
S Y D Ö S T R A  Ö S T E R S J Ö R E G I O N E N S  U T V E C K L I N G  
-  I N T E R R E G - p r o j e k t  o c h  d e s s  e f f e k t e r  p å  B l e k i n g e s  r o b u s t h e t

E l i n a  T y r b e r g
E x a m e n s a r b e t e  2 0  p o ä n g

B l e k i n g e  T e k n i s k a  H ö g s k o l a
M a g i s t e r p r o g r a m m e t  i  F y s i s k  P l a n e r i n g

2 0 0 5



E x a m e n s a r b e t e  2 0  p o ä n g
M a g i s t e r p r o g r a m m e t  i  F y s i s k  P l a n e r i n g  2 0 0 0 - 2 0 0 5
S e k t i o n e n  f ö r  T e k n o k u l t u r ,  H u m a n i o r a  o c h  S a m h ä l l s b y g g n a d

T i t e l :    S y d ö s t r a  Ö s t e r s j ö r e g i o n e n s  u t v e c k l i n g
   -  I N T E R R E G - p r o j e k t  o c h  d e s s  e f f e k t e r  p å  B l e k i n g e s  r o b u s t h e t
F ö r f a t t a r e :   E l i n a  T y r b e r g
H a n d l e d a r e :   B e n g t  B e r g l u n d
B i t r .  h a n d l e d a r e :  L a r s  E m m e l i n
D a t u m :   2 0 0 5 - 0 5 - 1 6
T r y c k e r i :   T r y c k c e n t r u m  K a r l s k r o n a   



S Y D Ö S T R A  Ö S T E R S J Ö R E G I O N E N S  U T V E C K L I N G  
-  I N T E R R E G - p r o j e k t  o c h  d e s s  e f f e k t e r  p å  B l e k i n g e s  r o b u s t h e t



4

F ö r o r d

Under mina fyra år på utbildningen för Fysisk planering har jag aldrig 
kommit i kontakt med interregionala utvecklingsprojekt inom Östersjöre-
gionen. Efter att ha arbetat med INTERREG-projektet Seagull på Region 
Blekinge i närmare tre månader insåg jag att sådana projekt får stora 
konsekvenser på Blekinges robusthet. Jag tycker det känns väldigt spän-
nande och viktigt att diskutera Blekinges framtida utveckling i förhållande 
till länderna på andra sidan Östersjön. 

Östersjöregionen är en av Europas snabbast växande regioner och Ble-
kinge har ett strategiskt läge mitt i den regionen. Nya EU-medlemmar 
med en stark ekonomisk tillväxt kommer att innebära att Blekinge be-
höver anpassa sig på många sätt för att kunna möta denna utveckling 
utan att Blekinges robusthet försämras. 

Tack! 
Jag vill rikta ett stort Tack till min handledare Bengt Berglund för hans 
kontinuerliga support och engagemang. Jag vill även rikta ett särskilt Tack 
till personalen på Region Blekinge som har fungerat som inspirations- och 
kunskapskälla.

Under utbildningens gång har vi 
studenter alltid fått höra hur viktigt 
det är att placera kartan med norr 
uppåt. Men, som snart färdig Fysisk 
planerare, känner jag en viss frihet 
att välja själv! Mitt budskap med 
den upp och nedvända kartan är att 
vi nu behöver börja se Östersjöre-
gionen med nya ögon!
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S a m m a n f a t t n i n g
Östersjöregionen befinner sig i en expansiv period och stora förändringar 
inom den regionala utvecklingen förväntas bli synliga inom de närmaste 
årtiondena. Denna studie behandlar utvecklingen ur ett robusthetspers-
pektiv där tre INTERREG-projekt granskas med hänsyn till tekniska, ekol-
ogiska och sociala aspekter. De projekt som granskas är Seagull, Baltic 
Gateway och SEB Trans-Link.

Utifrån de effekter projekten förväntas få på Blekinge samt genom att 
identifiera regionala riskfaktorer görs en robusthetsanalys där Blekinges 
hållbarhet diskuteras. Resultaten från analysen jämförs sedan med Blek-
ingestrategin för att undersöka om arbetet mot ett robustare Blekinge 
bedrivs optimalt.

Läsanvisningar
Redovisar kort innehållet i respektive kapitel. För att lättare skapa en 
förståelse för slutliga resultat läses rapporten med fördel i sin helhet.

I Inledning
Beskriver arbetets bakgrund, syfte, 
frågeställningar, metod, materialin-
samling och avgränsning.

II Bakgrund
Redogör för begreppet Robusthet 
ur olika aspekter. En beskrivning 
av sydöstra Östersjöregionen görs 
med en fördjupning på Blekinge. 
Regionala samverkansorgan pre-
senteras också.

III Utgångspunkter för analys
Presenterar regionala riskfaktorer 
som berör Blekinge. Begreppet IN-
TERREG-projekt förklaras och en 
föjupning av tre utvalda projekt 
görs. Slutligen presenteras en sam-
manfattning från gjorda intervjuer.

IV Robusthetsanalys
Beskrivning av metoden för robust-
hetsanalys. Analysen är redovisad 
med hänsyn till Teknisk, Ekologisk 
och Social robusthet. Effekterna 
och föreslagna åtgärder för ökad 
robusthet presenteras i en matris.

V Diskussion och slutsatser
Blekingestrategin presenteras och 
jämföra med de valda INTERREG-
projekten för att se hur väl de 
arbetar mot gemensamma mål. 
Avslutar med att redovisa de före-
slagna prioriteringar jag anser är 
mest aktuella för att skapa ett ro-
bustare Blekinge. 

VII Bilagor
Här finns material som inte ryms i 
rapporten presenterat.
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Benchmarking 
En metod att lära av goda före-
bilder, oavsett bransch, i syfte att 
uppnå egna förbättringar.

Blekingestrategin
Blekinges regionala utvecklings 
program (RUP) Blekingestrategin 
– Så här möter Blekinge framtiden 
har arbetats fram av bl.a. Region 
Blekinge, Länsstyrelsen och Ble-
kinge Tekniska Högskola för att 
skapa en gemensam bild av Ble-
kinges framtid.

Bruntlandkommissionen
Världskommissionen för Miljö och 
Utveckling, tillsatt av FN:s gen-
eralförsamling 1983 oftast kallad 
Bruntlandkommissionen på grund 
av dess ordförande Gro Harlem 
Bruntland. Deras uppgift var att 
formulera ett världsprogram för 
förändring. 

ERB
Euroregion Baltic är ett politiskt 
organ på transregional nivå mellan 
länen i sydöstra Östersjöregionen.

ICT
Informations- och kommunikation-
steknologin.

Innovativa miljöer 
Regioner som kännetecknas 
av ekonomisk tillväxt, t.ex. 
teknikparker.

INTERREG-projekt
Interreg är ett EU-program för 
transnationellt samarbete inom 
regional utvecklingsplanering med 

sektorsövergripande ansats. De 
beviljar medel till interregionala 
projekt som arbetar för att utveck-
la samarbetet över nationsgrän-
serna.

Lead Partner
Projektägare med ansvar för pro-
jektet

PHARE-programmet 
EU-program för stöd till länderna 
som söker medlemskap i EU. 

Region 
I nationella sammanhang defini-
eras en region oftast som ett 
område avgränsat av exempelvis 
kommun- eller länsgränser. Men 
en region kan också avgränsas 
av de resmönster som boende i 
ett område har eller vart de job-
bar, s.k. arbetsmarknadsregioner. 
Sett ur ett större perspektiv kan 
en region vara en sammansättning 
av flera länder med en eller flera 
gemensamma nämnare.

Användningen av begreppet re-
gion skiftar mellan olika projekt 
och sammanhang vilket försvårar 
definitionen.

Risk
En sammanvägning av sanno-
likheten för att en negativ hän-
delse eller olycka inträffar och dess 
konsekvens.

Definitioner 
Här presenteras de begrepp och definitioner som kan upplevas som främ-
mande för läsaren. Några begrepp förklaras mer ingående inne i rap-
porten.



7

Robusthet
Ett samhälles förmåga att stå emot 
yttre och inre påfrestningar. Delas 
upp i Teknisk, Ekologisk och Social 
robusthet (ekonomisk robusthet 
inkluderas i samtliga aspekter).

Schengensamarbete
Sverige deltar fullt ut i Schengen-
samarbetet inom EU sedan den 
25 mars 2001. Inom Schengen 
kan personer röra sig fritt mel-
lan medlemsländerna då de inre 
gränskontrollerna har försvunnit. 
Schengen innebär också ett ökat 
samarbet för att bekämpa inter-
nationell brottslighet.

Sydöstra Östersjöregionen
Det havsområde som sträcker 
sig från Gotland till Bornholm 
vilket inkluderar delar av länderna 
Sverige, Danmark, Tyskland, 
Polen, Kaliningrad (Ryssland), 
Litauen och Lettland.

Tacis-programmet 
Program som stödjer OSS-
länderna.

Transnationell
Gränsöverskridande, internatio-
nellt.

Workshop 
Arbetsgrupp.

ÖCB
Överstyrelsen för civil beredskap 
finns inte längre utan har tagits 
över av Krisberedskapsmyndig-
heten som är en myndighet med 
uppgift att samordna arbetet med 
att utveckla krisberedskapen i det 
svenska samhället.



8

I n n e h å l l
I Inledning...........................................11
Bakgrund          12
Syfte           13
Frågeställningar        13
Metod          13
Materialinsamling        13
Avgränsning         14

II Bakgrund.........................................15
Robusthet          16
 Ekologisk robusthet       16
 Teknisk robusthet        16
 Social robusthet        16
 Hållbar utveckling        17
 Arbetet med Robusthet       17
 Risker          19
Sydöstra Östersjöregionen      20
 Regional utveckling       20
 EU-medlemskap        20
 INTERREG IIIB Östersjön       20
 Transport och kommunikation      22
 Historia         24
 Blekinge i fokus        24
Regionala samverkansorgan i sydöstra Östersjöregionen 27
 Internationell nivå        27
 Nationell nivå        28
 Regional nivå        28
 Lokal nivå         28

III Utgångpunkter för analys...............31
Regionala riskfaktorer       32
 Klimatförändringar        32
 Östersjöns tillstånd       32
 Maritim säkerhet        33
 Verksamheter        33
 Kriminalitet         34



9

INTERREG-projekt        35
 Från idé till verklighet       35
 Slutförda INTERREG-projekt      37
 Pågående INTERREG-projekt      37
 Ytterligare INTERREG-projekt      52
 Nya Projektansökningar       53
Intervjuer          54

IV Robusthetsanalys............................55
Metod          56
 Robusthetsanalys på regional nivå     56
Robusthetsanalys på regional nivå - Blekinge   58
 A. Teknisk robusthet       58
 B. Ekologisk robusthet       61
 C. Social robusthet        64
 Sammanfattning av effekter och åtgärder    66

V Diskussion och Slutsatser.................67
Blekinge i framtiden        68
 Blekingestrategin        68
 En jämförelse: Blekingestrategin - INTERREG-projekten  70
Föreslagna prioriteringar       72
 Teknisk robusthet        72
 Ekologisk robusthet       72
 Social robusthet        72

Slutord          74

VI Källor...............................................75

VII Bilagor...........................................79



1 0



I  I n l e d n i n g
Bakgrund   

Syfte    

Frågeställningar 
 
Metod   

Materialinsamling 

Avgränsning

Det inledande kapitlet beskriver de faktorer som 
styrt arbetets upplägg och genomförande.
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Bakgrund
Östersjöregionen är en av Euro-
pas snabbast växande regioner och 
känns därför väldigt dynamisk och 
intressant sett ur ett framtidspers-
pektiv. I sydöstra Östersjöregionen 
möts öst och väst, gammal och 
ny, rik och fattig. Sammansättnin-
gen skapar goda möjligheter för 
tillväxt och regionen går en spän-
nande utveckling tillmötes. Ble-
kinges strategiska läge mitt i sy-
döstra Östersjöregionen innebär 
både möjligheter att kunna tillgo-
dose den positiva utvecklingen men 
också svårigheter med att tackla 
nya typer av risker och hot samt att 
förbereda sig för förändringar. 

Ett robust samhälle kännetecknas 
av dess förmåga att klara sig mot 
inre och yttre påfrestningar. För att 
uppnå ett robust samhälle krävs in-
satser på både lokal, regional, na-
tionell och internationell nivå. Den 
utveckling som idag sker i sydös-
tra Östersjöregionen ställer krav på  
Blekinge att fatta de mest hållbara 
besluten ur både tekniska, ekolo-
giska och sociala aspekter. 
 
Det regionala samarbetet är sär-
skilt viktigt i en växande region som 
denna för att hela Östersjöregionen 
ska kunna tillgodose utvecklingen 
på ett så hållbart sätt som möjligt. 
Det är viktigt att robusthets arbetet 
kommer in på alla nivåer i samhället 
och det krävs gemensamma beslut 
och satsningar för att hela regionen 
ska bli hållbar. 

INTERREG-projekt, som jag 
beskriver ingående i detta arbete, 
är ett bra hjälpmedel att förverkliga 
de idéer och visioner som finns på 
bl.a. regional nivå. INTERREG-pro-
jekten syftar till att skapa en håll-
bar utveckling och förutsättningar 
för samarbete kring gemensamma 
frågor.

Med hjälp av denna studie hoppas 
jag kunna påverka Blekinges ut-
veckling i en robust riktning.
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Syfte
Syftet är att belysa de INTERREG-
projekt  som bedrivs i sydöstra 
Östersjöregionen för att se vilka ef-
fekter de får på Blekinges robusthet 
samt att föreslå åtgärder för hur de 
förväntade effekterna bör hanteras 
eller tas tillvara.

Frågeställningar
- Vilka INTERREG-projekt bedrivs i 
sydöstra Östersjöregionen och vilka 
tänkbara effekter och konsekvens-
er kan de förväntas få på Blekinges 
robusthet?
- Hur kan vi ta vara på och hantera 
effekterna av projekten och vilka 
åtgärder kan behövas för att skapa 
ett robustare Blekinge?
- Hur stämmer Blekingestrategin 
överens med INTERREG-projektens 
uppsatta mål och inriktning?

Metod
Inventera och beskriva de INTER-
REG-projekt som bedrivs i sy-
döstra Östersjöregionen samt att 
genom målsättningar i dess projek-
tbeskrivningar och egna kommen-
tarer sammanfatta de förväntade 
effekterna av projekten.

För att analysera  INTERREG-pro-
jektens förväntade effekter på 
Blekinges robusthet väljer jag att 
utveckla ÖCB:s checklista för ro-
busthetsanalys (se bilaga) som 
främst är tillämplig på lokal nivå. 
Förändringar av den befintliga 
metoden görs för att bättre kunna 
tillämpa den för robusthetsanalys 
på regional nivå.

Resultaten ur robusthetsanalysen 
jämförs med Blekinges befintliga 
strategi, Blekingestrategin – Så 
möter Blekinge framtiden, för att 
undersöka om arbetet mot ett ro-
bustare Blekinge bedrivs optimalt. 

Materialinsamling
Mycket av det analyserade mate-
rialet är i form av rapporter och 
samtal med personer insatta i pro-
jekten. Även mina kunskaper som 
jag har fått genom att ha arbetat 
med INTERREG-projekt på Region 
Blekinge kommer till användning. 
Detaljerad information om projek-
ten har jag fått genom att undersö-
ka projektsansökningar och annan 
skriftlig information. 

Jag har även valt att intervjua 
personer som representerar olika 
typer av myndigeter eller verksam-
heter för att skapa ett så brett och 
grundligt underlag som möjligt. 
Materialet har, i den mån det går, 
granskats på ett kritiskt sätt.

Samtliga kartor och illustrationer är, 
om inget annat anges, producerade 
av författaren.
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Avgränsning
Mitt arbete har avgränsats för att 
rymmas inom ramen för ett exa-
mensarbete på 20 högskolepoäng. 
Jag har valt att endast studera de 
INTERREG-projekt som bedrivs 
i sydöstra Östersjöregionen och 
väljer att göra en djupare analys av 
tre projekt med en direkt påverkan 
på Blekinges robusthet. 

