kulturella och materiella
praktiker, där regioner kommer till liv genom språk och genom berättelser eller andra kulturella
artefakter, vilka i sin tur klassificerar och skapar stereotyper eller distinktioner. Paasi skriver:
This (symbolic) sphere carries with it the history and traditions of the society
and reproduces social counsciousness, and as part of this, a regional
counsciousness. The formation of the conceptual and symbolic shape of a
region canonizes an apparatus for distinguishing the region from all others,
and constitutes the frame of reference in which the structures of expectations
are grounded and by means of which they are reproduced. Symbols always
symbolizes something
(Paasi 1986:125)
Denna tankebild av den institutionaliserade regionen stämmer på många punkter väl in på vad
Hall och Taylor (1996) benämner som en institution präglad av en ”cultural approach”. Här
spelar, liksom i Paasis forskning, den historiska kontexten en stor roll. De båda forskarna menar
att utifrån detta perspektiv skapas moraliska och kognitiva mallar för både tolkning och handling,
där individen ses som,
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an entity in a world of institutions, composed of symbols, scripts and routines,
which provide the filters of interpretation, of both the situation and oneself,
out of which a course of action is constructed.
(Hall & Taylor 1996:939)
Här i denna tankevärld skapas aktörernas själva identiteter, självbilder och preferenser. Hall och
Taylor menar vidare att dessa institutioner formas av händelser eller vägval gjorda i det
förgångna; en slags spårbundenhet skapas där en låsning till exempelvis en viss politisk
övertygelse, eller retorisk figur, uppstår och som, nästan som per automatik, återupprepas av
andra institutionella krafter eller organisationer (1996:442). I detta antagande finns också en
närhet till Sven- Eric Liedmans (1997) tankegångar om en ”frusen ideologi” som han förklarar
som ett tankekomplex där frusenheten genom regelverk eller ”genom en kvardröjande,
svårgripbar men ändå påtaglig anda” fortsätter att styra människors steg och handlingar”
(Liedman 1997:51). Föreställningar, mentala bilder av ett fenomen kreeras. Föreställningar
befästs.
Johan Asplund (1991) hade måhända menat att en tankefigur hade genererats fram, en som styr
vårt tänkande och vårt språkbruk, och sedermera, vårt handlande och tänkande. Tankefigurer är i
sig själva diffusa, svåra att göra begripliga och tydliga men då vi, som Asplund skriver, fått vissa
ledtrådar ger de ändå en möjlighet att ”brodera vidare på temat; anföra nya exempel, hänvisa till
egna upplevelser, berätta anekdoter, fälla värdeomdömen...så är det alltid när det gäller en levande
och angelägen tankefigur” (Asplund 1991:12). Regionen är en sådan angelägen, levande och
aktuell tankefigur. För, bakom de föreställningar vi har om regionen, eller som i denna studie, om
Öresundsregionen, ligger en tankefigur på lur som naggar och lockar oss att gå en specifik redan
fastlåst väg. Om stigbundenheten är vårt manus är tankefiguren vår regissör.
Såväl spårbundenheten som tankefiguren har sina rötter i institutionaliseringsteori, där
institutionalisering ses som en process genom vilken en diskurs förankras och materialiseras i en
mer konkret rumslighet eller i aktörers praktiker, där den sedermera översätts till normer, regler,
praxis och till politiska projekt eller strategier (Dannestam 2009:33). Norman Fairclough
beskriver på ett lättförståeligt vis institutionalisering som en sorts omskapning av en tidigare fast
diskurs. Han exemplifierar det som när,
a liberal representation or imaginary for a country, for example, ´turns into´ a
neo-liberal political economy, new practices of various sorts, new identities,
new material realities.
(Fairclough 2006:30 i Dannestam 2009:33)
Dannestam exemplifierar Faircloughs tes om institutionaliseringsprocessen genom att visa på hur
exempelvis byggandet av höga hus eller framarbetandet av en stads evenemangsstrategi
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materialiserar nya idéer om vikten av fysiska flaggskepp och symboltunga evenemang för en stads
image. När dessa byggnader eller evenemangsstrategier väl realiseras så skapas en
institutionalisering – ett tankeramverk – som i sin tur påverkar den framtida selekteringen av nya
diskurser om en stads utveckling (Dannestam 2009:92f). En spårbundenhet är tydligt skapad,
formad av nya formella som informella normer och tankefigurer. Sociala normer kan i detta
hänseende ses som allmänt delade, om än i många fall underförstådda, handlings- eller
tankemönster eller förväntningar som bestämmer vad människor ska göra eller inte göra i en viss
situation. Dessa normer uppehålls genom externa sociala sanktioner, och genom att normen
internaliseras – införlivas i den egna personen - av en grupp människor (Dequech 2009:72).
Genom denna teoretiska lins kommer i föreliggande studie att undersöka hur föreställningar om
Öresundsregionen generas; som en social produkt, genom normer och spårbundenhet, om vilka
tankefigurer som skapas eller förstärks.

1.5 Avgränsning
Denna studie behandlar hur regioner skapas och befästs genom trafikplanering och trafikpolitik.
För att undersöka detta på ett så djuplodande sätt som möjligt företas en fallstudie av
Öresundsregionen, där tre anknytande trafikprojekt - Öresundsmetron, HH-förbindelsen samt
Europaspåret används som primära datakällor för innehållsanalysen.
Fokus ligger inte på huruvida dessa tre förslag är bra eller dåliga, vilket av dem som ter sig
samhällsekonomiskt klokast eller vilket som rent trafikmässigt är det mest effektiva valet, utan
dokumenten gällande de olika infrastrukturprojekten används uteslutande för att få en inblick
kring vad som döljer sig bakom de till synes rationella och logiska resonemangen om
trafikutvecklingen över Öresund.
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1.6 Disposition
Introduktion: I detta första inledande avsnitt presenteras studiens problemformulering och syfte.
Avsnittet innehåller även studiens teoretiska utgångspunkter och studiens avgränsning.
Forskningsdesign: I studiens andra avsnitt presenteras de metoder som använts i studien för att få
fram ett resultat och sedermera en analys.
Forskningsöversikt: I detta avsnitt framläggs för denna studie relevant forskning kopplad till
Öresundsregionen. Forskningsöversikten delas in i tre kapitel som ämnar förklara vad begreppet
region egentligen består av, hur begreppet och fenomenet region under årtionden fyllts med olika
tankeströmningar samt vilka beståndsdelar som bygger upp en regional identitet.
Resultat: Här presenteras resultaten från innehållsanalysen av de empiriska källorna, bestående av
dokument gällande Öresundsmetron, HH-förbindelsen och Europaspåret samt artiklar och
debattinlägg från tryckt media.
Analys: Detta avsnitt analyserar och sätter de empiriska resultaten i relation till de teoretiska
utgångspunkterna för att kunna diskutera och besvara problemformuleringen. Studien avslutas
med en kort slutsats.
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2. FORSKNINGSDESIGN
2.1 Innehållsanalys
Det är vad orden bär med sig som är under luppen i denna studie, inte vad som kan kvantifieras
(Bryman 2014:340). Med andra ord sluter jag mig till en kvalitativ forskningstradition vilket för
det första betyder att i föreliggande studie stöttas teoribygget upp av de tolkningar som jag gör av
de olika planeringsdokumenten, för det andra ligger fokus på hur den sociala verkligheten, eller
regionen som ständigt föränderlig, upplevs och förstås samt hur aktörerna i studien tolkar och
uttrycker denna verklighet. För det tredje intas även en ståndpunkt där regionen ses som en social
entitet, skapad av hur människor samspelar med varandra (Bryman 2014:340f).
Kvalitativ innehållsanalys beskrivs av Bryman som en metod för att på ett effektivt sätt söka efter
underliggande teman i ett visst dokument (2014:505). Med underliggande teman avses det
outsagda, det latenta, det som inte rätt ut sägs. Det är detta outsagda jag med denna metod ämnar
fånga, för det outsagda kan vara det som styr regionen och dess form, eller att det outtalade
tillhör det ”självklara”, det normerande och det som så sällan exponeras (Se Bergström & Boréus
2009:43)
Kvalitativ innehållsanalys kan ikläda sig olika skepnader och kan utövas på många olika sätt,
något som ett flertal forskare lägger vikt vid (Bryman 2014; Graneheim & Lundman 2003;
Grønmo 2006). En av de mer definierade metoderna för kvalitativ innehållsanalys är dock den av
Altheide skapade ECA, etnografisk innehållsanalys, vilken jag till stor del kommer att inspireras
av i analysen av mitt material (se Bryman 2014:505). Altheide trycker på vikten av att forskaren
intar en reflexiv hållning gentemot sitt undersökningsmaterial. Även om det för forskaren är av
yttersta vikt att vara systematisk och analytisk gäller det att inte vara alltför rigid eller ovillig att
förändra sin inställning gentemot forskningsmaterialet – forskaren måste helt enkelt vara flexibel
för att tillåta att oväntade, och kanske ibland ovälkomna, upptäckter kommer upp till ytan
(Bryman 2014:505). Altheide tillägger, och detta är också något som Grønmo lägger tyngd på, att
forskaren måste ägna tid åt att undersöka och förstå kontexten, med andra ord är det viktigt att
jag gör en bedömning kring vem som formulerat dokument och i vilket syfte (Bryman 2014:509;
Grønmo 2006:191). Genom Altheides modell erhålls en tydlig rörelse fram och tillbaka mellan
begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning. Även om denna modell innebär att jag
arbetar med ett antal i förväg definierade teman undslipper jag ändock att låsa fast mig vid vissa
dessa vilket jag hade riskerat med en kvantitativt präglad innehållsanalys.
Vidare utvann jag, i linje med Altheides etnografiska innehållsanalys, utifrån mitt analysmaterial
som primärt består av dokument och tidningsartiklar/debattinlägg som behandlar
Öresundsmetron, Europaspåret och HH-förbindelsen, ett antal teman som efter att de satts
samman i ett schema, styrde min datainsamling. De tre teman som efter ett antal genomläsningar
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av det empiriska materialet synliggjordes och valdes ut var kapacitet, stadsbildning samt tid. Dessa
teman blev intressanta då de på ett fullgott sätt kunde svara mot min problemformulering, dels
genom att temana riktade in sig på trafiksatsningarnas både tekniska, ekonomiskt rationella mål
som mer kultur- och identitetsmässiga, abstrakta och ”flyende” målsättningar. Detta schema
reviderades ständigt och teman adderades eller togs bort beroende på datainsamlingens resultat.
Tematiseringen hjälpte mig även att sortera upp mitt empiriska material så att jag på ett bättre sätt
kunde analysera varje tema utifrån mitt teoretiska perspektiv.
Bryman fastslår att en innehållsanalys bara är så bra som de dokument den bygger på (2008:296).
Med detta sagt är det av vikt att jag bedömde de aktuella dokumenten utifrån utifrån tre aspekter:
autenticitet – att dokumentet faktiskt behandlar det den säger sig förmedla; dess trovärdighet –
att dokumentet inte komprometterats; och dess representativitet – finns det skäl att tro att
dokumentet inte är representativt för andra relevanta dokument (Scott i Bryman 2008:297).

2.2 Om fallstudier
Föreliggande studie tar sig formen av en fallstudie. Fallstudien kan, i sin mest basala form, ses
som en detaljerad och ingående observation av ett enda fall, där fallet, enligt en av många olika
definitioner, ska ses som en fysisk plats, eller locale (Bryman 2014:73f). Bryman förefaller ha en
pragmatisk inställning till forskningsmetoden, då han ”reserverar termen fallstudie för de
undersökningar då `fallet´ av egen kraft utgör fokus för intresset” (Bryman 2014:74). Flyvbjerg
(2006) pekar på att målet med att använda fallstudien är att generera en kontextberoende kunskap
som är behjälplig för att människor ska utvecklas från att vara ”rule-based beginners to virtuoso
experts” (2006:8). Robert K. Yin har även han en liknande ingång i ämnet, och menar att en
fallstudie utgör en empiriskt underbyggd undersökning som ”studerar en aktuell företeelse i dess
verkliga kontext”, och som fungerar allra bäst när ”gränserna mellan företeelserna och kontexten
är oklara” (Yin 2013:31)
Det är i detta gränsland som fallstudien utmärker sig genom att bryta ned det som förr tagits som
vedertagen sanning Med den detaljfokuserade och djupgående fallstudien är det alltså möjligt att
undersöka vad trafikpolitiken i regionen implicit uttrycker, samtidigt som fallstudien dels gör det
möjligt att generalisera utifrån den förståelse och kunskap som föreliggande fall genererar
(Flyvbjerg 2006:8, 11f), men dels att valet av fallstudien som metod öppnar upp för vidare
teoribildning och kunskapsskapande inom regional planering.
Mitt urval av empiriskt material, det vill säga de dokument som behandlar de tre nya
förbindelserna HH-förbindelsen, Öresundsmetron och Europaspåret vilar på studiens uppställda
forskningsfrågor och syfte. Till dessa tre primära källor adderas ett antal tidningsartiklar och
debattinlägg som lägger ytterligare ett lager till berättelsen om Öresundsregionen och hur den
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befästs. Bryman (2008) definierar detta som ett målinriktat eller målstyrt urval, vilket innebär ett
icke-sannolikhetsurval. Jag har med andra ord strategiskt valt ut de dokument som är relevanta
för de forskningsfrågor som formulerats (2008:350, 359). De tre trafikdokumenten återspeglar
även en sorts Öresundsregional evolution; från den fysiska manifestationen av regionen som
Öresundsbron stod för så leder ytterligare en fast förbindelse över Öresund – oavsett om denna
förbindelse blir Öresundsmetron, Europaspåret eller HH-förbindelsen, till ett nytt steg i
sammanlänkningen av Skåne och Danmark. Än mer intressant blir de olika förslagen då de utgår
från olikartade förutsättningar; Öresundsmetron är, förutom att ett finansiellt klartecken måste
komma från regeringsmakten i Stockholm, närmast att realiseras. Om det är Öresundsregionala
aktörer på båda sidor sundet överens om. Metron kan också ses som en ren komplettering och
avlastning av den befintliga bron. HH-förbindelsen och Europaspåret förespeglas ta ett större
regionalt famntag, där regionen antingen den ena eller den andra lösningen på ett bättre sätt än
idag kan få möjlighet att utvecklas norrut, samtidigt som Öresundsregionen på ett bättre sätt blir
en del av de europeiska handels och fraktvägarna. En strid står också mellan HH-förbindelsen
och Europaspåret om vilket av förslagen som ska realiseras, något som ger en viss spets till
formuleringar men också en aktualitet till studien. Dessa empiriska källor ger mig ett rikt, om än
av tiden avgränsat, material att ta av.