Robusthetsanalysen innefattar en-
dast de effekter som projekten bi-
drar med och jag har valt att inte 
inkludera de befintliga hoten mot 
Blekinges robusthet i form av loka-
la risker som t.ex. avfallshantering 
eller verksamheter inom respektive 
kommun. Regionala riskfaktorer 
som påverkar Blekinge som helhet 
och som kan försvagas eller förstär-
kas av projekten behandlas dock. 

Det är viktigt att ha i åtanke att de 
lokala effekter som INTERREG-pro-
jekten får på Blekinges robusthet  
även till stor utsträckning påverkar 
hela sydöstra Östersjöregionen. 
På samma sätt finns det yttre fak-
torer som t.ex. kärnkraftverk eller 
klimatförändringar som påverkar 
Blekinge och dessa yttre faktorer är 
svåra att hantera på regional nivå.

BLEKINGE

SYDÖSTRA ÖSTERSJÖREGIONEN

INTERNATIONELL NIVÅ

ESTLAND

SVERIGE

POLEN

LITAUEN

DANMARK

LETTLAND

TYSKLAND

RYSSLAND

Figur: Sydöstra Östersjöregionen

Figuren visar hur Blekinge påverkar sin omgivning i 
sydöstra Östersjöregionen samt hur yttre faktorer på 
internationell nivå  påverkar robustheten på lokal och 
regional nivå.



II B a k g r u n d
Robusthet

Sydöstra Östersjöregionen

Regionala samverkansorgan 
i sydöstra Östersjöregionen

I detta kapitel kommer begreppet robusthet att 
förklaras, en beskrivning av sydöstra Östersjöre-
gionen samt en redovisning av de regionala sam-
verkansorgan som berör Blekinge att presenteras.
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Robusthet 

Samhällets robusthet innebär dess 
förmåga att klara inre och yttre 
påfrestningar d.v.s. dess förmåga 
att förhindra allvarliga händelser 
och att minska de negativa kon-
sekvenserna ifall de inträffar. För 
att ett samhälle ska vara robust 
ställs det krav på hur olika funk-
tioner samspelar med omgivande 
natur, hur samhället är organiserat 
och hur olika tekniska försörjnings-
system fungerar.

Ett samhälles robusthet kan delas 
upp i tre delar: teknisk, ekologisk 
och social robusthet. Det är vik-
tigt att förstå att samtliga aspekter 
hänger samman och är beroende 
av varandra, det som drabbar den 
ena aspekten får ofta konsekvens-
er även för de andra två, t.ex. den 
ekologiska robustheten får kon-
sekvenser för både den tekniska och 
den sociala robustheten. Ekonomisk 
robusthet ingår med olika innebörd 
i samtliga aspekter men behandlas 
inte separat i denna studie.

Ett robust samhälle kännetecknas 
alltså av uthållighet och flexibil-
itet samt dess förmåga att hantera 
störningar och krissituationer. Det 
är viktigt att vara förberedd mot 
såväl plötsliga händelser som mot 
mera långsiktiga problem.

Ekologisk robusthet
Ekologisk robusthet innefattar vars-
am användning av naturresurser 
och förutsätter att ekologiska krets-
lopp inte rubbas. Utgångspunkten 
är att hushålla med och värna om 
den framtida miljön och resurserna 
som naturen ger. För att skapa en 
hållbar samhällsplanering är det en 
förutsättning att samspelet mellan 
den byggda miljön och omgivande 
natur fungerar.

Teknisk robusthet
Begreppet teknisk robusthet inne-
bär att samhällets överlevnad och 
funktion är beroende av teknisk 
försörjning och infrastruktur. Det 
innefattar bl.a. energiförsörjning, 
vattendistribution, informations- 
och teleteknik där alla är viktiga 
funktioner som avgör hur robust ett 
samhälle är.

Teknisk robusthet handlar också om 
kommunikations- och transport-
anläggningar. Det innefattar sår-
barhets- och säkerhetsfrågor samt 
kvalitén på bl.a. vägar, järnvägar, 
broar, hamnar och flygplatser. Även 
här är flexibiliteten och möjligheten 
till alternativ eller lösningar ett mått 
på robusthet.

Social robusthet
Social robusthet innebär att känna 
samhörighet inom samhället och 
innefattar allt ifrån näringslivets 
sammansättning och mänskliga 
relationer till kollektiva regelsys-
tem och myndigheter. Det är viktigt 
att invånarna deltar i demokratiska 
beslut som berör alla individer i om-
rådet och att regelsystem fungerar 
och accepteras. 
(ÖCB & Boverket 1998)

EKOLOGISK
ROBUSTHET

  TEKNISK
ROBUSTHET

   SOCIAL
ROBUSTHET

Figur: ekologisk, teknisk och social robusthet 
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Hållbar utveckling
Hållbar utveckling och robusthet 
berör på många sätt samma saker. 
Behovet av att skapa ett robust 
samhälle blir allt mer tydligt både 
i Sverige och internationellt där det 
ofta talas om sustainable develop-
ment – hållbar utveckling. För att 
uppnå ett robust samhälle krävs 
det att vi arbetar mot en hållbar 
utveckling. Vi måste använda mark 
och vatten på ett sätt som innebär 
långsiktig hushållning med natur-
resurser ur ett ekologiskt, socialt 
och samhällsekonomisktperspektiv. 
Bruntlandkommissionens definition 
av hållbar utveckling är väldigt ta-
lande och lyder:

“Hållbar utveckling är en utveck-
ling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande gen-
erationers möjligheter att tillgodose 
sina behov” 
(Brundtlandkommissionen 1987)

Hållbar regional tillväxt innebär 
en ekonomisk utveckling som sker 
utan att mänskliga och miljömäs-
siga resurser går förlorade och som 
inte äventyrar framtida generation-
ers behov. Hållbar tillväxt bidrar 
till hållbar utveckling och har en 
miljömässig, ekonomisk, social och 
kulturell dimension som är ömsesi-
digt beroende av varandra. 
(Naturvårdsverket 2004)

Arbetet med Robusthet
Arbetet med robusthets- och håll-
barhetsfrågor i världen pågår på 
olika sätt och ansvaret för fram-
tiden ligger på många aktörer på 
olika nivåer i samhället, hos myn-
digheter, företag, organisationer 
och enskilda individer. Det är viktigt 
att ha en helhetssyn på sambandet 
mellan samhällets alla funktioner. I 
Sverige finns det centrala, region-
ala och lokala myndigheter som har 
ansvar för samhällets robusthet. 

Några exempel kan ses nedan:
Centrala myndigheter
- Krisberedskapsmyndighet- 
 en, KBM
- Räddningsverket, SRV
- Boverket, BOV
- Naturvårdsverket, SNV

Regionala myndigheter
- Länsstyrelsen
- FO-befälhavaren
- Regionförvaltning/landsting

Lokala myndigheter
- Kommunfullmäktige
- Nämnder (byggnads-,  
 miljö-, social- och 
 teknisknämnd)
- Skola/fritid

Globalt sett har ett flertal deklara-
tioner och dokument skapats un-
der de senaste decennierna för att 
åstadkomma en hållbar utveck-
ling och nedan redovisas några av 
dem.

På global nivå arbetar FN med håll-
barhetsfrågor och har under 1990-
talet anordnat en rad världskonfe-
renser om miljöfrågor, global fred 
och säkerhet. Efter Riokonfer-
ensen 1992, där insikten om att 
god miljö, social och ekonomisk ut-
veckling är varandras förutsättnin-
gar, formulerades tre dokument:
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- Riodeklarationen
Innehåller grundläggande principer 
för människor och nationers rätt-
igheter samt skyldigheter gällande 
gemensam säkerhet och rätt till 
god livsmiljö
- Agenda 21
Handlingsprogram inför det 21:a 
århundradet för att komma till rätta 
med de största miljö- och utveck-
lingsproblemen.
- Skogsprincipen
Hur världens skogar ska utnyttjas 
utan att skada miljön.

Förutom dessa tre dokument un-
dertecknades två konventioner som 
ska ligga till grund för beslut och 
samhällsplanering. Dessa var dels 
en konvention om klimatet för att 
motverka klimatförändringar samt 
en konvention om den biologiska 
mångfalden för att bevara varia-
tionsrikedomen i djur- och växt-
värld. 

Dokumenten från Riokonferensen 
har som mål att alla länder ska 
skapa en god livskvalitet, vilket i 
sin tur innefattar en ökad säkerhet 
och robusthet.

FN-konferensen Habitat II hölls i 
Istanbul 1996 om boende, bebyg-
gelse och stadsutveckling. Det kon-
staterades att hållbar utveckling 
måste formas lokalt där människor 
bor, företag utvecklas och verksam-
heter bedrivs. Detta förutsätter att 
kommunerna tar huvudansvaret för 
planeringen. Rimligt boende och en 
anständig livsmiljö är grundläggan-
de för en hållbar utveckling. Habitat 
II resulterade i antagandet av två 
dokument:
- Istanbul-deklarationen
Sammanfattar konferensens vik-
tigaste slutsatser i femton para-
grafer.
- Habitat-agendan
Ett globalt handlingsprogram med 

mål, principer och åtagande för bo-
ende, bebyggelse och stadsutveck-
ling.

Dessa båda dokument syftar till 
att värna om den globala miljön 
och förbättra livskvaliteten i städ-
er och samhällen. Dokumenten 
sammanfattar åtaganden om att 
skapa hållbara system för sam-
hällets funktioner, motverka föro-
reningar, respektera ekosystemets 
begränsningar samt att säkerstäl-
la kommande generationers livs-
förutsättningar. En annan viktig up-
pgift är att förebygga svåra olyckor 
och naturkatastrofer.
(ÖCB & Boverket 1998)

Lagstiftning
Några av de viktigaste lagarna som 
används för att skapa ett robust 
samhälle är Plan och Bygglagen 
(PBL), Miljöbalken (MB), Lagen om 
civilt försvar, Räddningstjänstla-
gen (RäL), Lagen om farligt gods 
och Lagen om explosiva varor. 
Riskinventeringar, riskanalyser och 
miljökonsekvensbeskrivningar är 
exempel på värdefulla underlag för 
samhällsplaneringen.
(ÖCB & Boverket 1998)



1 9

Risker 
I robusthets sammanhang behand-
las även risker. En risk kan sägas 
vara den sammanvägning av sanno-
likheten för att en negativ händelse 
inträffar och dess konsekvens. Vi 
utsätter oss själva för risker varje 
dag och vill gärna i förväg veta vil-
ka de är och vilken sannolikhet de 
har samt vilka konsekvenserna blir 
om olyckan är framme. Ställnings-
tagandet till risker gäller inte bara 
oss som individer utan påverkar i 
stor utsträckning även kommuner, 
företag och samhället som helhet.

Historiskt sätt har riskerna föränd-
rats med tiden. På 1700- och 
1800-talet var riskerna för krig, 
epidemier och stadsbränder störst. 
Införandet av ny teknik, nya kemi-
kalier och en ökad integrering av 
verksamheter inom olika områden 
har, under senare år, lett till andra 
typer av risker. Samhället har blivit 
mer komplext och på så vis också 
mer sårbart och riskfyllt. Det ökade 
beroendet av bl.a. el-, tele-, data- 
och vattenförsörjning kan leda till 
stora påfrestningar i samband med 
avbrott i dessa funktioner.

Även om det är svårt att sia fram-
tidens riskutveckling kan vi enligt 
Räddningsverket bl.a. förvänta 
oss:
- Att samhällets sårbarhet för olika 
typer av funktionsstörningar ökar.
Redan idag kan vi se effekterna av 
klimatförändringarna i form av stor-
mar och orkaner med strömavbrott 
och telefonbortfall som följd.
- Att nya risker tillkommer som t.ex. 
kemikalieolyckor, naturgaslednin-
gar, terrorism och våld.
En ökning av terrorism har skakat 
världen flertalet gånger de senaste 
åren.
- Att transporter av farligt gods 
ökar.
Oljetransporterna ökar och tros öka 
ännu mer de närmaste åren och 
ger en ökad risk för olyckor till havs 
med konsekvenser på bl.a. ekosys-
temet.
- Att kärnkraften kommer att vara 
kvar ett tag till.
Sannolikheten för ett kärnkrafthave-
ri är inte särskilt stor medan kons-
ekvenserna av en olycka är mycket 
omfattande. 
(Räddningsverket 1997) 

Stadsbränder Transportolyckor Bostadsbränder Kärnkraftsolyckor

Krig Kemikalieolyckor Översvämningar Miljökatastrof

Figur: Riskernas förändring i Sverige från 1700-talet fram till idag.
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I detta avsnitt kommer jag att 
fokusera på den sydöstra delen av 
Östersjöregionen och de aspekter 
som utgör förutsättningar för en 
utveckling i regionen.

Regional utveckling 
Regional utveckling kan definieras 
som olika processer som tillsam-
mans resulterar i en förbättring av 
befolkningens levnadsförhållanden. 
Den regionala utvecklingen runt 
Östersjön blir allt viktigare och för 
att utvecklingen ska vara gynnsam 
krävs väl utbyggd infrastruktur, för 
att skapa goda förbindelser internt 
och med omvärlden, goda utbild-
ningsmöjligheter och ett rikt kultur-
liv. Universitet och högskolor spelar 
en viktig roll i regional utveckling 
eftersom kunskap, kompetens och 
kreativitet är avgörande för effek-
tiva innovationssystem. (Rylander 
2004)

EU-medlemskap
Den 1 maj 2004 utökades EU med 
10 nya medlemsländer, bl.a. Polen, 
Estland, Lettland och Litauen, vilket 
innebär att Östersjön numera kan 
ses som ett innanhav inom EU. I 
och med de nya medlemmarna har 
antalet invånare i EU ökat drama-
tiskt. I hela EU har antalet invånare 
ökat med 75 miljoner och inom 
Östersjöområdet med 48 miljoner. 
Detta kräver stora förändringar på 
bl.a. kommunikationssystem och 
infrastruktur för att vi ska kunna 
utnyttja situationen maximalt. 

INTERREG IIIB Östersjön
Sveriges medlemskap i EU har 
skapat helt nya möjligheter till reg-
ionalutveckling med bl.a. hjälp av 
finansiering från EU. För att få fi-
nansiering till interregionala pro-
jekt har EU format INTERREG som 

Sydöstra Östersjöregionen 

ESTLAND

SVERIGE

POLEN

RYSSLAND

LITAUEN
DANMARK

LETTLAND

TYSKLAND

Figur: Blekinge i sydöstra Östersjöregionen 

förmedlar medel. INTERREG är 
alltså ett EU-program för trans-
nationellt samarbete inom regi-
olal utvecklingsplanering med sek-
torsövergripande ansats. Prog-
rammet finansieras av Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonden (ERDF) 
och beviljar medel till projekt som 
arbetar för att utveckla samarbetet 
över nationsgränserna. Det finns 
13 olika INTERREG-program i hela 
Europa vilka har olika benämnin-
gar beroende på vilket geografiskt 
område de representerar. Blekinge 
tillhör INTERREG IIIB Östersjön 
och några av de projekten studeras 
närmare i denna studie.

INTERREG IIC verkade i Östersjölän-
derna mellan 1997-1999 med 
syfte att skapa hållbar utveckling 
i Östersjöregionen och att öka det 
ekonomiska och sociala samman-
hanget. Ett av huvudmålen var att 
uppmuntra ett transnationellt sam-
arbete mellan deltagande länder: 
Danmark, Tyskland, Finland, Norge, 
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Sverige, Polen, Estland, Lettland, 
Litauen, Ryssland och Vitryssland.

Huvudsyftet med INTERREG IIIB 
Östersjön är att skapa en bättre 
samordning på nationell, regional 
och lokal nivå för att uppnå hållbar 
och balanserad utveckling. Inom 
programmet fokuseras arbetet på 
att göra Östersjöregionen till en 
hållbar tillväxtregion där öst och 
väst, nord och syd binds samman 
genom ett förstärkt regionalt, eko-
nomiskt och socialt samspel. Stöd 
lämnas till de projekt som handlar 
om t.ex. samordning av regionala 
utvecklingsmodeller, infrastruktur, 
hållbar utveckling eller institutionell 
utveckling.

Interreg IIIB Östersjöns pro-
gramområde omfattar delar av elva 
länder runt Östersjön: Sverige, 
Danmark, Finland, Norge, Tysklands 
sex nordligaste delstater, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen och Vitrys-
slands västra regioner. I Ryssland    
ingår områdena Kaliningrad, St. 
Petersburg med Leningradområdet, 
Karelen, Pskov, Novgorod och Mur-
manskområdena. 

INTERREG IIIB-sekretariatet ligger 
i Rostock med filial i Karlskrona och 
Riga. Denna omgångs ansöknings-
period är mellan 2001-2006 med 
genomförandeperiod till 2008 och 
omfattar ca 1,6 miljarder kronor 
varav EU bidrar med ca 825 miljon-
er kronor och Sverige med ca 334 
miljoner kronor. (NUTEK 2003) 
(INTERREG 2005)

Figur: Interreg IIIB Östersjön (INTERREG 2005)



2 2

Transportsystemet har stor betyd-
else för den regionala tillväxten och 
Blekinge har ett strategiskt läge i 
förhållande till Östersjöregionen och 
hela dess marknad. Möjligheterna 
att tillgodose utvecklingen i reg-
ionen försämras av brister i trans-
portinfrastrukturen. Exempel kan 
ses i att färjelinjernas transporter 
ökar utan att vägar och järnvägar 
utvecklas i tillräckligt stor utsträck-
ning för att möta behovet. (Region 
Blekinge 2002a)

Samtidigt som utvecklingen mot 
hållbara transportslag som järnväg 
och sjötransport pågår, ställer jag 
mig frågan om dessa transportslag 
verkligen är robusta. Efter orkanen 
Gudrun, som drog in över södra 
Sverige i början på januari 2005, 
stod tågen stilla i många dagar 
medan bilarna kunde ta sig fram 
på vägarna. Även sjötransporter är 
beroende av väderförhållanden och 
jag tror att framtidens klimatförän-
dringar kan ställa nya krav på ut-
formningen av samtliga transport-
slag.

Trans European Network (TEN)
Trans European Network (TEN) är 
vägar, järnvägar, hamnar och flyg-
platser som anses vara av avgörande 
betydelse för EU:s utveckling. TEN-
systemet definierades redan 1996 
och omarbetades 2003. Enligt de 
nya prioriteringarna saknas det 
flera viktiga länkar, framför allt i 
Östersjöregionen. I Sverige finns 
TEN-systemet representerat i den 
Nordiska Triangeln som består av 
E4, E6 och E18. I Polen finns mo-
torvägen A1 (E75) som sträcker 
sig mellan Gdansk och Katowice 
samt järnvägen mellan Gdansk 
– Warszawa – Brno. “Rail Baltica”  
är en järnvägsförbindelse mellan 
Helsingfors – Tallin – Riga – Kaunas 

– Warszawa. Som det ser ut idag 
så finns det inga förbindelser mel-
lan TEN-system i Östersjöregionen 
och förbättringar av detta arbetar 
projekten SEB Trans-Link och Bal-
tic Gateway med. (SEB Trans-Link 
2004)

Figure: TEN-systemen (SEB Trans-Link 2004)

Vägar
Blekinge är beläget avsides de 
stora transportlederna E4 och Sö-
dra stambanan men trafikeras 
bl.a. av E22 som går längs med 
hela Blekingekusten, Riksväg 30 
som förbinder Ronneby med Växjö 
samt Riksväg 29 som förbinder 
Karlshamn med Växjö. (Region Ble-
kinge & Länsstyrelsen Blekinge län 
2003)

Järnvägar
Kustbanan sträcker sig mellan Karls-
krona och Malmö/Köpenhamn och 
har i huvudsak persontrafik med 
ca. 3500 resenärer per dygn varav 
41% reser inom länet. Kust till Kust 

Transport och kommunikation



2 3

banan sträcker sig från Karlskrona 
via Emmaboda till Göteborg. (Re-
gion Blekinge, Källström & Clem-
edtson 2002)

Hamnar
Verköhamnen i Karlskrona, är av 
EU klassad som en TEN-T kategori 
A hamn och innefattas därmed i det 
europeiska transportnätet. Hamn-
ar som är klassade som kategori A 
hamnar hanterar mer än 1,5 mil-
joner ton gods/år och/eller 200 000 
passagerare/år. Verkö är klassad 
som TEN-hamn för sin stora han-
tering av passagerare och är också 
klassad som ett riksintresse enligt 
Sjöfartsverket. Av hamnarna i Blek-
inge har hamnen i Karlskrona kort-
ast sjöväg till Liepaja, Klaipeda, 
Baltijsk (Kaliningrad) och Gdynia.

Hamnen i Karlshamn är Sveriges 
sjunde största hamn och är också 
klassad som TEN-hamn för sina 
stora mängder gods.  Av Blekinges 

Figur: Vägar, järnvägar och färjeförbindelser till och från 
Blekinge

ESTLAND
SVERIGE

POLEN

RYSSLAND

LITAUEN
DANMARK

LETTLAND

TYSKLAND

E22

RV 30

RV 29

Kust till Kustbanan

Kustbanan

hamnar har Karlshamn de bästa 
inseglingsmöjligheterna och störst 
yta vilket gynnar godshanteringen.  

Sölvesborgs hamn är en mindre in-
dustrihamn och hanterar trafik till 
bl.a. Volvo och IKEA. 

Ronneby hamn bedriver ingen 
större verksamhet och godshanter-
ingen består främst av timmer och 
skrot. 

Färjelinjerna mellan Karlskrona 
– Gdynia och Karlshamn – Liepaja/
Klaipeda har skapat ca 1000 nya 
arbetstillfällen i Blekinge. Mellan 
Karlskrona och Gdynia reser ca 400 
000 personer varje år och det frak-
tas ca 80 000 lastbilar per år och 
transporterna förväntas öka. (Re-
gion Blekinge 2002a)

Flygplatser
Blekinge har idag endast en flyg-
plats belägen i Kallinge, Ronneby 
flygplats. Här går flygningar med 
SAS och Swedline till Stockholm. 
Från Köpenhamn via Ronneby till 
Palanga/Klaipeda i Litauen finns tre 
avgångar i veckan. Palanga/Kla-
peida flygplats har ett täcknings-
område från västra Lettland och 
Litauen samt Kaliningradregionen. 
(Luftfartsverket 2005a)

Enligt beräkningar förväntas flyg-
transporterna öka inom den när-
maste tjugoårsperioden. 
(SEB Trans-Link 2004)
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Historia 
Länderna kring sydöstra Östersjön 
har genomgått stora förändringar 
under de senaste århundraden då 
gränser och nationstillhörigheter 
har skiftat. Polen och Litauen var i 
union mellan 1385-1772. Klaipeda 
och Liepaja tillhörde först Tyska Or-
den och sedan till Ostpreussen, då 
Palanga (strax norr om Klaipeda) 
var Litauens enda hamnstad vid 
Östersjön. Alla kustregioner i Polen 
och Baltikum har tidvis erövrats av 
svenskar, danskar och tyskar. Den 
tyska utbredningen har varit den 
mest omfattande.

Under 1700-talet erövrade Ryss-
land både Litauen samt större 
delen av Lettland och Polen. Efter 
delning av Polen blev Gdansk hu-
vudstad i Västpreussen under nam-
net Danzig. Efter första världskriget 
återuppstod Polen och de baltiska 
länderna som självständiga stater. 
Vid andra världskrigets slut läm-
nade den tyska befolkningen de 
tyska östprovinserna och Västpre-
ussen förenades med Polen där 
polska medborgare från östra Polen 
började flytta in. Ostpreussen, ös-
tra Polen och de baltiska staterna 
erövrades av Sovjetunionen. Efter 
det kalla kriget bekräftades gräns-
dragningarna från andra världs-
kriget mellan Polen och Tyskland. 
(Rylander 2004)

Blekinge i fokus
Nedan behandlas information 
specifik för Blekinge.

Befolkning 
I Blekinge bor det ca 150 000 pers-
oner, 52 invånare per kvadratkilo-
meter vilket innebär att Blekingar-
na bor tätt och är det fjärde mest 
tätbefolkade länet i Sverige efter 
de tre storstadslänen. Befolkningen 
bor främst längs kusten och det 
finns ett kvinnounderskott i länet 
med störst skillnad i Ronneby kom-
mun.

Karlskrona kommun: ca 60 700 in-
vånare
Karlshamn kommun: ca 30 700 in-
vånare
Ronneby kommun: ca 28 500 in-
vånare
Sölvesborg kommun: ca 16 400 in-
vånare
Olofström kommun: ca 13 600 in-
vånare

Hela Sydsverige1  har ca 2,3 mil-
joner invånare fördelade på sex län 
och 77 kommuner. Detta kan ställas 
i jämförelse till hela Östersjöreg-
ionen där det bor ca 85 miljoner 
människor varav 15 miljoner bor 
inom 10 km från kusten. (Region 
Blekinge 2002a)

Utbildning
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, 
skapades 1989 med en profilering 
mot IT. Högskolan har inneburit ett 
lyft för regionen och utbildnings-
nivån har höjts. Högskolan består 
av tre campusområden och finns 
på tre orter i Blekinge: Karlskrona, 
Ronneby samt Karlshamn sedan 
hösten 2000. I samverkan mellan 
högskolan, näringslivet och samhäl-
let har innovativa miljöer skapats i 

1) Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronoberg, 
Hallande och Jönköpingslän
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form av Telecom City i Karlskrona, 
Soft Center-Network i Ronneby och 
Netport i Karlshamn. Dessa kan ses 
som klusterbildningar och utgör 
början på ett nytt regionalt innova-
tionssystem.

Näringsliv
Svenskt näringsliv befinner sig i 
en mycket expanderande marknad 
där de svenska företagen har möj-
ligheter att växa. Det systemskifte 
som skett i de forna östländerna bi-
drar till att skapa goda förutsättnin-
gar för svenskt näringsliv. Ser vi 
på Polen med sina 40 miljoner in-
vånare kan vi få en uppfattning om 
vilken enorm marknad för informa-
tionsteknikutveckling som finns 
och svenska företag och Blekinge 
befinner sig geografiskt nära och 
centralt.

I Blekinge finns det ca 8 900 företag 
varav 51% enskild firma, 37% ak-
tiebolag, 11% handelsbolag/kom-
manditbolag samt 1% enkla bolag. 
I jämförelser med riket startas det 
relativt sett färre företag i Blekinge 
med bara 4,3% nya företag per 
1000 invånare mot rikets 6,3% per 
1000 invånare. Nyföretagsamheten 
bland Blekinges kvinnor är lägst i 
landet. 

Näringslivets satsningar inom IT-
sektorn på 1990-talet har i kom-
bination med högskolans IT-pro-
filering gjort Blekinge nationellt 
uppmärksammat. Under den på-
gående lågkonjunkturen har dock 
IT-sektorn krympt. Omstrukturer-
ingen inom näringslivet har lett till 
fler arbetstillfällen, ökad konkur-
renskraft samt utveckling av nisch-
er. Men samtidigt finns det hot om 
att arbetstillfällen kan flyttas utom-
lands till länder med lägre kostnad-
er. (Region Blekinge 2002a)

De nordiska länderna ligger långt 
fram vad det gäller informations- 
och kommunikationsteknologin 
(ICT), dels i form av företag i värld-
sklass och dels genom utvecklingen 
av nya nätverkstjänster. Sverige 
rankades som världens främs-
ta informationssamhälle fyra år i 
rad mellan 2000-2003.  Även om 
Tyskland inte rankas lika högt ut-
gör landet en av världens största 
marknader för telefoni, mobiltele-
foni och Internet. Tillväxten av ICT-
sektorn i Polen, Litauen och Lettland 
går långsammare medan Ryssland 
ligger långt efter. (Rylander 2004)
   
Arbetsmarknadsregioner
Dagens arbetsmarknadsregioner i 
sydöstra Sverige är relativt begrän-
sade. Blekinge ingår helt eller delvis i 
tre arbetsmarknadsregioner; Karls-
krona, Karlshamn och Kristianstad.  
Blekinges arbetsmarknadsregioner 
har dåliga förbindelser till närlig-
gande arbetsmarknader i bl.a. Kal-
mar och Växjö. En effektivisering 
av transporter och en förbättring 
av infrastrukturen skulle ge kortare 
restider och därför skapa större    
arbetsmarknader vilket i sin tur 
skulle leda till en regionförstoring. 

Den största pendlingen inom Blek-
inge (Region Blekinge 2002a) sker 
idag mellan Ronneby och Karls-
krona samt mellan Sölvesborg 
och Kristianstad. Olofström har in-
pendling från åtta kommuner i Ble-
kinge, Skåne och Småland medan 
Karlskrona främst har utpendling 
till Emmaboda. 

Om befintliga flaskhalsar i infrastruk-
turnätet, på bl.a. E22, skulle åtgär-
das ökar alternativen för pendling 
till arbete eller utbildning. Med för-
bättrade kommunikationer skulle 
Blekinge, på sikt, kunna utvecklas 
till en större arbetsmarknadsregion 
med möjligheter att pendla över 
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länsgränserna. Vid regionförstoring 
är restiden mellan städer eller orter 
av stor betydelse. Regionförstoring 
möjliggör för personer att pendla 
inom ett större geografiskt område. 
Det öppnar även möjligheter för ar-
betsgivare att nå arbetskraft med 
rätt kompetens. En timme brukar 
vara maxgränsen för hur länge vi 
dagligen vill pendla enkel resa. En 
förutsättning för regionförstoring 
är därför satsningar på snabb järn-
vägs trafik med minimala miljö-    
effekter. Men för att järnvägen ska 
kunna utnyttjas maximalt krävs det 
också ett bra vägnät och matar-
bussar till järnvägsstationerna.
(SEB Trans-Link & Trivector 2004)
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Blekinge med sitt strategiska läge mitt i regionen är starkt beroende av 
vad som händer i sydöstra Östersjöregionen. För att tillgodose utveckling-
en krävs det politiska regionala samarbetsorgan på olika nivåer i samhäl-
let. Det finns flera organ som arbetar med regionala frågor och mot en 
hållbar utveckling på både internationell, nationell, regional och lokalnivå. 
Nedan redovisas några av dem.

Regionala samverkansorgan i 
sydöstra Östersjöregionen

Internationellnivå
EU – Europeiska Unionen
HELCOM - Helsingforskommissionen
VASAB – Vision and Strategies Around 
the 
Baltic Sea
BSSSC - Baltic Sea States Subregional 
Cooperation
ERB - EUROREGION BALTIC

Nationellnivå
NUTEK

Regional nivå
SYDSAM

Lokal nivå
REGION BLEKINGE

Internationell nivå
På internationell nivå bedrivs det 
europeiska samarbetet i form av 
EU som ställer hårda krav på sina 
medlemsländer och kandidatländer 
gällande bl.a. miljölagstiftningar 
samt genomförandet av miljöskydd-
såtgärder. Men det finns även an-
dra internationella organisationer 
som arbetar med utvecklingen av 
Östersjöregionen. 