3. BEFINTLIG FORSKNING – EN ÖVERBLICK
Föreliggande studie handlar tematiskt om vilka föreställningar och bilder som kommer till uttryck
i dokument som behandlar planerade eller föreslagna förbindelser över Öresund. Detta kapitel
ämnar således presentera ett antal olika forskningsområden som denna studie på ett eller annat
sätt relaterar till.

3.1 Begreppet region?
En region kan, som Nationalencyklopedin (NE 2017a) menar, ses som en term som i sin
generella betydelse betecknar ett visst geografiskt område. Jacob Vestergaard, f.d.
marknadsdirektör för Öresundskonsortiet, beskriver till exempel i boken Regionauterna (2010:24)
hur Öresundsregionen definieras utifrån administrationsmässiga som geografiska
gränsdragningar. Regionen är helt enkelt de invånare som befolkar Skåne, Själland, LollandFalster och Bornholm och som verkar inom en och samma arbetsmarknad. Vestergaards tolkning
av regionbegreppet kan vid en första anblick ses som helt och hållet godtagbar och lättförståelig.
Dock finns det de forskare som vill inta en mer reflexiv hållning till vad de anser är en allt för
endimensionell begreppstolkning. Rickard Ek ställer sig i de inledande sidorna av sin avhandling
Öresundsregion – Bli till! från 2003 undrande till att regionen som begrepp alltför ofta ses som ett
endimensionellt, statiskt objekt, oföränderligt av yttre påverkan. Ek – som i sin tolkning av
begreppet starkt influerats av den finske geografen Anssi Paasis teoretiska ramverk kring
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institutionalisering och regional identitet – anser att en region ska betraktas utifrån ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv, där regionen ska ses som en adaptiv process, präglad och
påverkansbar av de gränsdragningar och den omvärld som regionen befinner sig i. Paasi (1986)
både förtydligar och problematiserar begreppet när han skriver att den ”gamla” uppfattningen
om regionen som bestämd av individer, natur, flora och fauna eller ideologier inte längre gäller,
utan att:
a region is comprehended as a concrete dynamic manifestation of social
(natural, cultural, economic, political, etc.) processes that affect and are
affected by changes in spatial structures over time.
(Paasi 1986:110)
Ek menar till det att regionen är en historiegeografisk process snarare än ett orörligt objekt och
ska tolkas som en ”specifik uppsättning tidsrumsordningsföljder, dvs. som ett uttryck för ett
sammanhang i tid och rum”. (Ek 2003:4) Regionen skapas alltså genom olika aktörers handlingar,
eller icke-handlingar, som på olika skalnivåer medvetet eller omedvetet styr regionens struktur. På
många sätt blir här Vestergaards regionbeskrivning mer begriplig. Formella gränsdragningar är
alltså ett måste för att regionen ska kunna förvaltas på ett hanterligt sätt.
Markus Idvall skriver i sin avhandling Kartors kraft (2000) att den funktionella regionen främst
behandlar frågor kring hur politiska och ekonomiska ommöbleringar i regionens själva
uppbyggnad påverkar den rumsliga strukturen och integrationen. Med detta funktionella
perspektiv ter sig ämnen som pendling, transportnoder, service, handel eller trafik som särdeles
viktiga i definieringen av en region; den funktionella regionen kan därför ses som en
transportkarta där det mätbara står i fokus men som också innebär att regionen definieras utifrån
vissa aktörer och intressen. Eller som Idvall skriver, med detta funktionella perspektiv så handlar
den funktionella regionen mer om rummets horisontella, gränsöverskridande egenskaper snarare
än om de gränsskapande vertikala. (Idvall 2000:19f; se även Falkheimer 2004:30)
Dessa tankar om den funktionella regionen ligger till grund för mycket av den
samhällsorienterade och akademiskt präglade geografin som under efterkrigstiden konkurrerade
ut äldre föreställningar om regionen som bestämd av landskapet och naturen. Detta funktionella
perspektiv, vars idéstoff hämtar näring i forskning kring geografi, ekonomi och statsvetenskap,
fick under andra hälften av 1900-talet stort genomslag i hur staten och kommuner utformade
både planering som politik (Idvall 2000:20, se även Paasi 1986). Den funktionella regionen måste
hela tiden svara upp mot de svängningar och förändringar som det moderna samhället skapar –
regioner och regionindelningar har således en begränsad livslängd och den funktionella regionen
måste av nöd vara justerbar och flexibel (Idvall 2000:21; Rakar & Tallberg 2013:15f).

18

Det finns dock andra definitioner som försöker vidga bilden av regionbegreppet.
Regionbegreppet kan även ses ur ett kulturellt perspektiv, vilket innebär att regionen ses som en
homogen enhet där sociala egenskaper – som till exempel språk, traditioner, normer, ritualer eller
artefakter – förefaller överensstämma för alla som befolkar regionen. Dessa kulturella
förbindningar kan existera över såväl nationella som administrativa gränser, alla grundade i en
regional identitet som inte är beroende av att skapas utan enbart av att återupptäckas eller
marknadsföras. Idvall (2000) skriver att, och tar här i likhet med Ek avstamp i Paasis forskning
om regioners institutionalisering, att individer rent kulturellt styrs av den historiska kontexten
(2000:21f). Ylva Stubbergaard (2007) påpekar dock att den kulturella regionen på många sätt är
en naturlig fortsättning, eller förlängning, av den funktionella regionen. Själva funktionen i
regionen måste vara tillfredställande uppbyggd för att relationer, gemenskap och ett kulturellt
utbyte ens ska vara möjligt. Stubbergaard menar, och nu får läsaren beakta att hennes text har
några år på nacken, att i nuläget ska en kulturell regionalisering i Öresundsregionen enbart ses
som en politisk strävan, en abstrakt önskan och målsättning som förhoppningsvis någon gång
nås (2007:270ff)
En region kan även ses som en rent idémässig konstruktion där fokus ligger i att genom
historiebeskrivning undersöka hur man tidigare har talat om regioner för att på så sätt synliggöra
skapelseprocessens ursprung, antingen om de har handlat om samhälleliga eller statliga influenser
eller om estetiska traditioner såväl inom planering som inom arkitekturhistoria (Idvall 2000:22).
Men av större vikt är att idéaspekten lyfter fram relationen mellan det konstlat framställda och
det från naturen givna, mellan det essentiella och det konstruerade.
Ett definitionsmässigt tydligt förhållningssätt till regionbegreppet finns alltså inte. Begreppet
förändras och rekonstrueras på olika sätt beroende på vem som använder sig av det. Regionen
som sådan existerar inte, den skapas. Statsvetaren Christian Fernández (2000) uttrycker detta när
han skriver att,
innehållsmässigt bär (region)begreppet på ett omfattande och delvis
motsägelsefullt idéarv, innefattande allt från ekonomisk nyliberalism till
politisk kommunitarism och etnonationalistisk separatism till universalistisk
euro-kommunism. Regioner, och regionalisering, blir följaktligen på samma
gång både slagkraftiga, mångfacetterade och intetsägande begrepp.
(Fernández 2000:9)
Fernández ser det som nödvändigt att se regionbegreppet som en av beståndsdelarna i det
nyregionalistiska tankekomplexet som vuxit fram under 1900-talet. Det blir dock tydligt att den
som ska använda begreppet måste göra en egen definition av begreppet och vara tydlig med vad
man menar med det – regionbegreppet får inte heller tas för given utan det är av vikt att hela
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tiden betrakta begreppet som ofärdigt, som hela tiden i skapandeprocess och därefter vara villig
att förändra hur begreppet ska tolkas och användas.

3.2 Bron, nyregionalismen och retoriken
Regionalisering kan på många sätt ses som en maktförskjutning mellan olika skalnivåer: dels att
nationalstatens auktoritet förskjuts till en lägre mesonivå, och dels att högre maktinstanser som
EU tar över taktpinnen från nationalstaten (Fernández 2000:7, 15; Dannestam 2007:291). Olika
tankeströmningar har, som togs upp i avsnittet ovan, under flera årtionden präglat och format
själva idén om regioner och regionalism – från framväxten under 1800-talet av vad Fernández
benämner fransk provinsialism, vilken bland annat motsatte sig den framväxande industrialismen,
till senare tids kommunitariska regionalism som verkade för en centralmaktens upplösning och
där mer radikala deltagardemokratiska perspektiv välkomnades. Nu är det dock den så kallade
nyregionalismen som styr regiondiskursen (2000:10f).
Statsvetaren Tove Dannestam (2007) hävdar dock att nyregionalismen som sådan emellertid inte
är en helt ny, nyss uppkommen samling idéer om den regionala ordningen. Hon skriver att:
”Epitetet ”ny” åsyftar att regionens ekonomiska och politiska betydelse på nytt åberopas, snarare
än att regionalism skulle vara ett nytt fenomen eller enbart förekomma i en nyregionalistisk
variant.” (2007:291) Fokus ligger med dessa nygamla tankeströmningar på ekonomisk tillväxt, där
själva grundstocken för den regionala utvecklingen baseras på en stark utbyggnad av
infrastruktur, förstärkning av kunskapsintensiv industri och ett nära samarbete mellan politik och
näringsliv. Den nyregionalistiska visionen är en där regionen, i egenskap av att vara en
funktionellt integrerad region med stark ekonomisk tillväxt, kan konkurrera med andra regioner
på en global arena. Orvar Löfgren och Per Olof Berg lyfter i boken Invoking a transnational
Metropolis (2000) att det under Öresundsregionens första konstruktionsfas lades stora
förväntningar på att regionen skulle ses som ett typexempel på ett verkligt gränslöst Europa, men
också att den nya regionen skulle betraktas som ett socialt experiment och som en kulturell
integrering med EU. Författarna framhäver även att under 90-talet, just när nyregionalismen
verkligen grepp tag om Europa, drabbades många europeiska länder, därav också Sverige och
Öresundsregionen, av en vad de benämner ”regional panik” där gränsområden, eller delar av
nationer, så snabbt som möjligt försökt transformera sig och passa in i det nyregionalistiska
mantrat gällande ekonomisk tillväxt och ökad konkurrenskraft (2000:8ff).
Denna nyregionalism, som är som mest märkbar när utvecklingsprojekt inom EU kommer på tal,
har enligt Fernandez även påverkat språkbruket gällande regioner och regionalisering.
Formuleringar som ”interregional konkurrens” eller ”regional identitet”, vilka rent språkligt är
rotade i regionala skapelseäventyr som ”regionernas Europa”, är bara några exempel som
Fernández nämner för att visa på retorikens transformativa krafter (Fernández 2000:8; se även
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Dannestam 2007:293f). Ett regionalt språkbruk föddes härmed där retoriken förde med sig hopp,
drömmar men också användes som konkurrensmedel. Detta att orden verkligen är värdeladdade
och blir till byggstenar för en förväntad framtid blir än mer intressant då det enligt Fernández
finns en sorts allmän, om än i många fall felaktig, uppfattning om att regionbildning i mycket är
en helt automatisk process, styrd av ”ofrånkomliga naturlagar” som ekonomins
internationalisering, nätverkssamhällets utbredning eller integreringen med EU (Fernandez
2000:8f). Fernández skriver vidare att förklaringen till nyregionalismens starka genomslag i
regiondiskursen är just att den framstår som fri från värderingar, närmast teknokratiskt
beskrivande av regionala förhållningssätt. Men dess normativa karaktär finns ändock där, dold
bakom en skenbar yta av rationell objektivitet. Genom retoriken struktureras och konstrueras
regiondiskursen; regionen predisponeras och aktörers tolkningsmöjligheter begränsas, utvalda
definitioner och nya ”sanningar” får tolkningsföreträde (2000:10f). Fernandez skriver om detta:
Regiondiskursen dominerar just av den anledningen att alla politikens aktörer
tvingas positionera sig i förhållande till den, antingen som kritiker eller
anhängare. Regiondiskursen utgör på så sätt den ”inramade” definitionen på
hela situationen, vars begrepp och terminologi samtliga aktörer i någon mån är
nödgade att tillämpa och förhålla sig till. Det maktförhållande som därmed
uppstår är inte direkt, utan indirekt och strukturellt.
(Fernandez 2000:12)
Orvar Löfgren och Per Olof Berg (2000) knyter an till Fernández tes och framhåller att vid tiden
för Öresundsregionens födelse så skapades inte bara en broförbindelse över ett sund, utan även
ett speciellt språkbruk som formade regiondiskursen – ett Örespeak – och som anammades av
lokala massmedier, politiker och näringsliv (2000:12, 30). Detta Örespeak kan ses som en så
kallad lingvistisk relativitet, en hypotes skapad av den amerikanske språkforskaren Benjamin Lee
Whorf där främst den första delen av relativitetshypotesen kan kopplas till nyss nämnda
Örespeak; Språket bestämmer tänkandet, och i slutändan, våra handlingar (Asplund 2004:9f).
Alltså, de ord som används formar i slutändan vår perception och kognition. Löfgren och Berg
påpekar att detta Örespeak intog en dominerande roll i skapandet av Öresundsregionen som en
arena där urban energi, ekonomisk välgång och attraktivitet stod i centrum men också att
språkbruket därutöver förmedlade en bild av en region som präglades av ”citiness”, tempo och
mobilitet. Öresundsregionens funktionella kapacitet accentuerades i denna metaforrika retorik.
Bron förkroppsligade snabbhet och effektivitet där transportmedel som bilen och tågen var
verktygen. Löfgren (2000) hävdar att mobilitet intog en särställning i beskrivningen,
upphöjningen och inte minst till idéframställningen av Öresundsregionen, detta då mobilitet,
driven av teknologiskt avancerade och infrastrukturella landvinningar,
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focused on planned, well-directed progress; it is a movement forward in which
a slowing of pace is often associated with stagnation or lack of initiative. If
you´re not on the move, others will overtake you. The faster the better!
(Löfgren 2000:30)
God mobilitet innebar helt enkelt framgång.