HELCOM, Helsingforskommissionen 
arbetar för att skydda Östersjön 
från alla typer av föroreningar samt 
att återskapa och säkerställa den 
ekologiska balansen. Medlemmar-

na, länderna runt Östersjön, har 
alla undertecknat Helsingforskon-
ventionen för att skydda Östersjöns 
marina miljö. (HELCOM 2005)

VASAB, Vision and Strategies 
Around the Baltic Sea utgör ett in-
ternationellt samarbete mellan län-
derna kring Östersjöregionen inom 
fysisk planering och utveckling. Ar-
betet handlar till stor del om infra-
struktur- och samhällsplanerings-
frågor och ska fungera som 
underlag för respektive regering 
gällande den utveckling som pågår 
i området. Inriktningen av VASAB:s 
arbete bestäms av medlemsländer-
na och sker genom ett kontinuerligt 
samarbete med INTERREG för att 
implementera idéer. (VASAB 2005)

BSSSC, Baltic Sea States Subre-
gional Cooperation, är en oberoende 
nätverksorganisation som bildades 
1993 för att öka den regionala 
samverkan i Östersjöregionen. Vid 
de årliga konferenserna deltar rep-
resentanter från över 100 organisa-
tioner. Målet är att främja samar-
bete för Östersjöregioner, att skapa 
en sammanhållen Östersjöpolitik 
samt att representera regionernas 
intressen gentemot nationella, Eu-
ropeiska och internationella organi-
sationer. (BSSSC 2005)
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Euroregion Baltic, ERB, bildades 
1998 och är ett politiskt organ på 
transregional nivå – mellan län i 
olika länder för samverkan i sydös-
tra Östersjöregionen. Medlemmar i 
Sverige är Blekinge, Kronoberg och 
Kalmar län, Bornholm i Danmark, 
länen Pommern och Warmia-Ma-
zury i Polen, Kaliningradregionen i 
Ryssland samt regionerna Klaipeda 
i Litauen och Liepaja (Kurzeme 
planning region) i Lettland. ERB 
driver och är delaktiga i ett flertal 
projekt med fokus på sydöstra 
Östersjöområdet inom områdena 
turism, miljö, näringsliv, transport 
och fysisk planering. Med ett stöd 
från en befolkning på sex miljoner 
invånare skapar det tyngd och kraft 
bakom föreslagna investeringar 
som påverkar regionen positivt.

 

Figur: ERB (Euroregion Baltic 2005)

Seagullprojektet är ett medel för 
att nå uppsatta mål. (Euroregion 
Baltic 2005)

Nationell nivå
NUTEK är Sveriges centrala näring-
spolitiska myndighet och arbetar 
för att främja en hållbar tillväxt i 
landet. Genom att bistå med infor-
mation, rådgivning och stöd skapar 
de förutsättningar för tillväxt i 
näringsliv och regioner. NUTEK:s 
vision är att Sverige ska tillhör de 
länder i världen som har den högsta 
hållbara tillväxten. (NUTEK 2002)

Regional nivå
SydSam är en nätverksorganisa-
tion för kommunförbund, landsting 
och regionala samverkansorgan i 
Sydsverige med länen Jönköping, 
Halland, Kronoberg, Skåne, Ble-
kinge och Kalmar som medlemmar. 
SydSams syfte är att skapa en platt-
form för Sydsveriges långsiktiga ut-
veckling, både i ett nationellt och i 
ett europeiskt perspektiv, samt att 
hävda Sydsveriges intressen i detta 
sammanhang. Målet är att utveckla 
södra Östersjön till en framgångsrik 
tillväxtregion och att bygga nätverk 
för gemensamma sydsvenska in-
tressen.

Ett av SydSam prioriterat om-
råde är samarbetet runt södra 
Östersjön. SydSam har idag samar-
betsavtal med de tyska delstaterna 
Schleswig-Holstein och Mecklen-
burg-Vorpommern samt med Kalin-
ingradregionen. SydSams medlem-
mar har också samarbetsavtal med 
Lettland, Litauen samt länen i norra 
Polen. (SydSam 2005)

Lokal nivå
Region Blekinge bildades den 1 
januari 2001 och blev ett s.k. sam-
verkansorgan den 2 januari 2003 

Levnadsstandarden i de olika re-
gionerna inom ERB har stora skill-
nader och det är därför viktigt att 
öka den sociala och ekonomiska 
sammanhållningen. Bildandet av 
ERB uttrycker ett intresse från med-
lemmarna att skapa ett djupare, 
mer långsiktigt samarbete inom 
alla samhällsfunktioner. Det finns 
målsättningar att utveckla ERB till 
en ekonomisk och miljömässigt 
hållbar region i Norra Europa och 
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enligt den nya lagen (2002:34) 
om samverkansorgan i länen. Med 
samverkansorgan avses i denna lag 
”en kommunal beslutande försam-
ling inom ett län med särskild upp-
gift att svara för regionala utveck-
lingsfrågor i länet”. Region Blekinge 
har det samlade politiska ansvaret 
för utvecklingen i Blekinge och 
företräder invånarna i frågor som 
rör tillväxten och utvecklingen. Re-
gion Blekinges ansvar innebär att 
de ska utarbeta ett program för 
Blekinges utveckling, samordna ut-
vecklingsinsatser och besluta om 
medel för regionala projekt. De har 
även ansvaret för planeringen av 
infrastrukturen och för det region-
ala tillväxtprogrammet, RTP.

De prioriterade områdena för Re-
gion Blekinge är infrastruktur och 
kommunikationer, kultur, utbild-
ning, forskning, kompetensförsörj-
ning, turism samt Östersjö- och Eu-
ropafrågor.

Regionalt utvecklingsprogram 
– RUP
Varje myndighet med regionalt ut-
vecklingsansvar (i Blekinges fall 
Region Blekinge) ska ta fram en 
strategi för regionens långsiktiga 
hållbara utveckling, ett s.k. region-
alt utvecklingsprogram, RUP enligt 
NUTEK (2003). Syftet med pro-
grammet är att visa vilka åtgärder 
som är viktigast för att öka tillväx-
ten, sysselsättningen och balansen 
inom regionen. En viktig del är att 
skapa överblick över beslut och se 
var det bör ske nya satsningar lik-
som hur olika aktörer kan arbeta 
mot detta gemensamma mål. 

Regionerna har sedan egna styr-
dokument som innehåller strategier 
kring den regionala tillväxten, med 
fokus på näringsliv och ekonomisk 
tillväxt, ibland kallade regionala till-
växtprogram – RTP. Det regionala 

utvecklingsprogrammet fungerar 
som ett paraply för andra utveck-
lingsarbeten med t.ex. RTP, läns-
planer för infrastruktur och program 
inom miljöområdet. 

Regionalt tillväxtprogram 
– RTP
Ansvaret för utarbetandet, genom-
förandet och uppföljningen av det 
regionala tillväxtprogrammet lig-
ger på Region Blekinge som sam-
verkansorgan (Region Blekinge 
2002a). Syftet med RTP:n är att ut-
veckla Blekinges egna förutsättnin-
gar och möjligheter och används 
också som verktyg att genomföra 
Blekingestrategin. RTP:n är ett 
levande dokument som kräver kon-
tinuerlig revidering och förändras 
ständigt. Det krävs därför täta dia-
loger mellan de olika partnerskap-
en i regionen. Region Blekinges roll 
är främst att demokratiskt förankra 
den regionala utvecklingspolitiken. 
RTP:n fungerar som ett styrdoku-
ment, de prioriteringar som tas i 
regionen ligger till grund för priori-
teringar på nationellnivå när medel 
ska fördelas.
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III U t g å n g s p u n k t e r  
f ö r  a n a l y s

Regionala riskfaktorer

INTERREG-projekt 

Intervjuer

Detta kapitel behandlar de utgångspunkter jag 
använder mig av i min robusthetsanalys. Här 
presenteras de regionala riskfaktorer som berör 
Blekinges robusthet med utgångspunkt på ekolo-
giska, tekniska och sociala aspekter. Det förekom-
mer flera olika INTERREG-projekt som påverkar 
utvecklingen, samarbetet och tillväxten mellan 
regionerna i sydöstra Östersjöregionen. Jag väljer 
här att redovisa slutförda projekt, en fördjupning 
av tre pågående projekt samt en kort beskrivning 
av några ytterligare projekt med påverkan på 
Blekinge. Avslutningsvis presenteras en samman-
fattning av resultat från genomförda intervjuer.
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Klimatförändringar
Enligt Europeiska miljöbyrån 
(2005) kan klimatförändringarna 
i följd av växthuseffekten komma 
att innebära stora risker i fram-
tiden. En höjning eller sänkning av 
havsytan skulle kunna få drastiska 
konsekvenser för stora delar av 
Blekinge med tanke på dess långa 
kustlinje. Klimatförändringarna 
kommer troligtvis att fortsätta un-
der de närmaste 100 åren både 
globalt och lokalt. Dessa föränd-
ringar får stora effekter på män-
niskors och ekosystems hälsa och 
inverkar också på den ekonomiska 
livskraften. Att bekämpa och mins-
ka klimatförändringarna är av hög-
sta prioritet enligt EU, som bl.a. ar-
betar med att upprätta miljöskydd 
och restriktioner för utsläpp. 

Genomsnittstemperaturen har stigit 
med 0,95°C under de senaste 100 
åren och beräknas stiga ytterlig-
are 6,3°C till år 2100. Även havs-
nivåerna stiger och beräknas stiga 
ytterligare. Klimatförändringarna 
kan också ses på glaciärerna där 
alla utom en av de europeiska gla-
ciärregionerna är på tillbakagång. 
Klimatförändringarna skapar även 
ekonomiska konsekvenser till följd 
av skador vid väder- och klimat-  
relaterade händelser som övers-
vämning, storm och torka.

Även om en stor minskning av ut-
släpp skulle ske de närmaste åren 
kommer klimatförändringarna och 

Regionala riskfaktorer
Detta avsnitt behandlar de riskfaktorer som utifrån påverkar Blekinge. 
Blekinge utsätts ständigt för risker och hot av olika slag som påverkar 
robustheten. Nedan behandlas några av de vanligaste riskerna för Blek-
inges robusthet. Några riskfaktorer verkar direkt medan andra verkar in-
direkt. Det är viktigt att ha i åtanke att INTERREG-projekten både kan 
förstärka och försvaga de regionala riskfaktorerna på olika sätt.

den negativa processen att fortgå 
de kommande århundradena. Detta 
beror på den långa fördröjningen 
innan insatser för minskade ut-
släpp påverkar koncentrationen av 
växthusgaser och därmed klimatet. 
Det krävs alltså inte bara insatser 
för att minska utsläppen utan även 
i allt större utsträckning anpassnin-
gar till klimatförändringarna, inte 
bara i de mest sårbara utveckling-
sländerna utan även här i Europa!

Östersjöns tillstånd
Östersjön är ett av världens mest 
förorenade hav och mår generellt 
sätt väldigt dåligt. Det krävs snabbt 
gemensamma åtgärder för att för-
bättra miljön i vårt gemensamma 
hav. För att åstadkomma en förän-
dring krävs det restriktioner för att 
minska utsläpp från sjöfart, läck-
age från jordbruk och förbättra av-
fallshantering. En ökad energieffek-
tivisering är också viktig för att få 
bättre resursutnyttjande.

Enligt senaste rapporter från Sven-

Figur: Orkanen Gudrun på RV30 (Aftonbladet 2005)
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ska Naturskyddsföreningen (2005) 
är tillståndet för Östersjön värre 
än befarat. Östersjön skall ha ge-
nomgått ett s.k. regimskifte vilket 
innebär att skadorna redan blivit 
så omfattande att det inte längre 
räcker med förebyggande åtgärder. 
Övergödningen har lett till att ett 
nytt ekosystem har etablerats och 
risken för att bl.a. stora delar av 
innerskärgårdarna växer igen är 
stor. Skulle det vara så att forskar-
nas farhågor är befogade och att 
Östersjön har kollapsat är det en 
katastrof! En av de åtgärder som 
måste till direkt är att få till stånd 
internationella överenskommelser 
om att den växande sjöfarten på 
Östersjön ska använda bästa möj-
liga teknik för att minimera sina 
mycket omfattande utsläpp. 

Maritim säkerhet
Södra Östersjön är redan idag ett 
av världens mest trafikerade far-
vatten och transporterna väntas 
öka kraftigt de närmaste åren. Olje-
transporterna utgör en växande 
marknad och genomförs ofta med 
omoderna, enkelskrovade fartyg 
med bristande säkerhet. Risken för 
oljeutsläpp ökar därför hela tiden. 
Skulle en olycka med en oljetanker 
ske, drabbas närliggande kustom-
råden snabbt med konsekvenser 
på närmiljön med skador på bl.a. 
djurliv, växtliv, turism och fiske.

För att öka den maritima säkerhet-
en krävs det, enligt Region Skåne 
(2005) samverkan mellan region-
erna runt Östersjön för att öka 
beredskapen om en olycka skulle 
inträffa samt att sätta press på an-
dra intressenter att agera för mari-
tim säkerhet. I Trelleborg hölls en 
sjösäkerhetskonferens i maj 2004 
som arrangerades av Region Skåne 
och SydSam tillsammans med andra 
regionala företrädare. Konferensen 

blev en utgångspunkt för fortsatt 
arbete mot en ökad maritim säker-
het och ett första steg var att bilda 
en internationell samverkansgrupp 
med politiska företrädare från de 
olika regionerna.

Verksamheter
Av yttre riskfaktorer med indi-
rekt påverkan kan nämnas olika 
verksamheter som bedrivs både 
inom Blekinge och utanför. De 
Baltiska staterna har ännu inte lika 
långtgående arbete med säker-
het och riskhantering som andra 
grannländer har vilket innebär att 
vår närhet till dem också utgör vis-
sa risker.

Kärnkraftverket i Ignalina, Litauen 
utgör en stor risk för Blekinge, då 
radioaktivt nedfall skulle kunna 
drabba länet vid ett eventuellt have-
ri. Säkerheten på Ignalina bedöms 
vara sämre än den på andra närlig-
gande kärnkraftverk vilket innebär 
att Ignalina därför utgör en större 
riskfaktor. 

På lokal nivå kan vi hitta de största 
riskfaktorerna i form av olika 
verksamheter och transporter. Vid 
en olycka på lokalnivå påverkas 
oftast individen i större utsträckning 
än vad samhället som helhet görs. 
Länets lokala riskfaktorer väljer jag 
att inte redovisa i denna studie.

Figur: Ignalina kärnkraftverk 
(EU kommissionen 2005)
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Schengen = Sverige deltar fullt ut i 
Schengensamarbetet inom EU sedan 
den 25 mars 2001. Inom Schengen kan 
personer röra sig fritt mellan medlems-
länderna då de inre gränskontrollerna har 
försvunnit. Schengen innebär också ett 
ökat samarbet för att bekämpa interna-
tionell brottslighet. (Luftfartsverket 2005)

Kriminalitet
Enligt Magnusson (2004) konstat-
erade polisen en ökning av antalet 
stöldligor från Östeuropa i slutet 
på 1990-talet som tog sig in i Ble-
kinge framförallt genom färjorna till 
Karlshamn från Klaipeda (Litauen) 
och Liepaja (Lettland) samt till Karl-
skrona från Gdynia (Polen). Ble-
kinge har också trafik från Litauen 
via Ronneby flygplats. De brott som 
sedan begås är av olika slag och 
inkluderar allt från trafikbrott och 
narkotikasmuggling till inbrott och 
grova rån. 

I sydöstra Östersjöregionen är alla 
gamla EU-medlemmar med i Schen-
gen. De nya medlemsstaterna deltar 
inte fullt ut ännu vilket fortfarande 
innebär gränskontroller i Blekinges 
hamnar och på flygplatsen. Enligt 
Magnusson (2004) är SIS, Schen-
gen Information System, ett hjälp-
medel i kampen mot den interna-
tionellt rörliga kriminaliteten och är 
en slags databas med information 
om bl.a. personer och fordon.  

Efter samtal med Kommissarie Ing-
mar Harrysson2 fick jag uppfattnin-
gen om att effekterna av EU-ut-
vidgningen är svår att specificera. 
Ingmar Harrysson menade att det 
var oerhört svårt och känsligt för 
honom att spekulera i innebörden 
av öppnare gränser och dess ef-
fekter på Blekinge. För att få en 
tydligare bild av effekterna  krävs 
analyser av den statistik på antalet 
anmälda brott som lett till åtalad. 
För att kunna bevisa att en ökning 
av brott sker av personer utan 
svenskt medborgaskap krävs det 
att gärningsmännen grips. Detta 
försvåras eftersom många inbrott 
aldrig ens leder till åtal.

Mycket av den kriminalitet som 
kommer in via hamnarna är bilbu-
ren. Om Karlskrona och Karlshamn, 
som hamnlägen, är extra utsatta 
för brott kunde han inte säga och 
menade på att många brottslingar 
lämnade Blekinge och även verkade 
i andra län.