3.3 Mentala bilder och regional identitet genom geografiska visioner
Löfgren beskriver även hur bron som koncept inte bara ska ses som en trafiklänk mellan två
grannländer utan att den i ren symbolisk mening uppfylldes av förväntningar och löften;
broförbindelser blir enligt Löfgren synonyma med fart, tillgänglighet och ett friktionslöst flöde av
människor och flöden. Mentala broar mellan grannfolk skapades, något som Löfgren ser som
inte bara resultatet av det rent konkreta, fysiska arbetet med bron utan som skapat av olika
massmediala events samt av det faktum att Öresundsbron är av transnationell art, vilket förenar
det som kännetecknas med hemmet med det som ligger där borta (Löfgren 2000:36) Löfgren
menar om detta att: ”there is a special magic involved in this tension of abroadness – the ways in
which a supranational project easily acquires a supernatural aura. The bridge stretches out to a ”a
beyond.” (Löfgren 2000:36)
Återigen ses retoriken som vägledande, i detta avseende för att bilda en regional förbrödring.
Löfgren fortsätter med att betona att under 1990-talet användes just prefixet trans flitigt, då det
dels bär med sig en förnimmelse av överbryggning mellan två platser, dels av att ordet förmedlar
förändring eller en transformation av något slag. Ordet fokuserar inte bara på det som
förflyttningsbart eller transporterbart utan även på det som kan bli ”translated, transplanted, and
transformed.” (Löfgren 2000:38) Löfgren låter därför förstå att en av anledningarna till att
Öresundsregionen som projekt drog till sig så mycket intresse från EU var att regionen, genom
en slags retorisk magi, blev en del av ett positivt narrativ kopplat till globalisering och europeisk
integration som i sin tur bröt ner nationella barriärer och banade väg för ”regionernas Europa”
(2000:38).
Paasi (1986) motsätter sig dock användandet av ord som syftar till regionen som själslig eller
magisk då förhållandet mellan regionen och dess invånare då riskerar att reduceras till ett rent
psykologisk fråga och inte längre ses som,
a manifestation of the perpetual reproduction of regional consciousness
generated by the institutional practices of society, nor an expression of the
structural relations in society which aim at the continual controlling and
creating of social space
(Paasi 1986:138)
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Paasi trycker här på att regionen inte per automatik skapas uteslutande av själva individen utan att
det institutionella maskineriet och de historiska förloppen måste tas med i utforskandet av en
regions skapelse och formering (1986:138).
För att förstå denna ”magic of abroadness” så accentuerar Löfgren att det är nödvändigt att till
fullo förstå dels regionens själva identitet, dels den motsättning som skapats i medier mellan den
kalla svenskheten och den varma danskheten, mellan stressen härhemma och hygget där borta,
där över sundet. Hanne Sanders beskriver i sitt bidrag till antologin Öresundsgränser från 2007 hur
förflyttningen av varor, människor och idéer över landsgränserna skapat själva regionen istället
för att ses som ett territoriellt avgränsat (2007:214). Sanders, som i sin forskning analyserat hur
morgontidningen Sydsvenska Dagbladet bidragit till att (om)skapa bilden av mötet mellan två
grannfolk, påpekar att den regionala identiteten, vilken skapas och delas av såväl svenskar som
danskar, har förändrats över tid: 1895 framträder en bild av en socialt och ekonomiskt
sammanhängande region där det sågs som naturligt att resa över sundet för att arbeta eller köpa
och sälja varor – den andra sidans geografi känns familjär och vardaglig. Ett antal årtionden
senare, runt 1935, kan Sanders se att den tidigare frekventa pendlingen över sundet sjunkit; att
arbeta i Danmark eller att åka över för att handla en viss vara är nu inte lika angeläget eller kanske
lika nödvändigt. Förutom på det kulturella planet verkar nu regionen vara splittrad i två delar.
Denna trend håller i sig under 60-talet, men nu börjar skarpa stereotypa framställningar, vilka
fortfarande till viss del lever kvar, av den andre – grannen – växa fram. Under 2000-talets mitt
menar Sanders, överraskande nog, att en mer märkbar tudelning mellan länderna skett, en
nationaliserad bild har vuxit fram. Det svenska och det danska ses nu som två identiteter som
inte kan sammansmältas – de stereotypa bilderna som presenterades i Sydsvenskan under 2005
visade inte längre på det gemytliga, varma Danmark. Rapporteringen hade nu skiftat, nu lades
mer vikt på bilden av det nationalistiska och invandrarfientliga Danmark. Det danska skiljdes nu
från det svenska (2007:211, 218f). Det nordiska sammanhanget, de kulturuttryck eller
sportevenemang och de karaktäristika som förr speglats i Sydsvenskan och som rent kulturellt
kittat samman grannländerna var nu raderat. Sanders beskriver det som om: ”Tilbage var bare det
danske, som man forsøgte göre så forskelligt fra det svenske som muligt.” (Sanders 2007:212)
Istället växte under 2000-talet enligt Sanders det visionära Öresundsregionen fram, där fokus låg
på hur regionen rent funktionellt skulle fungera för att stötta de multinationella företag som drog
sig till den ”heta” Öresundsregionen (2007:207ff). Den regionala integrationen, och därtill
skapandet av en regional identitet, ses av Richard Ek (2003) som ett försök av de
Öresundsregionala aktörerna – däribland företag, politiker, intresseorganisationer – att legitimera
marknadsföringen av regionen och göra den trovärdig hos allmänheten; regionen ska ses som ett
realistiskt, starkt tillväxtcentrum och turist- och affärsort. Öresundsregionen kan helt enkelt bara
marknadsföras och sättas på kartan om en gemensam identitet har uppstått, och som kan ta sig
konkreta uttryck genom olika sportsammanhang eller andra stora kulturella events eller
manifestationer. Öresund är helt enkelt, enligt Ek, mer av en ”manipulerbar politiskekonomisk
variabel” än renodlat integrationsprojekt (Ek 2003:184ff).
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Richard Ek (2003) menar, i likhet med såväl Fernandez som Löfgren och Berg, att det ad-hoc
präglade visionsarbete som dök upp under managementplaneringens 90-tal kan ses som
”diskursiva övertalningsredskap” där visionerna ”stakar ut en obönhörlig samhällsutveckling, en
konstruerad utopi som är framtiden, är utveckling, är vägen mot Det Goda Samhället” och där
inga alternativa vägar ens betraktas som möjliga att gå (Ek 2003:101f). Ek ser visionskampanjer
som en sammanblandning av möjligheter, hotbilder och rökridåer, men också som formuleringar
av geografiska visioner. För även om visionsarbetet ses som en möjlighet för allmänheten att få
inblick i och inflytande över ett territoriums fysiska gestaltning kan visionsarbetet även tolkas
som en disciplinering av allmänheten (2003:101f), eller som en,
Till synes inbjudande praktik som i själva verket förstärker och säkrar drivande
aktörers intressen, en praktik som möjliggör undvikandet av känsliga frågor
genom att rikta in sig på en framtid snarare än att ta itu med en problem- och
konfliktfylld nutid […] en särskild form av politiskt, geografiskt och
ekonomiskt färgad kunskap, en praktik som agerar efter ett dikotomiskt
tänkande där varje synpunkt antingen styrker visionen eller förkastar den, en
praktik som genom retoriska hot tvångsansluter anhängare (antingen är du för
eller emot), en praktik som genom ett utopiskt ´framrum´ koloniserar
FRAMTIDEN, gör anspråk på att ensam representera UTVECKLINGEN
samt ensamt representera FRAMSTEGET.
(EK 2003:102)
Ek fortsätter med att den eu(rope)iska regionen bäst kan beskrivas som en aktörsdriven
geografisk vision, där föreställningen ”regionernas Europa” är en normativ fixstjärna i det
euroregionala institutionaliseringsarbetet. Regionen är enligt Ek i denna nyregionalistiska värld
både en materiell representation och en diskursiv praktik, ur vilken specifika aktörers intressen
och omvärldsförståelser homogeniseras och rättas ut; ”Region, bli till! Och regionen blev till. De
regionala aktörs-allianserna såg att regionen var god.” (Ek 2003:106)
En av dessa formerande geografiska visioner (Ek delar i sin avhandling upp dessa visioner i fyra
delar varav de två första behandlas i denna översikt) som Ek (2003) presenterar i sin avhandling
är berättelsetråden om ”de regionala organismernas r/evolution”, i vilken globaliseringen
övertagit territorialstatens styrförmåga över regionernas intressen, och samtidigt intensifierat och
internationaliserat konkurrensen regioner emellan. Territorialstaten ses enligt denna
nyregionalistiskt präglade diskurs som ”oduglig” och som territoriell enhet ses regionen som mer
naturlig och effektiv. I denna diskurs är nyckelordet ”kraftcentrum”, och regionens realitet både
bekräftas och frammanas genom ord som ’slagkraftig’, ’attraktiv’ eller ’expansiv’ (Ek 2003:116).
Dessa repetitiva frammaningar ser Per Olof Berg (2000) som en ”social alkemi” där ett socialt
och mentalt regionalt tankemönster framställs och delas av ett antal nyckelaktörer, med målet att
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transformera två delregioner – med sina tillhörande kulturella, ekonomiska och industriella
attribut – till en helt ny, mer utvecklad region där ofta vaga och okvantifierbara ”dynamiska
effekter” får en framträdande roll (Berg 2000:85 i Ek 2003:117) Ek är dock tveksam till denna tes
och ser den ”sociala magin” mer som en utnötningsteknik, där aktörer hamrar in ett budskap om
Öresundsregionen som till exempel transportnod eller som kunskapsintensiv, högteknologisk
vetenskapsregion (2003:117). Ek pekar på att då Öresundsregionen säger sig vara den
kunskapsintensiva, forskningstäta och lärande regionen vill Öresund bli betraktad som ett
ekonomiskt kraftcentrum i norra Europa och i jämförelse med andra regioner ligga på en
världsnivå. Ek kopplar Öresundsregionens strävan efter att bli världsledande och
konkurrenskraftig till ”management-planeringens verktygslåda” i vilken rankinglistor och
benchmarking frekvent användes (2003:120ff). Den danske forskaren Christian Wichmann
Matthiessen var, enligt Ek, den som med mest iver ägnat sig åt att skapa jämförande rankinglistor
efter olika storstads- och regionvariabler i Europa. Matthiessen pekade i sin kvantitativt präglade
forskning under det tidiga 90-talet på ”Örestadens” potential och möjlighet att mäta sig med
andra storregioner i Europa (Ek 2003:123f, även Idvall 2000:135ff). En tävlingsiver uppstod där
den europeiska konkurrensen tydliggjordes, förenklades, förstärktes; målet var nu att hamna
högst på olika rankinglistor. Richard Ek målar upp att,
det ekonomiska hotet mot öresundsregionen kommer inte från stadsregioner i
Nordamerika eller Sydostasien utan från ´våra grannar´ norra Europa. Det
närmast oöverskådliga kalejdoskop som den internationella ekonomiska
geografin förenklas till närmast ett slagord: ’om vi samarbetar kan vi slå ut
Berlin’.
(Ek 2003:128)
Detta sätt att jämföra regioner och sätta in regioner i olika poängsystem baseras på en
gammeldags form av geografi där det är avståndsrummet som står i fokus, där fysiskt närliggande
objekt har mer gemensamt med varandra än fysiskt avlägsna objekt; regionen bestäms med denna
uppfattning av transporttiden mellan två punkter. Kritik har också framförts mot att dessa
kvantitativa studier inte förmedlar vilka kvalitativa processer som ligger bakom regional tillväxt
(Ek 2003:124), för som Lorenzen påtalar, det finns ingen naturlag som säger att stordriftsfördelar
och konkurrensfördelar per automatik kommer utav att den fysiska infrastrukturen förbättras, ”I
stedet handler det om at klargøre, hvordan man faktisk får etableret stordriftsfordele samt mere
kvalitative fordele i en bestemt kontext.” (Lorenzen 1999:8 i Ek 2003:124f)
I den geografiska visionen om Höghastighetsregionen förmedlas Öresund som ett
kommunikationsnav som binder samman Öst och väst med Kastrup som givet logistiskt nav i
nätverkens Europa (Ek 2003:153ff). Med bron, och den mobilitet och tillgänglighet som den ger,
blir Öresund en verklig del av ”nätverkens Europa” där tillväxt och ekonomisk utveckling står
som yttersta mål. Tillgänglighet ses som ett retoriskt nyckelord, där tillgänglighet bygger på en
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utbyggd, välstrukturerad infrastruktur utan ”missing links” (Ek 2003:155). Rörlighets- och
resemönster måste omdirigeras och därigenom löda ihop Skåne och Danmark. Ek ser det som att
det finns ett olöst rörlighetsproblem i Öresund, där lösningen är Öresundsbron och det
trafiksystem som där tillhör. Öresundsregionen ÄR trafik, rörlighet, hastighet, tid. Ek visar på
detta med en kausal formel, skapad av de aktörer som har ett finger med i spelet: ”Bättre
infrastruktur – högre mobilitet – regional integration – ekonomisk tillväxt.” (Ek 2003:157, 181)
Även Idvall (2000) poängterar regionen som beroende av hastighet och tid, och ser i detta
perspektiv att regionen skapas genom kartografiska praktiker och visualiseringar; kartan
strukturerar och legitimerar regionen, samtidigt som människan genom kartan blir till en
”snabbare varelse” och territoriet, regionen, transformeras ”till ett snabbare varande.” (Idvall
2000:29f, 295) Tiden har i kartans värld på något sätt trumfat rummet, och det är också genom
kartan som det blir möjligt att avläsa hur tidsrummet bäst ska användas (Idvall 2000:136). Kartan
idealiserar hastighet – den klipper av, krymper och zoomar in. Idvall tar den ”blå bananen” som
exempel för att förklara det han kallar ”estetiseringen av mittcirklar”, där det partikulära och
inzoomade står i centrum. Där den blå bananen ritades upp och sträckte sig över viktiga centra
som Amsterdam, Paris, Frankfurt, Stuttgart, München och Zürich förmedlades bilden av det
kraftfulla, ekonomiskt växande Europa. Öresundsregionen låg utanför denna mittcirkel, denna
”blå banan”, men ändock fanns en viss närhet till dess ena ände, något som sågs som positivt av
regionens aktörer – bland annat av Matthiessen som kunde använda sig av den geografiska
närheten i sin poänglistor – inte minst när spådomar om Öresundsregionens ekonomiskpolitiska
framtid skulle göras. Idvall menar till det att:
De karterade tendenserna öppnar för vidare territorier än enbart de lokala. De
visar på en större rumslig generaliserbarhet och parallellitet. De skapar
förbindelser mellan det egna territoriet och omgivningens plats- och
kroppsrelaterade rörelser framåt. Det avgränsade territoriet finner en sorts
bekräftelse och legitimitet i det större rummets aktualitet. Abstrakta och fjärran
relationer förankras i vardagen, i det konkreta och nära. Kartan är verktyget
med vars hjälp ’den globala byn’ identifieras.
(Idvall 2000:139)
Kartan, där Öresundsregionen låg snubblande nära den utlovat välmående ”europeiska
ryggraden”, frammanade enligt Idvall en värld som var både relationell och sammanhängande.
Öresundsregionen kunde nu, med en visuellt fastställd närhet till framtiden och den föreställda
ekonomiska tillväxten, ta ett språng mot framtiden, omdefiniera sin roll och manifestera detta
med byggandet av en bro (2000:137ff). Kartan blev till ett knivskarpt instrument som, samtidigt
som den avgränsade och zoomade in, förstärkte Öresundsregionens koppling till omvärlden.
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4. RESULTAT
Genom de två forskningsfrågorna som behandlar vilka trafikpolitiska problemområden som
identifieras och hur dessa formuleras, samt vilka geografiska delar som innesluts respektive
utesluts i trafikplaneringen, har tre stycken teman blivit synliga i såväl dokumenten om
Öresundsmetron, Europaspåret och HH-förbindelsen som i tidningsartiklar och debattinlägg. De
tre teman som fokuserades på var: kapacitet, stadsbildning och tid. Observationer om hur kartor
ritats, vad som fångats in eller utesluts, sprängs in i de olika avsnitten för att ge en inblick i hur
kartor och bilder samspelar med den tematik och de berättelser som återfinns i de olika
dokumenten.

4.1 Kapacitetslösningar och en och annan flaskhals
Med Öresundsbron inleddes en ny era; med bron förkroppsligades regionen, trafiken började
flöda, en ny förstärkt arbetsmarknad skapades, framtidstro började spira. Detta är något som Erik
Östergaard vid HH-gruppen trycker på när han skriver hur viktig den nu 17 år gamla bron har
varit för regionen:
”den fyller ett konkret behov för enklare och snabbare transport över
Öresund. Därmed har den bildat underlag för att man idag ser
Öresundsregionen som en samlad enhet – trots den landgräns som delar
regionen i två”
(HH-gruppen 2016:1).
Men det är också denna framgång som nu med hast föranleder ännu en fast förbindelse över
sundet. Öresundsbron, som rent samhällsekonomiskt resulterat i så mycket och som överträffat
prognoserna gällande antalet pendlare som varje dag reser över sundet, har nu nått sitt
kapacitetstak (se Malmö stad et al. 2013:7; HH-gruppen 2016:2; Trafikverket 2014:81). Redan nu
är bron hårt trafikerad, och runt år 2035 kommer bron att utnyttjas till fullo både när det gäller
tåg- som bil och lastbilstrafik (Malmö et al. 2013:11; ) Även den i Danmark planerade FehmarnBältförbindelsen, som ska vara färdigställd 2020 och rent trafikalt förbinder Danmark med
Tyskland på ett bättre sätt, kommer att leda till både ökad väg- som järnvägstrafik på
Öresundsbron (HH-gruppen 2016:11; Trafikverket 2014:80). Nedanstående citat visar på
kapacitetsproblematiken och den förenande utgångspunkt de olika trafikförbindelserna delar:
I 2015 satte vejtrafikken på Øresundsbroen ny rekord. Og trafikken forventes
at vare stigende i de kommende år. Det gør, at Øresundsbro Konsortiet
vurderer, at man i 2035 vil nå den maximale kapacitet på Øresundsbroen –
både for tog- og biltrafik. (HH-gruppen 2016:11)
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I Skånetrafikens Tågstrategi förväntas en fördubbling av kollektivtrafiken och
det konstateras att det finns behov av både en fast HH-förbindelse och extra
spår på Öresundsbron. En omfördelning av passagerarna, där metron avlastar
tågen minskar kapacitetsproblemen och skapar nya möjligheter för tågtrafiken.
Dessutom blir hela den regionala infrastrukturen mer robust och stabil med
färre flaskhalsar och därmed mindre störningar. (Malmö et al. 2013:6)
Sammantaget skapar behoven från de olika typerna av transport ett tryck på
Öresunds- bron och dess landanslutningar som gör att ytterligare kapacitet
kommer behövas efter 2030. Kapacitetsproblem på Öresundsbron med
landanslutningar tillsammans med visionen om en tätt länkad Öresundsregion
som fortsätter att växa och utvecklas skapar behovet av en ny fast förbindelse
över sundet. Den förbindelsen måste både bidra till regionförstoring, tillväxt
och avlastning av befintlig Öresundsförbindelse. (Landskrona 2017:4)
Även i Trafikverkets Kapacitetsutredning från 2012 läggs vikt vid frågan:
Den starka befolkningstillväxten i Öresundsregionen och utbyggnaden av
regional tågtrafik medför att kapaciteten inte räcker till för att tillgodose
efterfrågan. Även på vägnätet förväntas trängselproblemen öka. En särskild
utmaning är att samtidigt klara framkomligheten för den omfattande
transittrafiken, på både väg och järnväg.
(Trafikverket 2012:37)
Om att det finns kapacitetsproblem i Öresundsregionen är en given, och på många sätt helt
okontroversiell, utgångspunkt i de olika förslagen om nya fasta förbindelser. De tre förslagen
Öresundsmetron, HH-förbindelsen och Europaspåret aspirerar alla till att på bästa sätt förstärka
regionen och dess infrastruktur och lösa denna problematik, om än på lite olika sätt.
Öresundsmetron är ett samarbete mellan Köpenhamn kommun och Malmö stad med finansiellt
stöd från EU:s INTERREG-fond (Malmö stad et al. 2013:8). Stödet för denna förbindelse är
således stort från båda sidor av sundet. Öresundsmetron planeras löpa parallellt med
Öresundsbron och anläggas som en 22 km borrad alternativt sänkt tunnel mellan de båda
städerna, och ämnar fungera som komplement och avlastning till Öresundsbron genom
högfrekventa avgångar och en halverad restid mot dagens 30-40 minuter (Malmö stad 2016,
Trafikverket 2012:30f). Avlastningen på Öresundsbron förväntas frigöra kapacitet för fjärrtåg och
godståg men även att den nyss anlagda och frekvent trafikerade Citytunneln, genom att
Öresundsmetron byggs, på ett bättre sätt ska kunna svara upp mot förändrade pendlingsmönster
(Malmö et al. 2013:6, 11, 14)
Öresundsmetron kan ses som en fristående satsning och är inte beroende av att vare sig HHförbindelsen eller Europaspåret realiseras.
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Helsingör - Helsingborgförbindelsen är en tvåtunnelförbindelse där det ena tunnelröret, vilket
dras mellan de centrala delarna i respektive stad, anpassas för persontåg och där det andra
tunnelröret huserar både en dubbelspårig motorväg och godståg som direkt kopplar på såväl de
svenska som de danska motorvägsnäten något söder om stadskärnorna. I den trafikcharter som
samarbetsplattformen Greater Copenhagen & Skåne Committee utvecklat – där Region Skåne,
Region Hovedstaden samt regionernas 79 kommuner ingår – pekas HH-förbindelsen samt
Öresundsmetron ut som viktiga satsningar för att ytterligare lyfta Öresundsregionen och avhjälpa
framtida kapacitetsproblem (Greater Copenhagen & Skåne Committee 2016:5).
Med erkännandet i Greater Copenhagens Trafikcharter verkar HH-förbindelsen vara det givna
alternativet för en ny större och fast förbindelse över Öresund. Inte minst avspeglas det i det
mediala gensvaret. I Sydsvenskan den 5 oktober 2016 uttrycker sig regionstyrelsens ordförande
Henrik Fritzon närmast lyriskt, att efter år med tröga förhandlingar med sin danska motpart, att
det är en: ”mycket stor framgång, att vi nu fått med oss våra danska vänner på visionen om att
knyta samman hela Skåne och Själland i en gemensam arbetsmarknadsvision.” (Henrik Fritzon i
Lönnaeus 2016)
Samtidigt knyter Fritzon an till hur viktigt det är med fasta förbindelser länderna emellan, då
dessa, likt Öresundsbron gjorde för 17 år sedan, förkroppsligar framgång och välfärd,
- Se vilken revolution Öresundsbron har inneburit. Trots att den bara funnits i
sexton år går den inte att tänka bort. 17 000 personer gränspendlar dagligen.
Tänk så hög arbetslöshet vi hade haft utan Bron.
(Fritzon i Lönnaeus 2016)
Även Trafikverket pekar i sitt remissvar till den Nationella planen för transportsystemet att en
fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör utgör ett starkt komplement till det
omgivande trafiknätet (Trafikverket 2014:81).
Men det verkar inte som om alla Skånes kommuner är helt överens om att HH-förbindelsen
förträfflighet. Landskrona kommun för ett ensamt fälttåg för att valet istället ska landa på
Europaspåret – en fast förbindelse mellan centrala Landskrona och direkt till Köpenhamn,
bestående av en tunnellagd, dubbelspårig järnväg som kan hantera både gods- som
persontransporter. Att Region Skåne har beslutat sig för att satsa på HH-förbindelsen är något
som Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, uttrycker en viss
frustration över,
Till vår förvåning har Region Skåne uteslutit både Landskrona stad och
stadens arbete med Europaspåret. Det är mycket olyckligt och märkligt. Bara
utifrån fakta kan hållbara och långsiktiga beslut fattas.
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(Strandberg et al 2015)
Projektet Europaspåret befinner sig, precis som de andra alternativen, i sin linda. Särskilt
Europasspåret har med åren omvandlats och anpassats för att bättre kunna ses som ett verkligt
alternativ jämte HH-förbindelsen. Som exempel på det är att projektet för ett par år sedan
benämndes som det mer lokalt klingande Landskronaförbindelsen där fokus mestadels låg på hur
förbindelsen påverkar staden Landskrona. Nu har förbindelsen, och varumärket, utvecklats för
att göra satsningen mer lockande och ens möjlig att finansiera, och innefattar nu utöver
tågtunnlarna även en bilöverfart mellan Helsingborg och Helsingör.