2) Ingmar Harrysson, Kommissarie Polisen Karlskrona. Telefonsamtal 2005-05-02
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Från idé till verklighet
INTERREG-projekt uppkommer på 
initiativ av olika organ på kommu-
nal, regional eller statlig nivå men 
kan också komma från forsknings-
institutioner, stiftelser, NGO:s (Non 
Governmental Organisations) eller 
ideella organisationer. Sökande 
måste komma från EU-land eller 
Norge. Arbetet med att ta fram 
en INTERREG ansökan är väldigt 
tid- och resurskrävande och kan 
ta upp till ett par år att genomföra 
beroende på intensitet. För att fi-
nansiera ansökningsstadiet finns 
det möjligheter att söka bidrag, s.k. 
Seed money från INTERREG för att 
färdigställa en ansökan.

Enligt Wiktor Szydarowski3 finns 
det två ansökningsrundor per år, en 
på våren och en på hösten. Varje 
runda har specifika prioriteringar 
beroende på vilka projekt som re-
dan bedrivs i området och vilka 
typer av projekt som saknas. 

När projektidén är formulerad är 
det dags att söka lämpliga part-
ners som vill vara med och bidra till 
projektet genom ekonomiskt stöd 
och/eller genom arbetskraft s.k. in 
kind insatser. Tre månader innan 
ansökningstiden går ut läggs an-
sökningshandlingarna och kriterier 
för behöriga projekt ut på INTER-
REG:s hemsida. Ansökningsperi-
oden är sedan öppen i en månad. 
Under den månaden sker s.k. proj-
ect consultations då personal från 
INTERREG-sekretariatet träffar rep-
resentanter (lead partner, konsult 
eller financial manager) från respe-

INTERREG-projekt 
De projekt som jag väljer att belysa är finansierade av INTERREG IIIB 
Östersjön.

ktive projekt i ca 90 minuter. Under 
den tiden finns det plats för frågor 
om ansökning och budget. Wiktor 
underströk att INTERREG inte läser 
igenom ”färdiga” ansökningar vid 
detta tillfälle för att inte ge några 
falska förhoppningar.  Ansökan 
skrivs vanligtvis av den part som 
senare agerar som projektledare, 
s.k. Lead Partner eller av en kon-
sult. 

Färdiga ansökningar skickas sedan 
till Rostock som tar emot ca 40-50 
ansökningar per ansökningstillfälle. 
Det första utgallringssteget görs 
i Rostock genom den s.k. eligibil-
ity check. Projektens behörighet 
undersöks genom en ren formell 
kontroll av signaturer, stämplar, 
budget, kvalificerade partners och 
om det finns representanter från 
minst tre olika länder varav minst 
två är finansiärer och minst en EU 
medlem. 

Steg två är s.k. quality assessment, 
då experter granskar projekt-
ansökningarna. De utomstående 
experterna (ex. företagare, kon-
sulter) kallas in och får i uppdrag 
att läsa igenom ett antal projekt 
och utvärdera dem. Därefter sam-
las alla experter, vanligtvis 4-5 st, 
i två intensiva veckor där projekten 
diskuteras. Varje projektansökan 
kategoriseras från 1-4 beroende på 
kvalitet. 

1 – utmärkt ansökan
2 – en i stort sätt godkänd an-
sökan
3 – potentiellt projekt, får hjälp av 
INTERREG för att skriva ny an-
sökan.
4 – olämpliga projekt

3) Wiktor Szydarowski INTERREG-sekretari-
atet i Kalrskrona. Intervju 2005-05-03
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skilt projekt som är politiskt vik-
tigt för regionen, s.k. flag projects, 
dessa prioriteras då högre än andra 
projekt. 

Hållbar utveckling
Samtliga projekt har som krav att 
arbeta mot en hållbar utveckling. 
Wiktor Szydarowski upplever det 
dock endast som en kliché. Det 
förutsätts att projekten inkluderar 
arbetet mot en hållbar utveckling i 
sin ansökan men om det sedan eft-
erföljs eller ej är svårt att kontrolle-
ra, menar Wiktor. Det är svårt att 
mäta hållbarhet och  projekten är 
oftast av det ”mjuka” slaget, utan 
några större fysiska ingrepp. Om 
ett projekt inte uppfyller arbetet 
mot en hållbar utveckling saknas 
påföljd. Det är först när budgeten 
missbrukas som medel uteblir, eller 
tvingas betalas tillbaka. Jag hop-
pas, och tror,  att de  människorna 
som är involverade i projekten ändå 
ser poängen med att arbeta mot en 
hållbar utveckling. I slutändan är 
det trots allt vi människor som blir 
drabbade, jorden kommer att säga 
ifrån!

De flesta projekten hamnar i kat-
egori fyra och ofta beror avslag 
på att projektet inte arbetar på en 
transnationell nivå. 

Det tredje steget är s.k. strategical 
assessment där budgeten granskas 
samt kontrollerar om kvoten för re-
spektive projekt är uppfyllt.

Fjärde och sista steget innefattar 
beslutsfattandet. INTERREG-sekre-
tariatet fungerar som teknisk sup-
port för Steering commitee, som 
fattar det slutliga beslutet. Listan 
med projekten kategoriserade 1-
4 skickas ut ca. tre veckor innan 
sammanträdet. Varje land dis-
kuterar projekten i s.k. sub com-
mitees och skickar tillbaka priori-
teringar till sekretariatet en vecka 
innan mötet. Sista veckan gör IN-
TERREG-sekretariatet eventuella 
justeringar av projektlistan efter 
önskemål från sub commitees. Vid 
mötet utgår beslutsfattarna sedan 
efter listan och tar en kategori i 
taget tills EU-medlen är fördelade. 
De projekt som inte hade utmärkt 
ansökan (kategori 2) har två till 
tre månader på sig att komplettera 
den. Mellan 10-15 projekt brukar 
få sina ansökningar beviljade varje 
ansökningsrunda, vilket resulterar i 
mellan 20-30 nya projekt varje år 
inom programmet för INTERREG 
IIIB Östersjön.

Projekt som resulterar i konkreta 
investeringar anses vara mer önsk-
värda av politiker, enligt Wiktor 
Szydarowski. Projekt med ”mjuka” 
effekter blir mest synliga i individ-
uella organisationer och nätverk. 
Förutom EU finns det andra organi-
sationer som påverkar vilka projekt 
som i slutändan blir beviljade me-
del. VASAB, Helcom, Baltic 21 och 
Council of the Baltic Sea States är 
några exempel. Dessa organisa-
tioner kan rekommendera ett sär-
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Slutförda INTERREG-
projekt
I detta avsnitt är mitt syfte att 
granska redan slutförda INTERREG-
projekt, alltså de som redan har 
passerat projektperioden, för att se 
hur de har påverkat Blekinge. Men 
eftersom INTERREG och möjlighet-
en att få EU-finansiering inte har 
funnits särskilt länge finns det inte 
särskilt många projekt att granska.

SEB Trans
SEB Trans var ett av de första IN-
TERREG-projekt som startades med 
deltagande från Blekinge. Projektet 
finansierades av INTERREG IIC och  
projektet har bidragit till ett stort 
underlag om trafiksituationen i nor-
dvästlig till sydöstlig riktning som 
har legat till grund för utvecklingen 
av uppföljaren SEB Trans-Link som 
i sin tur har mer konkret påverkan 
på Blekinge.

Sammanfattningsvis kan jag säga 
att slutförda projekt producerar 
olika typer av utredningar och 
skapar nätverk som ligger till grund 
för kommande projekt och möjlig-
heter att samarbeta i framtiden. 

Figur: Kartan beskriver hur de tre pågående INTER-
REG-projekten verkar och det framgår tydligt att 
Blekinge i stor utsträckning berörs och ingår i samt-
liga projekt. 

Seagull

SEB-Trans Link

Baltic Gateway

Pågående INTERREG-
projekt
Inom sydöstra Östersjöregionen 
finns det ett flertal pågående och 
planerade INTERREG-projekt med 
syfte att påverka utvecklingen inom 
regionen. Det finns många olika 
projekt som påverkar Blekinge, 
både direkt med konkreta effekter 
inom regionen, och indirekt med 
sekundära effekter från projekt som 
bedrivs utanför regionen. Däremot 
finns det tre tydliga projekt som 
alla har en stark koppling till Ble-
kinge och där Blekinge även deltar 
som projektpartner. De INTERREG-
projekt jag har valt att fördjupa mig 
i är Seagull, SEB Trans-Link och 
Baltic Gateway.
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Seagull är ett INTERREG IIIB-pro-
jekt som bedrivs och verkar inom 
Euroregion Baltic, ERB. Syftet är att 
utveckla och förankra en långsiktig 
strategi och skapa en gemensam 
transnationell utvecklingsplan, s.k. 
Joint Transnational Development 
Programme (JTDP), för den berörda 
regionen.

Projektets budget beräknas totalt 
till ca 3,3 miljoner euro, 1,3 mil-
joner euro kommer från EU genom 
INTERREG IIIB programmet för 
Östersjönregionen och lika mycket 
från de svenska och danska par-
terna. Resterande finansieras av 
övriga parter som får merparten av 
sina kostnader täckta av PHARE-
programmet eller Tacis-program-
met. En av anledningarna till att 
finansieringen av Seagull möjlig-
gjordes var EU:s strategi att stötta 
kandidatländernas förberedelser 
inför inträde i EU. Insatserna i Ka-
liningradområdet ses som väldigt 
viktiga när det gäller att öka säker-
heten och utjämna de sociala och 
ekonomiska skillnaderna i hela syd-
östra Östersjöområdet.

Seagull
Material om Seagull har hämtats på projektets hemsida (Seagull 2005)

Kort om Seagull
- Bedrivs inom Euroregion Baltic, ERB
- Syfte: Utveckla en gemensam transnationell utvecklingsplan, 
JTDP, för ERB-regionen
- Projektperiod: september 2002 – augusti 2005
- Budget: ca 3,3 miljoner €
- Arbetspaket, Work Packages:
WP1 – Långsiktig strategi och gemensam utvecklingsplan, JTDP
WP2 - Hushållning med vatten 
WP3 - Innovativa miljöer 
WP4 - Landsbygdsutveckling
WP5 - Information

 

Figur: Euroregion Baltic (Euroregion Baltic 2005)

Seagulls projektperiod är mellan 
september 2002 till augusti 2005. 
Regionförbundet i Kalmar är Lead 
Partner med bl.a. Region Blekinge 
som samarbetspartner.

PHARE-programmet = EU-program för 
stöd till länderna som söker medlems-
kap i EU 
Tacis-programmet = stödjer OSS-län-
derna; i detta fall Kaliningradregionen
Lead Partner = projektägare med ansvar 
för projektet
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Syftet med Seagull 
Huvudsyftet med Seagull är att 
fördjupa samarbetet inom berörda 
delar i sydöstra Östersjöregionen 
genom att ta tillvara på den ökade 
ekonomiska potentialen med hän-
syn till social, miljömässig och kul-
turell hållbarhet. Det mest centrala 
målet med Seagull är att utveckla 
och politiskt förankra en långsiktig 
strategi för regional utveckling och 
en mer konkret utvecklingsplan, s.k. 
Joint Transnational Development 
Programme (JTDP) för hela Euro-
region Baltic. Utvecklingsplanen 
ska ligga till grund för framtida in-
vesteringar i bl.a. miljö och infra-
struktur och därmed bidra till en 
social, ekonomisk och miljömässigt 
hållbar utveckling i regionen. De 
sociala och ekonomiska skillnader-
na mellan medlemsregionerna ska 
därmed minska.

Arbetspaket inom Seagull 
Inför skapandet av JTDP:n pågår 
några fördjupade insatser inom 
strategiska områden genom olika 
arbetspaket, s.k. workpackages, 
WP:

Långsiktig strategi och en ge-
mensam utvecklingsplan (arbet-
spaket 1, WP1)
Som tidigare nämnts är Seagulls 
huvudsyfte att utveckla och politiskt 
förankra en långsiktig strategi samt 
en mer konkret utvecklingsplan, 
JTDP, för hela ERB. Resultaten från 
arbetspaket 2-4 blir viktiga källor 
vid utarbetandet av planen i WP1.

Hushållning med vatten (arbetspa-
ket 2, WP2)
Inom WP2 förbereder Seagull den 
lokala och regionala nivån för in-
förandet av EU:s ramdirektiv för 
vatten. Detta sker genom analyser, 
konkreta försök och kunskapsut-
byten. En specialstudie har genom-
förts om metoder för att skapa en 

förbättrad dialog och medvetenhet 
bland medborgarna och andra lo-
kala intressenter om vattenkvalitet 
och vattenhushållning i och runt 
Östersjön.

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/
EG) = Antogs i december 2000 med 
syfte att skydda Europas vatten mer 
entydigt och kraftfullt. Allt vatten ska 
skyddas för att hindra och minska föro-
reningar, främja hållbar användning, 
skydda miljön, förbättra tillståndet för 
akvatiska ekosystem och mildra effek-
terna av översvämningar och torka. En 
viktig förändring är att arbetet läggs upp 
efter avrinningsområden.

Innovativa miljöer (arbetspaket 3, 
WP3)
Innovativa miljöer utvecklas ofta i 
närheten av högskolor och univer-
sitet. Det krävs ett nära och förtro-
endefullt samarbete mellan närings-
liv, universitet och den offentliga 
sektorn för att innovativa miljöer 
ska få en positiv utveckling. Seagull 
gör en studie av sådana miljöer i 
ERB-området med förhoppning att 
projektet ska lägga en bra grund för 
samarbete mellan ERB-regionens 
innovativa centra. Seagull kartläg-
ger också förutsättningarna för att 
utveckla starka kluster av samverk-
ande företag i ERB-regionen samt 
stödjer företagsutveckling med 
fokus på kvinnliga entreprenörer.

Innovativa miljöer = Regioner som kän-
netecknas av ekonomisk tillväxt, t.ex. 
teknikparker.
Benchmarking = En metod att lära av 
goda förebilder, oavsett bransch, i syfte 
att uppnå egna förbättringar.
Workshop = arbetsgrupp
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Landsbygdsutveckling (arbetspaket 
4, WP4)
För att skapa en levande landsbygd 
tar Seagull fram ett utvecklings-
program med traditionell riktning 
för landsbygdsområden med bl.a. 
analyser, benchmarking, nätverks-
byggande och kunskapsutbyte. 
Projektet stödjer även innovativa 
utvecklingsprojekt och mindre in-
vesteringar.

Information (arbetspaket 5, WP5)
WP5 handlar om att sprida den in-
formation som framkommit på ett 
så fördelaktigt sätt som möjligt. För 
att förmedla idéer och visioner är 
det viktigt med rak och tydlig in-
formation och stora resurser läggs 
på att sprida resultat från Seagulls 
verksamhet. Det sker flertalet sem-
inarier, möten och workshops med 
representanter från hela regionen. 
ERB har en egen hemsida där infor-
mationen redovisas som ett kom-
plement till tryckt material.

Hittills uppnådda resultat inom 
Seagull
Nedan listas några av de resultat 
som åstadkommits inom Seagull så 
här långt:
- Ca 140 transnationella seminarier 
och workshops med sammanlagt 
fler än 3000 deltagare.

- En informationsbroschyr har pro-
ducerats i 8000 kopior på 6 olika 
språk.

- En informations och kommunika-
tions strategi för ERB har formuler-
ats och antagits av styrelsen.

- Flera projektrapporter har 
skapats: 
- Democracy in Euroregion Baltic
- The Lyckeby River - an attitude 
investigation about water issues
- The Lyckeby River - Nature, cul-
ture, environment and 
- The Lyckeby River Water Associa-
tion
- Innovative centres and SMEs as 
vehicles in regional development 
and Gender Equality in ERB
- Rural Areas in ERB - Empirical de-
scription
Fler rapporter beräknas vara klara 
innan projektperioden är slut.

- En studie av kluster inom ERB-re-
gionen har genomförts.

- En kartbok som beskriver olika 
förhållanden i Östersjön har 
skapats.

- Partnerskap för landsbygdsut-
veckling har formats och pilotpro-
jekt implementerats.