4.2 Drömmen om en stad och geografins avgränsningar
Öresundsmetron är en ”direktväg till ökad tillväxt och välfärd”. (Malmö stad et al. 2013:7) Så
presenteras den planerade metron som ska avlasta Öresundsbron och minska restiderna för
regionens pendlare. Visionen är därmed högt ställd, och tar sin utgångspunkt i de båda
storstädernas mål om att Köpenhamn och Malmö år 2025 genom olika trafiklösningar ska vara
en sammanhängande, välintegrerad och hållbar storstad:
Köpenhamn - Malmö ska fortsätta vara attraktivt att bo, arbeta, roa sig, besöka
och investera i. Med bådas styrkor kompletterar de två städerna varandra och
ökar regionens konkurrenskraft. Tillsammans fungerar städerna som en
tillväxtmotor och ett väl fungerande transportsystem är avgörande för
utvecklingen, både regionalt och lokalt.
(Malmö et al. 2013:4)
Men inte minst ska Öresundsmetron bidra till att en ”stadsfusion” över Öresund realiseras och
som ses som helt nödvändig för att regionen även i fortsättningen ska kunna locka till sig flera
internationella verksamheter, forskningsinstitutioner och kulturbegivenheter (Malmö stad et al.
2013:7). Förstudien höjer ett varningens finger att om denna stadsfusion uteblir riskerar städerna
växa i omfång och invånarantal, men utan att den så viktiga ekonomin följer med (2013:7).
Öresundsmetron ses här, förutsatt att vissa kulturella och institutionella knutar löses upp, som ett
verktyg för att skapa denna fusion och med den, en gemensam tillväxt. Här tillskrivs även ett
visst värde till namnsättningen av satsningen, ty,
Metro är ett uttryck för urban förtätning och kan påskynda regionens
förtätning så att fler kommer närmare ett större utbud av arbetstillfällen,
utbildning, upplevelser, vård och service. Den kan därmed skapa utrymme för
nyetableringar inom näringsliv, forskning, kultur, sjukhus, logistik med mera.
(Malmö stad et 2013:21)
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”Metron”, som symboliserar det urbana, tar sig även visuellt
uttryck i avbildningen av det planerade underjordiska
tunnelbanenät som, i en önskad snar framtid, kommer att
koppla städerna närmare varandra och öka mobiliteten
(figur 1). Själva ”stadsfusionen” över Öresund överförs
också till dokumentets bilder, där Malmö och Köpenhamn
Figur 1 Det tänkta tunnelbanesystemet som
visuellt kopplas samman som två drivande hjul som sprider förespeglar det urbana. Malmö et al. 2013
”social balans”, ”innovation och vetenskap”, ”mobilitet” och
”grön tillväxt” vidare ut i regionen (figur 2).
Städerna står i relief mot en grå, närmast
genomskinlig bakgrund. Resten av Skåne, det
som återstår av själva Öresundsregionen, uteblir i
dokumentet helt. Öresundsmetron, med sitt
tydliga anslag och vilja att vara en urban
katalysator, zoomar ständigt in på storstäderna Figur 2 Stadsfusionen i aktion, Malmö et al. 2013
Malmö och Köpenhamn. Det som är utanför
beskärs eller blir otydligt. Det blir utifrån bilderna
tydligt att det här är en lokal produkt. Med
pastellfärger och pilar visas på hur kopplingen
mellan städerna ska förstärkas och effektiviseras –
en pil visar diffust vägen, från Skandinavien i norr
mot Malmö, längs Öresundsmetron till Kastrups Figur 3 Regionala rörelser, Malmö et al. 2013
flygplats, därifrån vidare ner till Europa, världen (figur 3). Likväl, i fokus, staden och det
bebyggda, där det nästan verkar som om det tas för givet att det urbana projektet rent
ekonomiskt ska gagna övriga skånska kommuner genom nån sorts osynlig trickle-down effekt (se
Dannestam 2008:364).
HH-förbindelsen, som avser knyta samman regionen
nordledes och inte i samma utsträckning ser HHförbindelsen som ett lokal stadsbildning, använder ändock
det ett liknande bildspråk som Öresundsmetron (figur 4). De
båda närliggande städerna Helsingborg och Helsingör är i
kartorna närmast helt i blickfånget, och det är enbart i en
första övergripande karta som hela regionen med omnejd
avbildas. HH-förbindelsen blir en del av Skandinavien och
Europa, där blå pilar förmedlar trafikala strömmar likt ett
blodomlopp
genom
Sverige
och
Danmark.
Öresundsregionen avtecknas i egentligt mening inte, här är det dels hela Danmark som syns, dels
södra Sverige upp till Göteborgstrakten. Öresundsregionen hoppas helt enkelt över, kanske för
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att den tas som för given eller för att fokus ligger på sammansmältningen av Helsingborg och
Helsingör.
Även HH-gruppen skriver om en stadsbildning, om än i mer subtila ordalag. Här ses regionen
som en metropol, där visionen och målbilden är att Greater Figur 4 HH-gruppen 2016
Copenhagen ska vara en stark konkurrent gentemot andra
storstadsregioner i Europa. Trafikverket (2014) förmedlar samma bild, en där det berättas att
Sydvästra Skåne och Köpenhamnsregionen tillsammans bildar Skandinaviens största
storstadsregion (2014:81). Stadsvisionen lyser även delvis igenom i Sophie H Hæstorp Andersens,
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden och förespråkare för HH-förbindelsen, kommentar
om såväl de mellanmänskliga som ekonomiska vinsterna med HH-förbindelsen;
Det er vigtigt, at vi får Danmark og Sverige til at hænge bedre sammen, så de
mange mennesker, som bor i regionen lettere kan rejse frem og tilbage for fx
at passe et job eller besøge venner og familie. Hvis vi skal kunne klare os i den
internationale konkurrence om at skabe vækst og arbejdspladser og tiltrække
talent og investeringer er det også vigtigt, at Danmark og Sverige hænger godt
sammen trafikalt.
(Hæstorp Andersen i HH-gruppen 2016:6).
Även Helsingörs borgmästare Benedikte Kiær sätter sin tilltro till HH-förbindelsen och ser
förbindelsen som ett sätt för de två städerna att växa samman till en stad, som i sin tur ska ses
som en del av en ”Öresunds-stadsbildning med Köpenhamn – Malmö i söder och Helsingborg –
Helsingör i norr” (Kiær i Lunner 2014). Kiærs vision är att Helsingborg inte längre ska förbli en
liten, frikopplad stad utan att den istället ska ses som en del av Danmark, och därigenom skapa
en samlad och gränslös arbetsmarknad. Kiäer poängterar att Öresundsregionen inte enbart
handlar om storstäderna Köpenhamn och Malmö, utan också om Helsingör och Helsingborg.
Kiær klarlägger vikten av grannskapskänslan: ”Istället för att se HH som två städer, ska vi se oss
som en gemensam stad tvärs över länderna. När vi står samman är vi som starkast.” (Kiær i
Lunner 2014)
Samma tanke har Klas Nydahl, projektledare för förstudien till Öresundsmetron, när han i
Malmö stads egna tidning Stadsliv menar att: ”- Malmö och Köpenhamn måste tillsammans
bygga ett starkt lag för att kunna konkurrera i regionernas Europa.” (Jangmark 2012)
Henrik Fritzon, skånskt regionråd tillika nytillsatt ordförande i Greater Copenhagen & Skåne
Committee, hyser även han varma känslor inför den framtida stadsbildning som han menar att
HH-leden och Öresundsmetron för med sig. Fritzon lägger även han vikt vid den kulturella
integrationen länderna emellan och ser trafikinfrastrukturen som avgörande för att regionen ska
växa sig mer attraktiv och göra regionen ”till norra Europas ledande tillväxtregion” (Magnusson
2016). Fritzon trycker på att med tillräcklig redundans på vägar och räls, och om vissa
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administrativa barriärer såsom olikartade betalsystem eller regler för barnbidrag och sjukpeng
elimineras, kan regionen på ett bättre sätt växa samma kulturellt, bland annat genom samordning
av olika sportevenemang där Köpenhamn, Malmö och Helsingborg bidrar med arenor till ett
svenskt-danskt fotbolls-VM eller varför inte ett sommar-OS (Magnusson 2016). Fritzon sätter sitt
hopp till en regional förbrödring, förankrad i en idrottslig enighet, när han uttrycker att,
Idrotten är viktig för att sätta Greater copenhagen på kartan. Jag hoppas att
danskarna håller på Malmö FF när det går bra i Champions League på samma
sätt som vi skåningar ju håller på FC Köpenhamn nu när det går bra för dem i
Europaspelet.
(Fritzon i Magnusson 2017)
HH-gruppen förklarar att regionen omkring Öresund har ett behov av att stå stark i
konkurrensen med andra metropoler i området, där Berlin och Amsterdam utpekas som exempel
på två konkurrenter som idag upplever starkare tillväxt än Greater Copenhagen (HH-gruppen
2016:12).
Imellem de internationale storbysregioner er der en skarp konkurrence om at
skabe vækst og arbejdspladser. Hvis Greater Copenhagen som international
metropol skal stå staerkare i konkurrence, er der behov for en række initiativer.
Ikke mindst i forhold til en mere sammenhængende infrastruktur […] Greater
Copenhagen har en vision om at vare blandt de mest succesfulde metropoler i
Europa 2020. Det kræver, at regionen bliver endnu bedre til at udnytte sine
styrker.
(HH-gruppen 2016:12)
Samma tema om vikten av att regionen växer sig stark återkommer ett antal gånger i prospektet,
något som nedanstående citat exemplifierar:
HH-tunnelerne er en unik mulighed for at styrke regionens position som et
vigtigt væxtcentrum i Skandinavien. Der er erhvervs- og væxtmæssige
muligheder forbundet med etableringen af en fast forbindelse mellem
Helsingør og Helsingborg. Med flere store internationale virksomheder
placeret i området har vi allerede en klar styrkeposition inden for transport,
tekstil, plast, detailhandel, det maritime erhverv samt turisme, kultur og
oplevelseerhvervene. En fast HH-forbindelse vil bidrage til, at vi i fremtiden
kan fastholde og udvikle denne position – og skabe grogrund for, at Helsingør
kan blive et sjællandsk erhvervscentrum.
(Kiäer i HH-gruppen 2016:22)
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En velfungerende infrastruktur er rygraden i en stærk væxstøkonomi.
Fremtiden vil blive prægle af øget mobilitet. Varer, medarbejder og ideer vil
bevæge sig hurtigere og mere effektivt. Det gælder både på tværs af regionale
og nationale grænser. Den, der evner at blive knudepunkt i en verden, hvor der
er graden af mobilitet, der sætter dagsordenen, står meget stærkt i forhold til at
kunne tiltrække væxst, udvikling og beskæftigelse.
(Vestergaard i HH-gruppen 2016:2)
Budskapet är tydligt; med mantrat om den så viktiga ekonomiska tillväxten och med den
förstärkta mobilitet som utökade kommunikationer bidrar med, är den ekonomiska framgången
närmast självskriven samtidigt som regionen bygger upp en starkare förmåga att möta framtida
utmaningar.
Även Malmö stad et al. för fram liknande argument för att bygga vidare på Öresundsregionen
som varumärke. Från ett svenskt perspektiv, ses Stockholm, Göteborg och Oslo som
samarbetspartners men också som en del av konkurrensen, för även om ”regionen blivit
nordifierad och globaliserad” och ”är med i kapplöpningen” så har inte tillväxtmotorn varvat upp
på samma nivå som till exempel Stockholm (Malmö stad et al 2013:12). En utveckling måste till.
Här, i de två förslagen om Öresundsmetron och HH-förbindelsens olikartade anslag om
konkurrensens villkor, synliggörs de två förslagens olikartade viljeriktningar och funktion; HHförbindelsen utmålas som en del av en globalt nätverk mellan städer där förbindelsen och
förändrade infrastrukturmönster ”gör afstandene mindre” och förändrar regionen på ett rent
fysiskt plan – Öresundsmetron tydliggörs som ett lokalt förslag som mer ämnar förstärka och
förbättra den redan existerande broförbindelsen (Malmö et al. 2013:14, 21; HH-gruppen
2016:18).
Europaspåret å sin sida, där förstudien tar ett tekniskt och detaljerat grepp om
förbindelseproblematiken, intar ett än större perspektiv där Europaspåret ingår i en än större
internationell kontext. Fokus ligger här på att bli en naturlig del av det godstransportinriktade,
europeiska ”core network”, där satsningen ska ses som en ”helhetslösning för Europa, Norden
och Öresundsregionen” (Landskrona 2017:4). Inte minst signaleras detta då både förstudien som
företrädare från Landskrona kommun i olika tidningar trycker på att Europaspåret till skillnad
från de andra presenterade alternativen kan kopplas samman med höghastighetsbanor i såväl
övriga Europa som i Sverige (Landskrona 2017:4, 6, 32; Strandberg et al. 2015) samt att det
enbart är Europaspåret som, med en närmast unik förmåga, klarar av att tackla alla typer av
godståg, höghastighetståg och regionaltåg. Den stadsvision som kretsar kring Danmark och
Skåne och som är så tydlig i presentationerna av Öresundsmetron och HH-förbindelsen, uteblir
närmast helt i dokumentet gällande Europaspåret, i alla fall när det gäller de mest aktuella
presentationerna av satsningen. Europaspåret verkar ha en annan utblick, mot en större
stadsbildning och en vidare horisont. Detta är som tydligast i tidiga dokument gällande
Europaspåret, där projektet Scandinavian 8 Million City, ett sorts tågtrafiksnät som knyter
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samman Oslo, Göteborg, Köpenhamn vidare ner till Hamburg och kontinenten, inympades för
att sätta in Europaspåret i en vidare global kontext (Landskrona 2013:1, 17ff). För så som namnet
angiver, det är det regionala anslaget, och därtill kopplingen till resten av Europa, som sätts i
blickfånget. Måhända är denna avvägning också ett sätt för Landskrona stad att väga upp för det
faktum att staden och kommunen ofta hamnar i de större kusinerna Malmö och Helsingborgs
skugga, något som kommunalrådet Torkild Strandberg påpekar i en intervju i Helsingborgs
Dagblad: ”Tunneln kan inte motiveras med Landskronas behov. Den måste ses i ett regionalt
perspektiv” (Anjou 2017). Regionen förespeglas av Strandberg ha ett större värde än enskilda
städers tillväxt samtidigt som han indirekt ger uttryck för hur regionen vanligtvis uppfattas; som
allt för storstadsbaserad, där Malmö, Köpenhamn och Helsingborg sätter ramarna för hur
Öresundsregionen ska förstås och uppfattas. Genom satsningen på Europaspåret kan
Landskrona, både på ett praktiskt, ekonomiskt som symboliskt plan, skriva in sig i berättelsen om
Öresundsregionen och på så vis betraktas som en like jämte ”jättarna” Malmö och Helsingborg.
Det regionala anslaget återspeglas också i flertalet av de kartor
som finns i rapporten om Europaspåret (figur 5, 6). För även om
Landskrona sätts i centrum är de många regionala kopplingarna
tydliga. Kartorna visar även, i motsats till de kartor som återfinns i
dokumenten om Öresundsmetron och HH-förbindelsen, på en
relativt hög detaljeringsgrad där mer perifera och avlägsna tätorter
får ta sin plats, i mycket på grund av att de utpekas som viktiga
transportnoder eller hamnar. Bilderna följer här texten, det är det
regionala, inte staden och det urbana som räknas. Europaspåret
förankras som regionalt projekt där det är själva regionen som är
det viktiga. Hela Öresundsregionen visas även upp, och det är
först i rapporten om Europaspåret som hela Skåne i sin helhet
beaktas och hur Europaspåret tillgängliggör, minskar restider och
effektiviserar hela Skåne. Europaspåret sätts i en större kontext,
där inte bara Skåne och Själland syns men även hur regionen
kopplar på resten av både norra delen av Sverige och resten av
Europa i söder.

Figur 5. Europaspårets regionala
ansats, Landskrona 2017

Även i Greater Copenhagens trafikcharter återfinns stadstanken i
ett antal avsnitt, där det förklaras att ”Metropolen består av ett Figur 6. Orterna i fokus, Landskrona
2017
nätverk av städer med Malmö och Köpenhamn som de största.
Men regionen omfattar också ett ”nätverk av mindre städer” och där en ”konkurrenskraftig och
attraktiv europeisk storstadsregion kännetecknas av en välfungerande kollektivtrafik” (Greater
Copenhagen & Skåne Committee 2016:6). Trafikcharterns ord väger på många sätt tungt, då det
är en produkt skapad av en mängd olika aktörer. Chartern blir både till en sorts vägledare till vilka
infrastrukturprojekt i Danmark och Skåne som ska satsas ekonomiskt krut på, men den
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förmedlar också att Öresundsregionen som ekonomiskt projekt är värd att satsa på, inte bara för
en enskild aktör utan för alla inblandande. Men samtidigt som Trafikchartern har en fäbless för
att lyfta upp storstadsregionen Malmö – Köpenhamn och dess närhet till kommunikationsnoden
Kastrup – samt återkommande gånger poängterar vikten av att närma sig tillväxtcentra som
Stockholm, Oslo, Hamburg eller Amsterdam – selekteras en stor del av Öresundsregionen bort
när östra Skåne lämnas därhän.
Storstaden – metropolen – och dess givare och definierande drag, förklaras inte närmare i de
olika förslagen utan det verkar vara upp till läsaren att själv addera karaktärsdrag till begreppet
stad. Staden som begrepp verkar mest definieras och existera utifrån begrepp som pendling,
tillgänglighet och tid.

4.3 Tid som ekonomisk faktor
Regionens framgång och attraktivitet verkar i mycket bero på själva restiden. Det måste gå
snabbare, regionen växer inte samman och blir en sammanslagen enhet om pendlingen inte går
tillräckligt snabbt. Tid är både vinst och förlust, funktion eller misslyckande, förstoring och
förminskning. Aspekten tid återkommer i både förslagsdokumenten som i flertalet av de artiklar
eller debattinlägg som finns om den regionala infrastrukturen. Tid är en teleportör, från ett land
till ett annat, men fungerar även som gränsupplösare och som konkurrensmedel, något som
Malmös kommunordförande Katrin Stjenfeldt och Frank Jensen, överborgmästare i Köpenhamn,
trycker på i ett debattinlägg i Sydsvenska Dagbladet:
Den nya förbindelsen över Fehmarn Bält kommer i hög grad att påverka en av
EU:s viktigaste transportkorridorer, som sträcker sig från södra italien via
Hamburg. När Fehmarn Bält-förbindelsen står klar blir restiden mellan
Köpenhamn och Hamburg cirka 2,5 timmar. Det medför en radikal förändring
i vår mentala karta och sätter våra städer i centrum för en nordeuropeisk
storregion. Om vi hanterar de nya förutsättningarna rätt ökar möjligheterna för
handel, export och välstånd för både Sverige och Danmark.
(Stjernfeldt & Jensen 2017)
I förstudien om Öresundsmetron ses tid, eller rättare sagt tidsreduktion, som en
samhällsekonomisk effekt; genom Öresundsmetron kommer många pendlare att få
kortare restid vilket kommer att underlätta för allt fler att resa till ett arbete eller för att
ta sig över sundet för att shoppa, något som kommer att leda till större arbetsmarknad
och större skatteinkomster (Malmö stad et al. 2013:8, 10). I Richard Eks tolkning kan
dessa pendlingsrörelser ses som att regionens medborgare reduceras till att vara
antingen konsument eller resenär, där själva ”shoppingresan” legitimerar regionen
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genom att Öresundsmänniskan – likt en nyttomaximerande Homo economicus – med
sökarlyse letar över hela Själland och Skåne efter konsumtionsvaran med lägst pris (Ek
2003:200).
Men förkortade restider över
sundet ses också som ett sätt att
skapa en större utbildningsregion
där studenter friktionslöst kan ta sig
mellan utbildningsinstitutioner (se
figur 7, 8). Även ”forskarmagneter”
Figur 7 I Öresundsregionen är det tempo, tempo, tempo!! HH-gruppen 2016

som ESS och Max IV ses som
samarbetsprojekt som är beroende
av ett regionalt krafttag.
Det
beskrivs som om ”fusionen” mellan
städerna på den danska och den
svenska sidan, tillsammans med ett
robust regionalt trafiksystem där
Kastrup flygplats blir en stark Figur 8 Kluster av utbildningsnoder. Malmö et al. 2013
sammankopplande nod, kan stimulera ”en offensiv Triple Helix-miljö” i regionen mellan
forskning, offentlig verksamhet och privata aktörer. Det kan attrahera många forskare och skapa
nya banbrytande forskningsinstitutioner som resultat av den större kritiska massan och regionens
tillgänglighet och goda levnadsvillkor.” (Malmö et al 2013:9, även Region Skåne 2016)
Förstoringen av utbildningsregionen kan ses som en av de ”dynamiska effekter” som uppstår när
transporttiden halveras och de två städerna ”upplevs och används som en stor stad.” (Malmö et
al 2013: 21). Andra dynamiska effekter, som bland annat omfattar svårkvantifierbara effekter som
värdeförändringar på mark och byggnader som är belägna i närheten av metron, förändringar i
kulturutbud eller nya ”hemmamarknader” läggs det också vikt vid i förstudien. Att förstudien
lägger stor vikt vid dessa dynamiska effekter kan komma sig av att Öresundsmetron i en
konventionell samhällsekonomisk kalkyl beräknas ha en relativt låg avkastning (se Malmö et al.
2016:20f, 35). De dynamiska effekterna som lyfts i förstudien föranleder också läsaren till att
uppfatta Öresundsmetron som mer av ett kulturellt och identitetsmässigt projekt där de vaga
formuleringarna om eventuella framtida vinster ingjuter hopp om en bättre, mer framgångsrik
framtid för regionen.
Även HH-gruppen lägger stor vikt vid de bredare samhällsekonomiska vinster som följer med
förkortade restider:
Den kortere rejsetid kan både få ledige hurtigere i arbejde, fordi der er flere
arbejdspladser at vælge imellem, og den kan få folk til at arbejde mere, fordi de
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sparer tid på rejsen.” men också att ”folk, der pendler på arbejde, får tid til
rådighed til enten at holde fri eller arbejde mere. Begge dele har værdi for
samfundet.
(HH-gruppen 2016:22, 15)
Med förkortade restider och bättre tillgänglighet uppstår även agglomerationseffekter dvs närhet
mellan människor effektiviserar marknaden, där mindre går till spillo och resurser används på ett
bättre sätt. (HH-gruppen 2016:22)
Tid omvandlas också till sifferexercis – den kvantifieras och görs om till monetära enheter. Detta
är särskilt tydligt i dokumenten om HH-förbindelsen och Europaspåret. Exempel på dessa
omskrivningar lyder bland annat:
Genom realisering av Europaspåret kommer de totala restidsbesparingarna nå
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Figur 9 , Restidsisokroner Landskrona 2017

De samhällsekonomiska restidsvinsterna av Europaspåret uppgår till +36,4 mrd SEK under en 40 års period
beräknat med kalkylräntan 3,5%. Biljettintäkterna från
järnväg- och vägförbindelsen uppgår under samma tid till
+60 mrd SEK och miljönyttorna ger +3 mrd SEK. Diskonterat uppgår anläggningskostnaderna och driftskostnaderna
till en kostnad på -83 mrd SEK. Det totala samhällsekonomiska överskottet uppgår då till +16 mrd SEK, ett tydligt
lönsamt resultat. Dessa siffror visar en samhällsekonomisk
beräkning som inte inkluderar ett möjligt EU-bidrag.
Utökas perspektivet blir den långsiktiga regionalekonomiska nyttan väsentligt mer omfattande. Europaspåret kan
räknas som ett megainfrastrukturprojekt så som Fehmarn Bælt, Öresundsbron och Store Bæltbron, och dessa
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innehåller så kallade ”wider economic effects”. Till exempel
inducerar Store Bæltbron en totalnytta på 450 miljarder
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SEK över 50 år enligt en beräkning gjord av danska Transportministeriet.
En analys av wider economic benefits av produktivitetsvinster (enligt Sydsvenska Handelskammarens modell,

*I beräkningen av restider ligger fokus på de centrala
delarna av regionens kommuner. Vidare förutses att
restider med tåg inte är snabbare än resa med bil via en
fast HH-förbindelse eftersom hastighetsökningen för de
regionaltåg som traﬁkerar den danska kustbanan
kommer att vara av marginell betydelse.