- Ett utkast till en långsiktig strategi 
för utvecklingen av ERB har utveck-
lats.
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Arbetet med JTDPn är klart

Förbättrad vattenkvalitet efter arbete 
med EU:s ramdirektiv för vatten

Ökat sammarbete mellan 
innovativa centra och ska-
pande av nya nätverk

Levande landsbygd och ökning 
av kvinnligt entrepenörskap

Integrering av Kaliningrad-
området

Genom att sammanfatta Seagulls arbetspaket drar jag följande slutsat-
ser:
- Med Seagull fullt utbyggt kommer Blekinge att arbeta efter en gemen-
sam transnationell utvecklingsplan, JTDP. 
- Projektet förväntas bidra till hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och 
bättre samanhållning inom ERB regionen. 
- En integrering av Kaliningradområdet i EU kooperationen.
- Förbättrad vattenkvalitén efter införandet av EU:s ramdirektiv för vat-
ten. 
- Det finns ett ökat samarbete mellan ERB regionens innovativa centra 
och kontakten mellan länderna är större. 
- Blekinge har med hjälp av WP4 skapat en levande landsbygd där 
nätverk och kunskapsutbyte har fått stor betydelse, mindre utvecklings-
projekt har också blivit verklighet. 
- En spridning av materialet från Seagull har skett och diskussionerna 
fortgår. 
- Uppföljningen i form av Seagull II är i full gång.
 

Förväntade resultat i Blekinge enligt Seagull

Figur: Blekinge med Seagull
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SEB Trans-Link(South East Baltic 
Transport Link) är ett INTERREG 
IIIB-projekt med syfte att förbättra 
infrastrukturen inom SEB-transkor-
ridorerna. Främst syftar projek-
tet till att förbättra de nordsydliga 
stråken genom byggandet av mo-
torväg A1 i Polen (Gdynia – Lodz) 
samt förbättringar av stråket Göte-
borg – Borås – Växjö – Karlskrona.

Projektet startades 2002 på initiativ 
från Växjö kommun, för att utveckla 
de idéer och resultat som framkom-
mit under arbetet med föregång-
aren SEB Trans. Ett särskilt fokus 
ligger på utvecklingen av den nord-
sydliga transportkorridoren längs 
sträckan Göteborg –Växjö – Karls-
krona i Sverige, över Östersjön till 
Gdynia/Gdansk – Warszawa – Kra-
kow i Polen samt till Kaliningrad.

Den sammanlagda budgeten för 
projektet är ca 2,26 miljoner euro 
och bedrivs av aktörer från Sverige, 
Polen, Litauen och Ryssland/Kalin-
ingrad med Växjö som Lead Part-
ner.

SEB Trans-Link
Material om SEB Trans-Link har hämtats på projektets hemsida (SEB 
Trans-Link 2005)

Kort om SEB Trans-Link
- Syfte: Förbättra infrastrukturen på de nordsydliga stråken mel-
lan Göteborg-Borås-Växjö-Karlskrona till Gdynia/Gdansk-Warsawa 
samt Kaliningrad
- Projektperiod: augusti 2002 – juni 2005
- Budget: ca 2,2 miljoner €
- Arbetspaket, Work Packages:
WP1 – Regionförstoring
WP2 - Näringslivsförnyelse genom förbättrade transportnätverk 
WP3 - Bevarande av natur- och kulturmiljöer för utvecklande av 
turism
WP4 - Förbättrad infrastruktur och rumslig planering
WP5 - Järnvägsbaserat brytpunktssystem för mindre godsmängder

Figur: SEB Trans-Link (SEB Trans-Link 2005)



4 3

Syftet med SEB Trans-Link 
Syftet är att underlätta invester-
ingar och andra initiativ längs SEB 
Trans nordsydliga korridor för att 
främja en ekonomisk, miljömäs-
sig och socialt hållbar utveckling 
samt att stimulera innovationer 
och näringslivsutveckling runt 
Östersjön. Ett mål med projek-
tet är att skapa bättre transport-
möjligheter mellan Nordsjön, via 
Östersjön vidare ner till Medelhavet 
och Svartahavet. Routen planeras 
både genom länder som tillhör EU 
och genom länder som står utan-
för. Högsta prioritering anses vara 
att inkludera routen i PETN, Pan 
European Transport Network. En 
gemensam vägnumrering är före-
slaget mellan Göteborg och Lodz. I 
Sverige berörs vägarna 25, 27, 30, 
40 och E22, den nya benämningen 
föreslås vara 27.

Projektet skall identifiera de brister 
som finns i det befintliga transport-
systemet och föreslå åtgärder för 
att öka tillgängligheten på väg-, 
järnväg- och sjötransportnäten. 
Åtgärderna är tänkta att stimulera 
den ekonomiska tillväxten samt att 
förbättra det sociala samanhanget. 
Projektet ska också skydda den lo-
kala miljön och främja en utveck-
ling av hållbara transportsystem.

Arbetspaket inom SEB Trans-
Link 
Enligt SEB Trans-Link är det av hög 
prioritet att förbättra den svenska 
sträckan mellan Göteborg – Borås – 
Karlshamn/Karlskrona/Kalmar. För 
att kunna skapa ett bättre vägnät 
krävs det ett samarbete mellan lo-
kal, regional och mellanregional 
nivå för att förbättra felande län-
kar. En viss utveckling av järnväg-
snät kan också behövas liksom en 
utbyggnad och effektivisering av 
hamnar. Miljöpåverkan kan minskas 

genom användning av ny teknik och 
ett effektivare utnyttjande av for-
don och transportslag. Strategiska 
miljökonsekvensbedömningar inne-
fattande sociala och miljömässiga 
konsekvenser samt metoder att 
styra utvecklingen i en mer hållbar 
riktning inkluderas.

Bland projektets arbetspaket finns 
bl.a. satsningar på utvidgning av 
arbetsmarknaden, strategier för 
förbättring av infrastruktur samt 
förbättring av godsmöjligheten på 
Kust till Kustbanan.

Regionförstoring (Arbetspaket 1, 
WP1)
Genom att skapa snabba och billiga 
transportmöjligheter ökar den loka-
la marknadens potential. Strategier 
om förbättrad kollektivtrafik mellan 
tätort och glesbygd ska underlätta 
utvidgningen av den lokala arbets-
marknaden. Det krävs utvecklin-
gar av kommunikationsstrategier 
för att samordna transporter mel-
lan arbetsmarknaderna, både re-
gionalt och interregionalt. För att 
tillgodose detta krävs utredningar 
för nya investeringar i infrastruk-
turen och kollektivtrafiken. De in-
terregionala kontakterna förbättras 
genom effektivisering av färje- och 
flygtrafik.

Genom att öka tillgängligheten 
förändras utbudet och därmed loka-
liseringen av service, verksamheter 
och boende på långsikt. Förändrin-
garna kan också leda till nya möj-
ligheter och positiva förändringar 
av det lokala grannskapet. En del 
områden kan bli mer avlägsna och 
mindre attraktiva vilket kräver åt-
gärder för att säkra befintlig servi-
cenivå.
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Näringslivsförnyelse genom förbät-
trade transportnätverk (Arbetspa-
ket 2, WP2)
Resultat från SEB Trans menar att 
det är viktigt att kombinera den 
nya tillgängligheten med satsnin-
gar på näringslivet. Det finns mån-
ga olika typer av innovativa centra 
med kopplingar till olika företag 
och organisationer. Svårigheten 
anses vara att stimulera tillväxten 
och användningen av dessa region-
ala centra samt samarbetet mellan 
dem. Arbetet går ut på att etablera 
hållbara relationer och partnerskap 
samt öka flödet av idéer, kunskap 
och teknik.

Studierna bör visa hur ökad tillgän-
glighet kan utveckla och stärka re-
gionala nätverk och företagsamhet 
längs korridoren och dess närom-
råde. Samarbetet kan stimulera 
framtida nätverk inom och mellan 
regionerna.

Bevarande av natur- och kultur-
miljöer för utvecklande av turism 
(Arbetspaket 3, WP3)
Aktiviteterna inom WP3 inkluderar 
insamling av information samt pri-
oritering och utveckling av han-
dlingsprogram för utveckling av 
kulturella tillgångar och skydd av 
natur. Detta ska gynna turismen 
och andra aktiviteter för att locka 
besökare och lokalbefolkning längs 
korridoren.

Förbättrad infrastruktur och rums-
lig planering (Arbetspaket 4, WP 4)
WP4 arbetar med att förbättra in-
frastrukturen i centrala delar och i 
närheten av viktiga väg- och järn-
vägskorsningar. Prioriterar satsnin-
gar på infrastrukturen längs SEB 
Trans-Link korridoren.

Järnvägsbaserat brytpunktssystem 
för mindre godsmängder (Arbet-
spaket 5, WP5)
Innefattar ett transportsystem för 
mindre godsmängder med Kust till 
Kustbanan. Förespråkar bl.a. en 
ökning av export- och importtrans-
porter med tåg i sydöstra Sverige.

Hittills uppnådda resultat inom 
SEB Trans-Link
Nedan listas några av de resul-
tat som åstadkommits inom SEB 
Trans-Link så här långt:
- Flertalet seminarier och work-
shops har ägt rum inom projektet.

- Alla planerade studier på den 
svenska sidan är genomförda:
- Inventory list of information con-
cerning the Swedish part of the SEB 
Trans-Link
- Inventory of educational centres 
and other institutions in the SEB 
Trans-Link corridor in Sweden
- Inventory about natural and cul-
tural assets along the Swedish part 
of the SEB Trans-Link corridor
- Inventory list of present and 
planned activities in the SEB Trans-
Link corridor in Sweden
- Inventory list of already existing 
reports concerning goods flows in 
SEB Trans-Link corridor

- Andra rapporter producerade inom 
projektet:
- WP 1 “Labour market expanding”
- WP 4 “Feasibility studies concern-
ing the Port of Karlskrona” 
- Riksväg 30 “Sörby-Möllenäs” och 
“Möllenäs-Djuramåla
- WP 5 “Breakpoint system based 
on rail transport”
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Förväntade resultat i Blekinge enligt SEB Trans-Link

Genom att sammanfatta SEB Trans-Links arbetspaket drar jag följande 
slutsatser:
- Transporterna mellan Göteborg via Blekinge och vidare ut i Europa har 
förbättrats. 
- Det finns ett tydligare samband mellan TEN nätverken 
- Hamnarna i Blekinge blir mer konkurrenskraftiga. 
- Förbättrade kommunikationer med både vägar och järnvägar leder till 
en möjlig regionförstoring vilket i sin tur bidrar till större serviceunderlag 
och skapar möjligheter för boende i mer perifera områden.
- Satsningar på näringslivet och innovativa centra pågår och nätverk 
byggs upp parallellt med infrastrukturen. 
- En inventering av kultur- och naturområden längs den nya korridoren 
skapar förutsättningar för en utveckling av turismen. 
- Infrastrukturen i anslutning till korridoren förbättras. 
- En ökning av intermodala transporter på bl.a. Kust till Kustbanan förvän-
tas öka vilket minskar belastningen på vägnätet och bidrar till en utveck-
ling i rätt riktning. 
- Under 2005 kommer en ny järnvägsförbindelse till Verköhamnen i Karls-
krona att upprättas.

Figur: Blekinge med SEB Trans-Link

Förbättrade transporter 
mellan Göteborg och östra 
Europa via Blekinges hamnar.

Hamnarna i Blekinge får större 
konkurenskraft genom TEN-
nätverket.  Verköhamnen får järn-
vägsförbindelse.

Bättre tågförbindelser och större pendlingsmöj-
ligheter vilket leder till regionförstoring.

Skapande av nätverk och 
innovativa centra

Utveckling av intermodala 
transportlösningar
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Baltic Gateway är ett Interreg IIIB-
projekt som kännetecknas av trans-
nationellt och gränsöverskridande 
interregionalt samarbete inom in-
frastruktur och transportsystem. 
Baltic Gateway skapades med en 
ambition att utveckla ett övergri-
pande, högkvalitativt transportsys-
tem för att koppla samman Skan-
dinavien, nordvästra Europa, den 
Europeiska kontinenten, Baltikum, 
Ryssland, Vitryssland, Ukraina och 
Asien. 

Projektet pågår mellan mars 2003 
till mars 2006 och involverar 38 or-
ganisationer i sju olika länder där 
Region Blekinge är Lead Partner 
med en budget på 2,157 miljoner 
euro.

Syftet med Baltic Gateway
Projektet syftar till att skapa ett 
hållbart transportsystem i södra 
Östersjöregionen. Lösningar på hur 
de kopplingar som saknas mellan 
TEN-strukturen i Skandinavien och 
övriga Europa kan lösas skall pro-
jektet ge förslag på. Baltic Gateway 
har även som syfte att stärka de 
långsiktiga utvecklingsförutsättnin-

Baltic Gateway
Material om Baltic Gateway har hämtats på projektets hemsida (Baltic 
Gateway 2005)

Kort om Baltic Gateway
- Syfte: Utveckla ett övergripande transportsystem för att kop-
pla samman länderna kring sydöstra Östersjön samt ge förslag på 
förbättrande åtgärder för transportsystemen
- Projektperiod: mars 2003 – mars 2006
- Budget: ca 2,2 miljoner €
- Arbetspaket, Work Packages:
WP1 – Södra Östersjöregionen – en port ur ett europeiskt och 
globalt perspektiv
WP2 - Förbättra den transnationella sammanhållningen genom att 
öka den regionala tillgängligheten
WP3 – Förespråka hållbara transportlösningar i södra Östersjöre-
gionen
WP4 - Förmedla och sprida resultat

garna i södra Östersjöområdet ge-
nom att utveckla och förbättra ef-
fektiviteten och tillgängligheten i de 
existerande transport- och kommu-
nikationssystemen.

Ett förbättrat transportsystem ökar 
den ekonomiska tillväxten och 
skapar en hållbar utveckling i sy-
döstra Östersjöregionen. Det leder 
även till förbättrade kommunika-
tionsmöjligheter och ökad tillgäng-
lighet inom och mellan regionerna.

Figur: Baltic Gateway (Baltic Gateway 2005)
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Arbetspaket inom Baltic 
Gateway
Arbetet med Baltic Gateway sker 
genom olika arbetspaket, Work 
Packages, där ansvaret fördelas 
mellan partnerna eller utförs av 
konsultföretag.

Södra Östersjöregionen – en port 
ur ett europeiskt och globalt pers-
pektiv (Arbetspaket 1, WP1)
Det första arbetspaketet hanterar 
Östersjöregionen ur ett Europeiskt 
och globalt perspektiv, som en håll-
bar region med ett beroende av 
transporter till havs. Förväntade 
resultat är bl.a. ett handlingspro-
gram som är baserat på SWOT och 
Territorial Impact Analyses samt 
en strategisk syn på TEN, TINA och 
PETN nätverk ur södra Östersjöre-
gionens perspektiv.

SWOT = Sätt att analysera ett projekt 
eller en verksamhet, S – styrkor , W 
– svagheter, O – möjligheter och T - hot
TIA = Territorial Impact Analyses
TEN = Trans European Network (euro-
peiska transportnätet)
TINA = Ansökningsländernas TEN, 
benämningen används inte längre
PETN = Pan European Transport Net-
work

Förbättra den transnationella sam-
manhållningen genom att öka den 
regionala tillgängligheten (Arbet-
spaket 2, WP2)
Arbetar med att öka sammanhålln-
ingen i regionen genom att öka till-
gängligheten. Olika transportkor-
ridorer och flaskhalsar utreds. De 
förväntade resultaten av WP 2 är 
att skapa en gemensam förståelse 
för de problem som flaskhalsar och 
vissa transportkorridorer på väg, 
järnväg eller till sjöss utgör. Samt 
att förbereda för konkreta invester-

ingar för att minska de negativa ef-
fekterna av  felande länkar.

Förespråka hållbara transportlös-
ningar i södra Östersjöregionen 
(Arbetspaket 3, WP3)
WP3 stödjer hållbara transportlös-
ningar och underlättar samarbetet 
mellan privata och offentliga ak-
törer. Detta förväntas resultera i ett 
säkrare, effektivare och miljövän-
ligare utnyttjande av infrastruk-
turen. Det finns förhoppningar på 
en förbättring av intermodal service 
på mer målmedvetna, säkrare och 
effektivare nätverk av frakttrafik.

Intermodala transporter = Kombi-
transport, innebär att godset lyfts 
över från ett transportslag till ett 
annat vanligtvis mellan järnväg och 
t.ex. båt.

Förmedla och sprida resultat (Ar-
betspaket 4, WP4)
Målet med WP4 är att skapa ett 
politiskt stöd och engagemang 
kring nyframkomna resultat. Sär-
skilt viktigt är det att etablera ett 
samarbete längs korridorerna som 
utreds i WP2.
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Hittills uppnådda resultat inom 
Baltic Gateway
Nedan listas några av de resul-
tat som åstadkommits inom Baltic 
Gateway så här långt:
- Flertalet seminarier och work-
shops har ägt rum inom projektet.

- Två politiska konferenser gäl-
lande transportsystemen i södra 
Östersjön och TEN-nätverken har 
genomförts. Resultat från konfer-
enserna är bl.a. undertecknandet 
av ett gemensamt politiskt ställn-
ingstagande om fortsatt regionalt 
samarbete inom transportsektorn.

- Flertalet rapporter har skapats 
inom projektet bl.a.: 
- Development corridor Øresund-
Berlin
- The Sea Transport Infrastructure
- Capacity Study 2015
- Harmonizing Perspectives
- Geography of flows

- Konkreta resultat som införandet 
av variabla hastighetsbegränsnin-
gar på E22. Skyltarna är digitala 
och tillåten hastighet förändras 
beroende på trafiksituation.

- Förutsättningar för samarbete mel-
lan hamnarna Karlshamn-Klaipeda, 
Trelleborg-Rostock, Karlskrona-
Gdynia and Ystad-Swinoujscie har 
skapats. Förväntade resultat är 
nya affärsmöjligheter samt utveck-
landet av konceptet Baltic Motor-
ways of the Sea.

- Projektet har framfört södra 
Östersjöns intressen gällande EU-
kommissionens förslag till revision 
av TEN-nätverken.

- En omfattande analys av tre olika 
alternativa järnvägsdragningar mel-
lan Lund och Kristianstad har visat 
på möjligheter att förkorta ner res-
tiden med 21 minuter.

- Tekniska lösningar för hanterin-
gen av farligtgods utarbetas i Lü-
becks hamn.

Figur: Variabla hastighetsbegränsningar 
(Baltic Gateway 2005)
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Genom att sammanfatta Baltic Gateways arbetspaket drar jag följande 
slutsatser:
- Ett övergripande högkvalitativt transportsystem mellan Skandinavien, 
Europa, Ryssland och vidare mot Asien utvecklas. 
- En upprustning av E22 samt en elektrifiering av Kustbanan. 
- Projektet bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i sydöstra 
Östersjöregionen. 
- Satsning på och utveckling av Intermodala transportlösningar.  
- Ökad tillgänglighet inom och mellan regionerna. 
- Förbättrade infrastrukturella satsningar. 
- Det finns bättre förbindelser mellan öst och väst via hamnarna i Blekinge 
och TEN nätverket har fått nya kopplingar. 
- De felande länkarna och flaskhalsarna har lokaliserats och investeringar 
för att förbättra tillgängligheten pågår. 
- Det finns ett bättre samarbete mellan privata och offentliga aktörer 
vilket resulteras i ett bättre och mer miljövänligare utnyttjande av infra-
strukturen.

Figur: Blekinge med Baltic Gateway

Bättre förbindelser mellan  
öst och väst via Blekinges 
hamnar.

Nya kopplingar till TEN-
nätverket och motorways 
of the sea

Ökning av intermodala 
transporter

Upprustning av E22 och 
en elektirfiering av 
Kustbanan

Felande länkar och 
flaskhalsar utreds

Förväntade resultat i Blekinge enligt Baltic Gateway
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Sammanfattning av pågående INTERREG-projekt
Sammanfattningsvis kan sägas att de pågående INTERREG-projekten Seagull, SEB 
Trans-Link och Baltic Gateway arbetar med olika stora övergripande frågor inom olika 
områden. SEB Trans-Link och Baltic Gateway arbetar i huvudsak med transportinfra-
strukturen inom regionerna med fokus på transportkorridorer medan Seagull arbetar 
med mer generella samhällsfunktioner.

Samtliga projekt förväntar sig positiva effekter på näringslivet och förhoppningsvis 
även för miljön. Däremot skapar ökad trafik nya och ökade miljörisker inte minst för 
Blekinge som mest fungerar som ett transitområde än ett målområde för transport-
erna.

 SEAGULL 
 

SEB TRANS-
LINK 

BALTIC 
GATEWAY 

SYFTE 
 

Syftet är att utveckla och 
förankra en långsiktig 
strategi och skapa en 
gemensam transnationell 
utvecklingsplan, s.k. 
Joint Transnational 
Development 
Programme (JTDP), för 
regionen 

Att studera möjligheterna 
att förbättra till-
gängligheten inom väg- 
järnvägs och sjö-
transportsystemen inom 
SEB-transkorridorerna och 
då främst de nordsydliga 
stråken genom byggandet 
av motorväg A1 i Polen 
(Gdynia – Lodz) samt 
förbättringar av stråket 
Göteborg – Borås – Växjö – 
Karlskrona. 

Syftet är utveckla ett 
övergripande, hög-
kvalitativt transport-
system för att koppla 
samman Skandinavien, 
nordvästra Europa, den 
Europeiska 
kontinenten, Baltikum, 
Ryssland, Vitryssland, 
Ukraina och Asien. 
 

INRIKTNING Skapa en gemensam 
transnationell 
utvecklingsplan, JTDP 

Satsningar på 
infrastrukturen i 
nordvästlig riktning mellan 
Oslo och Athen. 

Utredning om 
transportkorridoren i 
öst-västlig riktning. 

DELTAGARE 
 

9 partners från: 
Sverige 
Danmark 
Polen 
Litauen 
Lettland 
Ryssland, Kaliningrad 
 

24 partners från: 
Sverige  
Polen  
Litauen  
Ryssland, Kaliningrad 
 

38 partners från: 
Sverige 
Danmark 
Tyskland 
Polen 
Ryssland, 
Kaliningrad 
Litauen 
Lettland 

BUDGET 3,3 miljoner € 2,2 miljoner € 2,2 miljoner € 
FINANSIERING 
 

Projekt partnerna 
1,3 miljoner € från 
Interreg IIIB  
PHARE-programmet 
TACIS-programmet 

Projekt partnerna 
ca 7 miljoner kronor från 
Interreg IIIB 

Projekt partnerna 
1,14 miljoner € från 
Interreg III B 
PHARE-programmet 
TACIS-programmet 

GENOMFÖRANDE- 
PERIOD 

september 2002 – 
augusti 2005 

augusti 2002 – juni 
2005 

mars 2003 – mars 
2006 

RESULTAT 
 

- Regional 
utvecklingsplan, JTDP 
- Hållbar utveckling 
- Ekonomisk tillväxt 
- Bättre samanhållning 
inom regionen  
- Integrering av 
Kaliningradområdet 
- Ökat samarbete mellan 
innovativa centra 
- Hjälp med införandet av 
EUs ramdirektiv för 
vatten 
- Landsbygdsutveckling 

- Nya förbättrade 
transportmöjligheter i SEB 
Trans korridoren i nord-
sydlig riktning. 
- Regionförstoring med 
förbättrade 
kommunikationer 
- Nätverk mellan innovativa 
centra 
- Ökning av intermodala 
transporter 

- Övergripande 
högkvalitativt 
transportsystem mellan 
Skandinavien, Europa, 
Ryssland och vidare 
mot Asien.  
- Lokalisering av 
felande länkar och 
flaskhalsar 
- Infrastrukturella 
satsningar 
- Ekonomisk tillväxt  
- Hållbar utveckling  
- Ökad tillgänglighet 
inom och mellan 
regionerna 
- Ökning av intermodla 
transporter 
- Elektirfiering av 
Kustbanan 
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Blekinge med INTERREG-projekten
Om samtliga tre projekt får sina förväntade effekter och mål uppfyllda 
leder det till stor påverkan på Blekinge. Nedan har jag valt att samman-
fatta några av de resultat vi kan förvänta oss se i Blekinge efter att IN-
TERREG-projektens idéer genomförts.

Teknisk robusthet
- Satsningar på E22, Riksväg 29 
och 30.
- Elektrifiering och satsningar på 
Kustbanan och Kust till Kustbanan.
- Hamnarna i Blekinge är represen-
terade i TEN-nätverket och Motor-
ways of the sea.
- Ökning av Intermodala transport-
er.
- De felande länkarna och flaskhal-
sarna har lokaliserats och invester-
ingar för att förbättra tillgänglighet-
en pågår.
- Förbättrade transportmöjligheter 
mellan Göteborg och vidare ut i  
Östeuropa.
- Infrastrukturen i anslutning till 
SEB Trans-Link korridoren förbät-
tras.

Figur: Blekinge med INTERREG-projekten 

Ekologisk robusthet
- En inventering av kultur- och 
naturområden längs den nya kor-
ridoren skapar förutsättningar för 
en utveckling av turismen och bev-
arande av viktiga kultur- och natur-
områden.
- EU:s ramdirektiv för vatten har 
införts m.h.a Seagulls studier. 
- Arbete mot en levande landsbygd 
bedrivs. 

Social robusthet
- Förbättrade kommunikationer på 
vägar och järnvägar leder till en 
möjlig regionförstoring vilket i sin 
tur bidrar till större serviceunderlag 
och skapar möjligheter för boende i 
mer perifera områden.
- Regionförstoring med förbättrade 
transportmöjligheter.

Utbyggnad av E22 och 
en elektrifiering av 
Kustbanan

Förbättrade transportmöjligheter 
mot Göteborg genom satsningar 
på Riksväg 29 och 30 samt på 
Kust till Kustbanan.

Arbetsmarknad- och regionförstoring 
genom förbättrade järnvägsförbindelser 
mellan Karlskrona-Växjö-Kalmar med 
pendlingstider runt 60 min.

Ökade transporter av både 
gods och passagerare till 
östra Europa via Blekinges 
hamnar

Nya kopplingar med TEN-nätverken 
och motorways of the sea.
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- Förbättrade transportmöjligheter 
har lett til arbetsmarknadsförstor-
ing.
- Kortare restider och bättre samar-
bete mellan högskolorna i sydöstra 
Sverige.
- Satsningar på näringslivet och in-
novativa centra och kluster bildnin-
gar.
- Gemensam utvecklingsplan för 
hela sydöstra Östersjöregionen.
- Större nätverk, bättre samarbete 
och kontakter mellan länderna runt 
södra Östersjön.

Möjligheter att skapa nya INTER-
REG-projekt finns och nya projek-
tansökningar planeras.

Ytterligare INTERREG-
projekt
Nedan väljer jag att lista några yt-
terligare INTERREG-projekt med 
kopplingar till Östersjöregionen. 
Blekinge är inte partner i något av 
följande projekt men berörs ändå 
indirekt genom att projekten på 
olika sätt arbetar med utvecklingen 
av Östersjöregionen som Blekinge i 
allra högsta grad påverkas av.

South Baltic Arc
Projektperiod: februari 2002 – maj 
2005
Budget: 1,7 miljoner €
Projektet är en motsvarighet till 
SEB Trans och Baltic Gateway och 
arbetar med att skapa en infra-
strukturkorridor på sydöstra sidan 
om Östersjön, den s.k. ”South Bal-
tic Arc” zonen. Projektet sträcker 
sig från Lübeck via Rostock – Szc-
zecin – Gdansk – Kaliningrad – Riga 
till St. Petersburg. Mål med projek-
tet är att möjliggöra en ekonomisk 
utveckling genom att öka det trans-
nationella samarbetet. (INTERREG 
III B 2004a)

Baltic+
Projektperiod: januari 2003 – de-
cember 2005
Budget: 2,7 miljoner €
Ett INTERREG-projekt mellan Re-
gion Skåne, norra Tyskland och 
Polen med mål att utveckla ge-
mensamma visioner, strategier och 
handlingsprogram för att främja re-
gional utveckling i södra Östersjöre-
gionen. (INTERREG III B 2004b)

Baltic Tangent
Syftet med det nystartade projek-
ten Baltic Tangent är att undersöka 
förutsättningarna för en bred öst-
västlig transeuropeisk transportkor-
ridor som innefattar de viktigaste 
hamnarna i Sverige, Lettland, Polen 
och Danmark med Kalmar län som 
Lead Partner. Bakgrunden till pro-
jektet är att behovet av nya trans-
portkorridorer genom Sverige och 
Danmark har ökat efter tillväxten 
i Baltikum och Polen samt expan-
sionen av den ryska ekonomin. 
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Som nämnts tidigare har Region 
Blekinge arbetat med utformnin-
gen av två ansökningar till INTER-
REG IIIB Östersjön som lämnades 
in den 7 mars, 2005 och beslut 
väntas i början av juni. Ett bevil-
jande av projekten skulle göra Re-
gion Blekinge unikt i det avseendet 
att agera Lead Partner för tre stora 
EU-projekt som tillsammans har 
en större budget än vad organisa-
tionen som helhet har. 

Baltic MaSTER, Maritime Safety 
– Transport and Enviorment in the 
South Baltic Sea Region. Projektet 
syftar till att öka samarbetet och 
kunskapen vid en eventuell olycka 
till havs och därmed öka hållbar-
heten och minska konsekvenserna. 
Projektet kan också förväntas öka 
medvetenheten om båtars utsläpp 
och skapa en debatt om förorenin-
garnas effekter på Östersjöre-
gionen. Baltic MaSTER har en bud-
get på 4,4 miljoner euro med en 
projektperiod på 2,5 år. 

East-West Transnational Trans-
port Corridor in The S-BSR, be-
handlar transportkorridoren mellan 
Vilnius-Esbjerg via Klaipeda/Ka-
liningrad, Blekinge och Öresund. 
Transporterna i öst-västlig riktning i 
Östersjön växer dramatiskt och det 
krävs transnationellt samarbete för 
att skapa en fungerande korridor. 
Syftet med East-West är att ta fram 
konkreta infrastrukturinvesteringar 
i öst-västlig riktning och skapa en 
hållbar ekonomisk tillväxt och ut-
veckling. En transnationell utveck-
lingsstrategi för korridoren kommer 
att formas inom projektet. Projek-
tets sammanlagda budget är drygt 
6 miljoner euro.

I framtiden förväntas projekten, 
enligt Wiktor Szydarowski på IN-
TERREG-sekretariatet, att satsa 
mer på ekonomiskutveckling och 
trippel helix, vad det är som gör 
att vi får regional utveckling. Det-
ta eftersom EU har som mål att bli 
världens största ekonomi. Det finns 
även förslag på att förlänga projek-
tperioden från tre till fem år.

Nya projektansökningar
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Intervjuer
För att få en bättre uppfattning av projektens konkreta effekter i Blekinge har jag 
valt att intervjua ett antal personer som är insatta i projekten. Eftersom en del 
kommuner berörs mer än andra har jag valt att intervjua personer som jag anser 
har en god uppfattning om effekterna i Blekinge som helhet.

Jag har ställt frågor om deras medverkan i projekten och vilka konkreta effekter de 
tror projekten kommer att få med hänsyn till tekniska, ekologiska och sociala effek-
ter. En mer detaljerad beskrivning av respektive intervju finns som bilaga.

Intervjun med Wiktor Szydarowski från INTERREG-sekretariatet (2005-05-03) 
gav inga detaljerade uppgifter om respektive aspekt. Därför har jag valt att utesluta 
det materialet i denna matris. 