5. ANALYS
5.1 Regionen som maskin.
Med vägen och rälsen kommer tillväxten. En kilometer i taget. Budskapet är tydligt, med fler
fasta förbindelser över sundet, och då fler människor och mer gods kan ta sig mellan väst och
öst, genereras tillväxt, framgång, attraktivitet (Malmö et al. 2013; HH-gruppen 2016; Landskrona
2017). Tonen är uppfodrande. Det finns bara ett sätt och det är framåt, vidare, snabbare. I
kapitlet Framtiden väljer du själv, där läsaren själv kan välja mellan fyra olika scenarier om den
önskade framtiden, förtydligas den tillspetsade konklusionen: ”En metro gör inte hela skillnaden
själv. Men den är ett starkt verktyg för att uppnå mer tillväxt och välfärd” (Malmö et al. 2016:19).
Mer är bättre helt enkelt. Med den förändring i resmönster – gällande både pendlingshastighet,
tillgänglighet och det ökade antalet avgångar – som Öresundsmetron, HH-förbindelsen eller
Europaspåret för med sig utökas även arbetsmarknaden på ett liknande sätt som Henrik Fritzon
menade att Öresundsbron en gång gjorde (Lönnaeus 2016). Förhoppningen verkar vara att en ny
fast förbindelse med Danmark ska bli till ytterligare en revolutionerande, regional
vitamininjektion. Richard Eks (2003) formel ”Bättre infrastruktur – högre mobilitet – regional
integration – ekonomisk tillväxt.” (2003:157) blir tydlig i de dagsaktuella trafikdokumentens
språkbruk.
Språket – där tillväxt, attraktivitet eller utveckling är nyckelord – är förbundet till ett specifikt spår
där ett nyregionalistiskt tankesätt förtydligas. ”Regionernas Europa” blir till en ”frusen ideologi”
där den ekonomiska tillväxten som berättelse idealiseras och blir till sanning (Liedman 1997).
Genom dokumenten, debattinläggen och artiklarna aktualiseras och rättfärdigas också de tre
normativa teser som Fernández menar bildar nyliberalismens fundament; först och främst att
politikens, och då också trafikpolitikens, främsta uppgift är att främja ekonomisk tillväxt, att EU
med sin gränslösa handel ses som ett politiskt och ekonomiskt sett framgångsrikt projekt, samt
att regionen ses som en starkare aktör än enhetsstaten (Fernandez 2000:19f). Trafiken blir, enkelt
uttryckt, i ”regionernas Europa” medlet för att tillägna sig ekonomisk tillväxt.
Förstudien till Öresundsmetron samt HH-prospektet, och i något mindre mån Europaspåret,
verkar på många sätt reproducera och förankra en nyliberal norm. Enligt Dequech (2009:72) är
det rädslan för sanktioner som upprätthåller normer, och kanske är det just en rädsla, eller kanske
också en otydlighet kring på vilka andra sätt förslagen ska presenteras, som styr planerarnas
visioner. Samtidigt, Dequech (2009:72) menar också att den som frångår de satta normerna kan
skörda vinster som är större än de möjliga sanktionerna, något som skulle kunna ses som en
anledning till varför både rapporten om Europaspåret som Landskronabaserade aktörer i
debattartiklar, väljer att frångå det mer visionära och luftigare ”nyliberala” språkbruket för att
istället presentera Europaspåret som det tekniskt mest förnuftiga valet och på så sätt särskilja det
från konkurrenterna.
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Dokumenten förmedlar även den funktionella regionens perspektiv, uppbyggt av trafiklösningar,
tunnlar och broar, geologiska undersökningar, hållbarhetsberäkningar. Saker som går att beräkna
eller logiskt komma fram till. Paasi menar att en institution inte bara förankras på en formell nivå,
i tex massmedia eller i utbildningsväsendet, utan även genom att speciella lokala eller icke-lokala
praktiker påverkar och förändrar de politiska, ekonomiska eller administrativa sfärerna (Paasi
1986:126). Genom denna tolkning skulle dels de tre trafikdokumenten kunna ses som
institutionaliserande genom att de påverkar den politiska debatten, dels befäster det nuvarande
trafiksystemet regionen genom att det förändrar Öresundsbrons möjligheter till förflyttning, men
också genom att bidra till den ekonomiska utvecklingen (1986:126).
Att de nya fasta förbindelserna ska bidra till integration eller förbrödring mellan Danmark och
Sverige kan ses som en effekt som kommer per automatik om bara fysiska länkar, och om vissa
administrativa låsningar upphävs, slås mellan länderna. Ylva Stubbergards (2007) resonemang om
att en kulturell integration är möjlig först när regionen är funktionell och tekniskt sett
sammanknuten blir i detta avseende tydlig (2007:270ff). De olika dokumenten, främst
Öresundsmetron och HH-förbindelsen, diskuterar den kulturella integration men definierar den
inte, utan begreppet förblir som ett närmast abstrakt och värdeladdat skal som är möjligt att fylla
med valfritt innehåll. Kulturell integration verkar bli en biprodukt, en handelsvara bestående av
arbetsmöjligheter och turism, som ett sätt att sätta regionen ”på kartan” genom samordnade
idrottsevenemang eller att en forskningstät region skapas (se Magnusson 2016; Malmö et al.
2013). Det verkar ligga i den liberala tankefiguren att ökade kommunikationer per automatik
leder till ökad förståelse och integration. Ekot från Matthiessens poäng- och rankinglistor gör sig
på sätt och viss hörd genom att integrationen mellan länderna kvantifieras och nivån av
integration likställs med pendlingssiffror (se Fritzon i Magnusson 2016; Ek 2003:123; Idvall
2000:137).
Snarare är det kanske de tidningsartiklar och debattartiklar som behandlar Öresundsregionen och
de olika förbindelserna som formar det regionala medvetandet bland regionens invånare.
Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad är de tidningar som oftast publicerar artiklar
om nya infrastruktursatsningar över Öresunds med vilka de skapar en känsla av gemenskap och
överför till läsare med vilka kriterier den regionala identifikationen ska göras (se Paasi 1986:129;
Lönnaeus 2016; Runesten 2017; Magnusson 2016). Till exempel menar Idvall (2000) att det
journalistiska arbetet kan ses som förmedlare av regionen som kartografisk enhet genom att
fungera som ett sorts selekterande, kategoriserande verktyg. Genom bläddrandet i lokaltidningen
– om det så är Sydsvenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad, Ystad Allehanda eller Trelleborgs
Allehanda – skapas regionen då respektive tidning har sin egen politiska röst, partikulära innehåll
och geografiska räckvidd. Enkelt uttryckt, den som läser den Malmö-orienterade Sydsvenska
Dagbladet får måhända en annan uppfattning av regionen än den som läser Ystad Allehanda som
fokuserar på de östra delarna av Skåne. Idvall pekar även på det intressanta faktum att det under
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1990-talet – och kanske än idag – fanns en ovilja mot att ta in insändare som stötte sig med den
politiska övertygelse som gjorde sig hörd på ledarsidorna. Bland annat ska liberalt oberoende
Sydsvenska Dagbladet ha gjort sig känd som svår att få in brokritiskt material i, då tidningen
länge varit en förespråkare för bron. Centerpartistiska Skånska Dagbladet eller Helsingborgs
Dagblad, som inte befann sig i en direkt geografisk närhet till broförbindelsen, fungerade i
gengäld som språkrör för de skribenter som motsatte sig brosatsningen och ville göra sin röst
hörd (2000:171).

5.2 Det regionala språkets magi
Särskilt Malmö et al. och HH-gruppen förefaller följa samma manus där regionen som stad tillåts
blomstra. Stadsidealet förefaller representera välgång och attraktivitet och blir till en informell
norm. Efterkrigstidens ”Örestad” har tillsynes väckts till liv och med det, mentala bilder som
speglar det urbana, det tillgängliga och det täta. Den vision om den sammanvuxna stadsregionen,
som av kritiker som Malmös forne stadsplanechef Gunnar Sändberg en gång i tiden kallades ”en
kliché, som passade utmärkt för alla som har anledning att ständigt låta munnen eller pennan gå
med något som kan passera som nytt och märkvärdigt” (Sändberg 1964:307 i Ek 2003:91) blir, i
alla fall i rent symboliska termer, tydlig. Anspelningen på det urbana, och kanske också på
förhoppningen att städerna någon gång i framtiden rent fysiskt ska växa samman, accentueras
också då HH-gruppen upprepade gånger använder benämningen Greater Copenhagen istället för
Öresundsregionen, eller då regionen ses som en ”metropol” (HH-gruppen 2016:5, 7, 14). För
även om Greater Copenhagen förefaller vara ett luddigt och invecklat begrepp, då det både är
namn på regionen, ett internationellt varumärke men också ett näringspolitiskt partnerskap (se
Region Skåne 2017), kommuniceras tankar om omedelbar närhet, mobilitet och tillgänglighet
men också om att Köpenhamnsbon och Malmöbon ska ses som varandras likar, både på
arbetsmarknaden som kulturellt och identitetsmässigt (se Paasi 1986:126). Huruvida denna
likställning mellan folken ska ses som en realitet är en fråga som ständigt är uppe för debatt.
Exempelvis visar den Sydsvenska SOM-undersökningen, utförd så nyligen som 2015, inte bara
att språkförbistringen mellan grannfolken förvärrats under senare år och att färre skåningar vill
arbeta eller flytta till Danmark, utan att intresset för nyheter från Köpenhamn och det regionala
samarbetet stadigt minskar. SOM-undersökningen synliggör också att regionmedborgarna har en
väldigt svag uppfattning om hur det regionala samarbetets maskineri fungerar: 49% av de
intervjuade skåningarna hade ingen uppfattning om hur samarbetet i regionen fungerade,
samtidigt som 22% svarade att samarbetet fungerade varken bra eller dåligt (Andersson 2015).
Det verkar onekligen som om det är svårare att överbrygga kulturella och språkliga hinder än att
bygga fysiska broar och tunnlar.
Intressant nog är den tydliga stadstanken märkbar även i andra planeringssammanhang. Det
vinnande bidraget i idétävlingen IMAGINE Open Skåne 2030, anordnad av Sveriges arkitekter
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tillsammans med Region Skåne, visade på ett fullmodernt
”Öresund City” där tre artificiella öar skapade en
gränsregional enhet, en bindning mellan landytor som i sin
visionära framtoning i mycket är lik den Örestad som
diskuterades under mitten av 1900-talet (Se bl.a. Sveriges
arkitekter 2017, Figur 10). Stadstanken är tilltalande inte bara
som futuristisk science-fiction, utan kan även ses som ett
svar på de utmaningar som dagens samhälle ständigt ställs Figur 10 OPEN Skåne 2030, Förslag: Ge mig
trötta,visionen om den sammansmältna
inför; urbanisering, klimatförändringar, som ett modernt era
staden
leverne. Staden signalerar positivitet, framtidstro, en sorts
”social alkemi” som smälter samman två subsystem till en större helhet, till ett sorts Öresundskt
”Manhattan” (Berg 2000:80, 85).
Det språkbruk som blir så tydligt i den empiriska genomgången, där staden, hastigheten, rörelsen
och tiden så ofta görs märkbara, påminner på många sätt om det Örespeak som enligt Per Olof
Berg och Olof Löfgren frenetiskt användes under 90-talet då Öresundsbron byggdes upp både
rent fysiskt och symboliskt, där den skulle symbolisera det transnationella och det snabbrörliga
(2000:9f, se figur 11). Att retoriken kring Öresundsregionen inte förändrats nämnvärt kan ses
som ett tecken på en stark retorisk spårbundenhet som lever kvar i hur regionens aktörer,
däribland regionrådet Henrik Fritzon eller Helsingörs borgmästare Benedikte Kiær m.fl., talar om
regionen. Genom att klä regionen i en tempofylld, tidsintensiv språkdräkt – genom vilken ”a new
moral economy of time-keeping skapas – blir regionen en diametral kontrast mot det långtråkiga,
mot väntetider eller långsam passivitet (Se Löfgren 2000:32). Retoriska normer har skapats, och
med det väljs andra berättelser som inte passar in sagan om den transnationella, snabba regionen
bort.

Figur 11. Den transnationella drömmen om det "abroadness" är tydligt även i bild. HH-gruppen 2016

5.3 Den omdefinierade regionen
Tankefiguren om den regionala staden skapas, som beskrivits ovan, genom språket (se Whorf i
Asplund 1991) men också genom bilder, kartor och det visuella spelet. Precis som i Swecos
vinnande konceptförslag till OPEN Skåne 2030 spelar bilderna i de olika trafikdokumenten en
stor roll i hur stadstanken skapas och formas. De gränsdragningar som blir så synliga i kartorna,
där ”staden Malmö – Köpenhamn” centreras och blir det viktiga navet, skapar på ett sätt
42

söndring snarare än förening. Kartans språk sätter sig i spjärn mot det som texten anger: att det
är hela Öresundsregionen som ska med på tåget när den karterade Öresundsregionen reduceras
till Själland och Västra Skåne. Kartorna över Öresundsregionen bidrar alla även till en sorts
”territoriell ekonomi” där tid värderas högre än det geografiskt fasta rummet och där snabbhet
alltid trumfar motsatsen. Vattenmassorna som fyller Öresund är inte längre en hastighetsbarriär
EN FORBINDELSE – TOTUNNELER
som delar regionen i två delar, varken på kartan eller i realiteten, inte nu då snabba motorvägar
och tågräls i tunnlar och på broar innebär att Öresundsregionen”Den
blir
verkligt
transnationell.
dobbelte
tunnel-løsning
er en nem og billig løsning,
Samtidigt synliggör kartorna även att regionen dels kan ses som relationell
fordi dengenom
baserer sigatt
på visa
den på hur
eksisterende infrastruktur
Öresundsregionens infrastrukturnät sträcker och kopplar sina trafikarmar
för att og”kommunicera”
i både Danmark
Sverige”
med andra platser som Hamburg eller Stockholm. Regionen fixeras i ett sammanhang, samtidigt
som kartorna kapar av och sätter territoriella gränser för vad som ska ses som den ”verkliga”
Öresundsregionen (jmf Idvall i Berg et al. 2000:257, se t.ex. Fig:12, 13).
FAKTA, ANALYSE OGPERSPEKTIV

En ny fast forbindelse mellem Danmark
og Sverige kan etableres ef ter forskellige
modeller. Her foreslås en kombineret forbindelse med både en fast vej- og jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg,
der er Øresunds snævreste punkt.

HH-tunnelerne består af to dobbelte tunnelrør. Det ene tunnelrør til passagertog
føres ad den blå linjeføring på kortet mellem Helsingør centrum og Helsingborg centrum. Tunnelrøret bliver 4 km langt, og vil i
Helsingør blive forbundet til Kystbanen via en
nyopført underjordisk togstation. Det andet
tunnelrør med en dobbeltsporet motorvej
føres ad den grønne linje i en 6 km lang tunnel, der forbinder Helsingør-motorvejen syd
for Snekkersten med den svenske E20-motorvej i Helsingborg, hvorfra der er god for-

FAST FORBINDELSE MELLEM HELSINGØR OGHELSINGBORG

bindelse til Göteborg, Stockholm og resten
af Skandinavien (Transport Data Lab, 2014).

Den dobbelte tunnelløsning er en nem og
billig løsning, fordi den baserer sig på den
eksisterende infrastruktur i både Danmark
og Sverige. Dermed kan man undgå mange
af de ofte meget dyre følgeinvesteringer i
tilsluttende infrastruktur.

Opgradering af Kystbanen
og Helsingørmotorvejen
Den tilslut tende infrastruktur, som HHtunnelerne forudsæt ter, er nemlig i vidt
omfang allerede til stede eller er politisk
besluttet og ﬁnansieret.

Det gælder for det første Kystbanen, som
skal håndtere øget t ogt raf ik til og f ra

HH-tunnelerne. Her er den nødvendige
opgradering allerede politisk beslut tet i
januar 2014, og der er fundet ﬁnansiering.
Planen er, at der frem til 2020 skal ske
en modernisering af togstrækningen, der
blandt andet indebærer en udskif tning af
signalsystemet mellem Københavns Hovedbanegård og Helsingør Station til et beløb på
ca. 100 mio. kroner.

traﬁkmæssige gevinster, der automatisk
indgår i beregningerne, også medtaget
de samfundsøkonomiske omkostninger
ved en sådan udvidelse. Ifølge Incentives
beregninger forventes traﬁkken på Helsingørmotorvejen at stige fra ca. 35.000 til
ca. 45.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn, når
en fast forbindelse, inklusiv en sekssporet
motorvej, etableres (Incentive, 2015).

For det andet forudsæt ter modellen bag
traﬁkberegningerne af HH-tunnelerne en
udbygning af Helsingørmotorvejen fra ﬁre
til seks spor på de ca. 17 km fra Hørsholm
til Helsingør, hvor der i dag kun er ﬁre spor,
og hvor en udvidelse ikke allerede er planlagt. For at give et ret visende billede, har
HH-gruppen bedt konsulenthuset Incentive udf øre beregninger, der udover de

Hvis udvidelsen af Helsingør-motorvejen
skal stå klar samtidig med åbningen af
HH-tunnelerne, der her er sat til 2030, giver
det en dansk meromkostning på 4,5 mia.
kroner. Det er baseret på prisen for udvidelsen mellem Holte og Hørsholm og inkluderer
50 pct. i reserver. Disse omkostninger er
medtaget i de samfundsøkonomiske beregninger (Incentive, 2015).

tværtunnel

FIGUR 1:
LINJEFØRINGAF HH-TUNNELERNE:
MOTORVEJSSTRÆKNING(GRØN) OGJERNBANESTRÆKNING(BLÅ)

GRØN LINJEFØRING
FIGUR 2:
TODOBBELT-TUNNELER:
EN DOBBELTSPORET MOTORVEJ OGEN DOBBELTSPORET JERNBANE

Kilde: Incentive (2015).

Kilde: Transport Data Lab – update (2014).

BLÅ LINJEFØRING
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GRØN LINJEFØRING

Figur 13 Kartografisk
avgränsning II,
BLÅ LINJEFØRING
Landskrona 2017

Figur 12 Kartografisk avgränsning I, HH-gruppen 2016
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När de infrastrukturella kopplingarna sträcker sig likt ett blodomlopp mellan nod till nod, mellan
hjärtat Malmö – Köpenhamn till småorter i Skåne och vidare ut i/in i Europa kan regionen
genom kartorna ses som närmast ”cyborgiserad” i den mening att det tekniska, det maskinella,
smälter samman med natur och omgivande miljö (se Ek 2003:162). I ett större fågelperspektiv
verkar kartan bli en ingenjörsproducerad matta av länkarmar som sprider ut sig och bildar
enhetlighet och framkomlighet, i ett mindre mer lokalt perspektiv blir det tänkta framtida
tunnelbanesystemet, som presenteras i förstudien till Öresundsmetron, ett mindre artärsystem där
pendlaren pumpas fram genom blå, röda, gula eller gröna linjer (se fig.1 ovan). Men även i den
reella, fysiska miljön kan sammansmältningen av det maskinella, hårda och det mjuka, naturliga
ses som en sorts teknikens triumf över landskapet, där motorvägar, räls och byggnader signalerar
ekonomiskt välstånd och framtidstro.
Den avskärning som många av kartorna visar skapar normativa föreställningar om vad
Öresundsregionen är och ska uppfattas som. Lokalt, urbant, fokuserat ner på stadsnivå där
storstäderna står för den ekonomiska framdrivningen (se Figur 5 ovan). Det är bara Europaspåret
som i bild visar på ett tydligt större regionalt anslag, där hela Skåne – och inte bara den västra
delen – inkluderas. Öresundsmetron och HH-förbindelsen släpper däremot aldrig blicken från
storstäderna, ”det heta” och ”där det händer”. Den territoriella avgränsning, vilken sker både
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genom sociala praktiker som genom rent fysiska avgränsningar, som Paasi (1986:124f) ser som ett
steg i institutionaliseringen av en region, gör sig här märkbar samtidigt som den visar på att den
region som faktiskt befästs är stadsregionen med tillväxtområdena i västra Skåne och östra
delarna av Själland i origo. Att HH-gruppen med sitt förslag ämnar förstora regionen norrledes,
och genom det förstora arbetsmarknaden och aktivera en större del av regionen, innebär
samtidigt att de östra delarna lämnas som en isolerad delregion. Rörelsen går enbart i syd- och
nordlig riktning, inte österut, trots att HH-gruppen poängterar att förslaget är skapat för att gagna
hela Öresundsregionen (2016:16, 17, 21).
Samtidigt försöker kartorna möjligen också – med sitt starka fokusering på just Själland och
västra kustremsan av Skåne – visa att den mentala gränsdragningen mellan vi:et och de andra är
på väg att överbryggas och försvinna (se Paasi 2009:75 i Stubbergard 2002:25; se även t.ex. figur
14, figur 15). Även att de regionala aktörerna önskar att de administrativa barriärerna för en
verklig integration ska försvinna och att de lägger tyngd på vikten av att Skåne och Danmark
samordnar kultur- eller sportevenemang, kan ses som ett försök att förändra den relationella
spänningen mellan två grannfolk, där vi:et och ”de andra” blir till en hel social enhet (Magnusson
2017; HH-gruppen 2016:6).

Figur 15. Den
mentala bilden av
den sammanväxta
regionen. Som vision
genom
Europaspåret.
Landskrona 2017

Figur 14. Malmö och Köpenhamn i länkarm. Malmö
et al. 2013
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5.4 Slutsats
Denna studie har intresserat sig för hur normer och tankefigurer i trafikplaneringen idémässigt
bygger upp samt befäster Öresundsregionen. Studien visar att regionen befästs genom både
visuella uttryck som genom det språkbruk som används i dokumenten.
Tydligt är att det nyregionalistiska arvet gör sig påmint även när det gäller nya fasta förbindelser
över sundet; fokus i de presenterade förslagen ligger, precis som när Öresundsbron en gång
skulle förankras både i politiken som hos allmänheten, på ekonomisk tillväxt och hur regionen
ska kunna konkurrera på en global arena. Den nyregionalistiska synen på regionen verkar ha blivit
normerande – och närmast hegemonisk – där både ekonomivärden som tidsrumsförminskningar
görs till attribut som kan användas till att framhäva Öresundsregionen i den hårda konkurrensen i
”regionernas Europa”. På ett sätt kan denna normativa diskurs ses som fastfrusen i en ständigt
produktiv cykel, där planerare, makthavare och media ömsom förmedlar, ömsom förstärker och
förankrar ett och samma budskap. Trafikplaneringen blir på så sätt beroende av medias
rapportering om de olika infrastrukturprojekten genom att media förmedlar trafikplaneringens
budskap och kartor och på så sätt skapar visionära bilder och förhoppningar om regionens
framtid hos regionmedborgarna. Men regionen befästs inte enbart genom de tankeramverk som
skapas av media utan även av själva trafikrörelserna i sig, där befintliga infrastrukturnät bildar ett
ett virrvarr av vägar och räls – och där kommunikationspunkterna bildar bas vid magneten
Öresund. Genom att trafiksystemet används i ren fysisk mening finns det anledning att tro att
regionen genom praktik institutionaliseras. Bilströmmar, godstrafik, pendlingsströmmar och
arbetsresor, genom Öresundståg och Pågatåg – genom dessa manifestationer av regionen skapas
en sorts ”handlingsfigur” som sin tur producerar en överskuggande tankefigur, en som befäster
regionen som den enda lösningen till ökat välstånd och konkurrenskraft och där trafiken blir en
symbol för drömmar och förhoppningar.
Värt att uppmärksammas är också att de kartor och bilder som återfinns i de tre förslagen nästan
uteslutande behandlar Köpenhamnsområdet och de västra delarna av Skåne. Förslagen lägger
fokus på hur infrastrukturkopplingar ska dras både norr- som sydledes, men kartorna visar sällan
på hur östra Skåne rent infrastrukturellt gagnas av satsningarna. Östra Skåne suddas i kartorna
bort och blir till en bortglömd rest. Öresundsregionen blir även, i trafikdokumentens regi, en mer
lokalt driven historia, där Köpenhamn och de västra större städerna ses som ekonomiska
motorer som får dra Öresundsregionen till nya ekonomiska höjder.
Det faktum att regionen dels benämns som urban, som en metropol, eller som när HH-gruppen
använder Greater Copenhagen istället för Öresundsregionen, och dels genom kartornas fixering
vid Köpenhamn – Malmö, antyder att regionen ska ses och tänkas på som en faktisk
stadsbildning. I nuläget på ett kanske rent mentalt plan, men texterna föranleder en till att tänka
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på regionen som en rent fysiskt sammansmält stad- en science-fictionbesläktad metropolis ”in the
making”. För även om visionerna om staden inte framställs på samma visionära, högtflygande vis
som på 50- och 60-talet blir språkbruket ett sätt för regionmedborgaren, makthavare eller
planerare att skapa sina egna, internt konstruerade visionsbilder. Konnotationerna med
efterkrigstidens Örestad blir tydlig och det är en spännande framtid som antyds. I
trafikplaneringens repeteras historien, där tankefiguren om staden förespeglar framgång,
modernitet och den sammanvuxna metropolen Köpenhamn – Malmö, vilken på många sätt blir
en självklar utveckling av det regionala projektet.
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