 Tekniska 
effekter 

 

Ekologiska 
effekter 

Sociala 
effekter 

Tore Almlöf 
Strategisk 
planering, 
Karlskrona 
kommun 
2004-12-21 

- Infrastruktursatsningar 
syns först om några år. 
- RV 30 planeras att byggas 
ut enligt ”Blekinges 
transportsystem 2004-
2015” 
- Upprustningen av 
järnvägen mellan 
Karlskrona och Emmaboda 
är inte budgeterad förrrän 
tidigast 2012. 
- Upprustning av järnvägen 
till Verköhamnen, 
Karlskrona ligger närmast i 
tiden med hjälp av 
finansiering från SEB Trans-
Link 

- Ökning av transporter 
på järnväg minskar 
belastningen på miljön 
och öka trafiksäkerheten. 
- Mer trafik till hamnarna 
ställer även krav på nya 
vägar till och från 
färjelägen vilket i sin tur 
påverkar miljön. 
 

- Nya 
infrastruktursatsningar 
ökar möjligheterna för 
pendling och 
arbetsmarknadsförstoring. 
- Förbättrade transporter 
kan innebära omflyttningar 
då det blir större valfrihet 
angående boende och 
arbete. 
- Gemensamma satsningar 
mellan högskolorna i 
sydöst kräver satsningar 
på Kust till Kustbanan. 

John Hultén 
Baltic Gateway 
2004-12-22 
 

- Arbetar med en 
upprustning och breddning 
av E22 samt en 
elektrifiering av Kustbanan. 
- Endast 7% av dagens 
transporter sker på järnväg 
vilket innebär att det finns 
utrymme för förbättringar 
inom detta område. 
- Två av hamnarna i 
Blekinge är TEN 
klassificerade, Verkö och 
Karlshamn.  

- Förbättring av 
järnvägstransporter samt 
en satsning på 
intermodala transporter 
påverkar miljön positivt. 
Även trafiksäkerheten 
ökas med mindre 
vägtrafik.  
- Transporter till havs 
förväntas öka vilket i sin 
tur ökar risken för 
miljökatastrof vid ev. 
olycka. 

- Finansieringar från 
privata investerare, s.k. 
Public Private Partnership, 
PPP på infrastrukturen 
skulle kunna påskynda 
utbyggnaden av 
infrastrukturen och på så 
vis stimulera näringslivet. 

PG 
Lindencrona 
Region 
Blekinge, 
Seagull 
2005-01-26 

- Seagull har medvetet valt 
att inte fokusera på 
infrastrukturfrågorna. 

- Seagulls rapport om 
Lyckeby River påverkar 
den ekologiska aspekten 
med hushållningen av 
vatten. 

- En utredning om det 
demokratiska läget i ERB 
regionen har gjorts liksom 
en om jämställdhet.   

Ingmar 
Harrysson 
Polisen 
Karlskrona 
2005-05-02 
 

  - Enligt polisen är det svårt 
att specificera hur den 
sociala robustheten 
påverkas av utvidgningen. 
- Mycket av den 
kriminalitet som kommer 
in via hamnarna är 
bilburen och många 
brottslingar lämnar 
Blekinge och verkar även i 
andra län. 

 



IV R o b u s t h e t s a n a l y s
I detta kapitel kommer jag att redovisa metoden 
för analys samt en robusthetsanalys på Ble-
kinge med utgångspunkt från de tre aspekterna: 
Teknisk, Ekologisk och Social robusthet. 

Metod

Robusthetsanaly på regionalnivå 
- Blekinge
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Metod
För att analysera projektens effek-
ter på Blekinges robusthet har jag 
valt att omarbeta ÖCB:s befintliga 
metod för robusthetsanalys som 
främst riktar sig mot robusthet på 
kommunalnivå. För att metoden 
bättre ska kunna tillämpas på re-
gional nivå har jag reviderat ÖCB:
s Checklista för robusthetsanalys 
(ÖCB & Boverket 1998) (se bilaga) 
och valt att fokusera på de faktor-
er som jag anser var de viktigaste 
ur regional synpunkt. För att få en 
överblick över de regionala projek-
tens effekter på Blekinges robust-
het har jag därför utformat en Ro-
busthetsanalys på regional nivå. 

De viktigaste skillnaderna mellan de 
båda analysmetoderna är att min 
analys på regional nivå fokuserar 
på större strukturer och använder 
ett bredare perspektiv vid analy-
sen. Många aspekter är dom sam-
ma i båda metoderna medan några 
har uteslutits för att skapa en mer 
profilerad analysmetod.

I analysen utgår jag ifrån projek-
tens effekter, de regionala riskfak-
torerna som inte direkt påverkas 
av projekten samt resultat från in-
tervjuer och egna slutsatser. Däre-
mot har jag valt att avgränsa analy-
sen genom att inte inkludera lokala 
riskfaktorer som finns i respektive 
kommun.

A. Teknisk robusthet
Den tekniska robustheten handlar 
om den fysiska struktur som finns 
i samhället med allt i från vägar till 
samhällets uppbyggnad och dess 
tekniska system.
A1. Transporter och transportan-
läggningar
- vägar
- järnvägar
- sjötransporter och hamnar
- flygtransporter och flygplatser
För transportsystemen är säker-
heten, uppbyggnad ur sårbar-
hetssynpunkt och flexibilitet viktigt. 
Alternativa färdvägar eller trafiklös-
ningar och färdsätt behöver finnas. 
I terminaler samlas både färdmedel 
och många människor vilket ökar 
sårbarheten.

A2. Övrig infrastruktur
- energiförsörjning
- IT
Inom tekniskförsörjning handlar 
det om att minska beroendet av 

Robusthetsanalys på regional 
nivå
Analysen utgår ifrån de tre aspekterna Teknisk, 
Ekologisk och Social robusthet som genomsyr-
ar arbetet och varje del har försetts med ett 
antal underrubriker. Efter varje del diskuteras 
effekterna och eventuella åtgärder.

Eftersom jag har valt att göra en robusthets-
analys tillämpad på regional nivå är det väldigt 
viktigt att ha i åtanke att positiva effekter på 
Blekinge som helhet kan ha negativa effekter 
på t.ex. en enskild kommun och viceversa. 
En positiv regional utveckling med nya stora 
infrastruktursatsningar drabbar ofta den en-
skilda invånaren på lokal nivå. De allra flesta 
effekterna påverkar även mer än en aspekt, 
d.v.s. det som påverkar den tekniska robust-
heten påverkar oftast även den ekologiska och 
den sociala robustheten på olika sätt och i olika 
omfattning. Den ekonomiska robustheten finns 
som en del i samtliga aspekter och behandlas 
inte separat i denna analys.
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enstaka ledningar eller energikällor 
och dela upp försörjningen på flera 
mindre enheter. Alternativa lösnin-
gar behöver skapas för att min-
ska sårbarheten. IT är viktigt för 
hela samhällets uppbyggnad och 
påverkar dess robusthet ur flera 
perspektiv.

A3. Bebyggelse
- bebyggelsetäthet
- tillgång till service
- samband med trafiksystem
Bebyggelsetätheten påverkar un-
derlaget för nya satsningar av 
både infrastruktur och service. Till-
gången till service skapar bättre 
förutsättningar för boendekvalité 
och genererar fler arbetstillfällen. 
Samhällets samband med trafiksys-
temen påverkar även förbrukningen 
av naturresurser och energi.

B. Ekologisk robusthet
B1. Farliga ämnen och verksam-
heter
- användning och omhänderta-
gande
- hantering och transport
- utsläpp till luft och vatten
- kärnkraftverk och andra indus-
trier
All hantering av farliga ämnen 
påverkar den ekologiska robust-
heten med effekter på både män-
niskor och miljö. Olika typer av 
verksamheter fungerar som mål-
punkter för transporter av farligt 
gods. Närheten till yttre faktorer 
såsom kärnkraftverk och andra 
större verksamheter påverkar indi-
rekt robustheten.

B2. Grönstruktur, kultur-  och 
naturmiljö
- ekologisk mångfald
- fritids och rekreationsområden
- ekologiskt känsliga områden
- vatten
- kulturhistoriskt och visuellt 
värdefulla miljöer

- riksintressen
Robustheten påverkas av hur väl 
värdefull miljö bevaras liksom hur 
väl riksintressena tillgodoses. An-
vändningen av vatten och vat-
tenområden samt bevarandet av 
grönstruktur påverkar samhällets 
robusthet.

B3. Klimatförändringar
- växthuseffekten
Klimatförändringar påverkar i stor 
utsträckning samhällets robusthet 
på flera olika sätt och berör ofta 
samtliga aspekter när de inträffar. 
Sårbarheten vid naturkatastrofer är 
stor och möjligheterna att förebyg-
ga dem är relativt små.

C. Social robusthet
C1. Livsmedelsförsörjning
- möjligheten att transportera, odla 
och förvara
Människors möjligheter att få tag 
på mat vid en eventuell krissitua-
tion har stor betydelse för samhäl-
lets robusthet. Det är därför bl.a. 
viktigt att spara bördig åkermark 
vid exploatering för att tillgodose 
möjligheten till lokal produktion.
 
C2. Näringsstruktur
- bransch- och företagsstruktur
- ägoförhållanden och lokalisering
För att öka den sociala och ekono-
misk robustheten är det viktigt med 
en sammansatt och varierande 
näringsstruktur med god tillgång till 
utbyggd infrastruktur.

C3. Sociala och kulturella förhål-
landen
- befolkningsstruktur
- sociala nätverk 
- delaktighet och engagemang
Lokal samhörighet och en känsla 
av identitet och tillhörighet är vik-
tig för att skapa engagemang hos 
medborgarna i planeringen och för-
valtningen av miljön. 
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A. Teknisk robusthet
Effekter på den tekniska robust-
heten syns ofta genom konkreta 
investeringar i form av olika infra-
struktursatsningar. Inom INTER-
REG-projekten planeras det utbyg-
gnader och upprustningar av vägar, 
järnvägar och hamnar. 

A1. Transporter och transpor-
tanläggningar
Vägar
De båda infrastrukturella projekten 
SEB Trans-Link och Baltic Gateway 
arbetar i huvudsak med att förbät-
tra det befintliga infrastrukturnätet 
som för Blekinges del blir synligt i 
en upprustning av E22, Riksväg 29 
och 30.

Järnvägar
SEB Trans-Link och Baltic Gate-
way arbetar för en förbättring av 
järnvägsnäten. En elektrifiering av 
Kustbanan planeras med start 2005 
medan en upprustning av Kust till 
Kustbanan och sträckningen mel-
lan Karlskrona – Emmaboda ligger 
längre fram i tiden. Järnvägsanslut-
ningen till Verköhamnen kommer 
inom kort (innan projekttiden för 
SEB Trans-Link gått ut) att kunna 
tas i drift efter vissa investeringar 
i spårunderhåll och signalsystem 
med finansiering från SEB Trans-
Link och Karlskrona kommun. 

Hamnar och sjötransport
Om gods- och passagerartrafiken 
ökar enligt prognoserna leder det 
till stora fysiska konsekvenser på 
Blekinge. Verköhamnen anses vara 
den hamn med störst ökning av 
gods och kommer på sikt behöva 
ytterligare ett färjeläge för att till-

Robusthetsanalys på regional nivå 
– Blekinge

godose den ökade transporteft-
erfrågan. Till en början förväntas 
vägnätet fungera som den huvud-
sakliga transportvägen och endast 
en liten del kommer att ske på järn-
väg. Medan transporterna ökar yt-
terligare krävs dock förbättringar 
av järnvägsnätet för att avlasta 
vägtrafiken och på så vis minska 
belastningen på miljön. Det kom-
mer krävas ingrepp i miljön för att 
skapa planskilda korsningar över 
huvudvägen Österleden samt fler 
spår på hamnområdet. Vid ökad 
järnvägstrafik är det viktigt att ta 
ställning till lämplig lokalisering av 
en godsbangård. Vid ytterligare en 
ökning av transporter och verksam-
heter i hamnen krävs, på sikt en 
elektrifiering av järnvägen till Verkö 
samt en fungerande godsbangård.
(SEB Trans-Link & Ramboll 2004)

Figur: Verköhamnen 
(SEB Trans-Link & Ramboll 2004)
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Flygplatser och flygtransport
Enligt Seagull krävs det förbät-
tringar av flygtransporterna mel-
lan medlemsregionerna för att 
samarbetet ska bli optimalt. Från 
Ronneby flygplats finns det idag 
flygningar till Palanga, Litauen tre 
gånger i veckan. Det saknas dock 
direkta flygningar mellan Ronneby 
och Polen.

Åtgärder
En förbättrad infrastruktur in-
nebär generellt sätt att kommuni-
kationerna och samarbetet mel-
lan regionerna ökar. Effektivare 
transporter genererar ett större 
underlag för arbetsmarknaden, då 
pendlingstider minskar utvidgas 
även arbetsmarknadsregionerna. 
Längs sträckningarna med effek-
tiva transportlösningar minskar en-
ergiförbrukningen och transportar-
betet då det finns ett större utbud 
av kollektivtrafik och mer effektiva 
transportvägar. 

För att öka Blekingehamnarnas 
konkurrenskraft gentemot ham-
narna i Skåne krävs det satsningar 
på infrastrukturen, både vägar och 
järnvägar behöver effektiviseras 
för att skapa förutsättningar för en 
utvidgad verksamhet. Genom att 
koppla samman Södra Stambanan 
med Kustbanan skulle nya möj-
ligheter skapas för godstrafik från 
Oslo/Göteborg att ta vägen via Älm-
hult vidare till någon av Blekinges 
hamnar. Mycket av godstrafiken går 
idag istället via Skåne och vidare ut 
i Europa. Satsningar på att förbät-
tra väg- och järnvägsförbindelser 
till Blekinges hamnar krävs för att 
uppfylla det krav om att TEN-ham-
nar ska ha goda trafikförbindelser. 

Hamnen i Karlshamn hanterar god-
strafik med både olja, gas och ke-
mikalier samt passagerartrafik. Om 
en olycka med en transport av far-

ligtgods skulle inträffa i samband 
med att en färja med passagerare 
finns i hamn skulle det kunna få sto-
ra konsekvenser för väldigt många 
människor. Jag anser att ett alter-
nativ till att minska sårbarheten i 
hamnarna skulle vara att samla alla 
transporter med passagerare till en 
hamn och alla med farligtgods till 
en annan. Svårigheterna med detta 
är att det inte finns renodlade pas-
sagerarfartyg som trafikerar om-
rådet utan det sker i kombination 
med frakttransporter. Det blir där-
för svårt att genomföra detta fullt 
ut med tanke på fartygens karaktär, 
men hänsyn bör ändå tas till gods-
sammansättning. Stora mängder 
människor bör inte vistas i miljöer 
med stora mängder farligtgods. 

Strategiskt sätt så ligger Karlskrona 
närmare hamnarna i både Lettland 
och Litauen än vad Karlshamn, som 
trafikerar länderna, gör och där-
för skulle linjerna kunna utgå från 
Verköhamnen, som hanterar min-
dre farligtgods, istället. En sådan 
omlokalisering skulle vara väldigt 
politiskt känslig och förmodligen 
ogenomförbar men skulle öka ro-
bustheten.

A2. Övrig infrastruktur
Energiförsörjningen i södra Sverige 
har visat sig vara sårbar efter ork-
anen Gudruns framfart i början på 
januari 2005. Gudrun är det värsta 
ovädret som drabbat södra Sverige 
sedan mitten på 1900-talet vilket 
inneburit många nedfallna träd 
med telefon- och strömbortfall som 
följd. 

IT behandlas i samtliga INTERREG-
projekt på olika sätt. Inom Baltic 
Gateway och SEB Trans-Link talas 
det om intermodala transporter som 
i de flesta fall kräver ett väl utbyg-
gt högteknologiskt system. Inom 
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Seagull arbetas det med innovativa 
centra och satsning på kluster samt 
samarbete mellan högskola, myn-
digheter och näringsliv.

Åtgärder
Energiförsörjningen har som tidi-
gare nämnts visat sig ha brister i 
robustheten vilket ställer krav på 
åtgärder. För att säkra Blekinges 
framtida motståndskraft och ro-
busthet förutsätts det att de teknis-
ka ledningarna, i den mån det går, 
grävs ner för att minska risken 
för ström- och teleavbrott. Frågor 
och projekt kring energiförsörjning 
skulle kunna öka Blekinges robust-
het. Stora krav på engagemang 
ställs dock på privata aktörer och 
myndigheter. 

Jag tror att satsningar på IT-ut-
vecklingen inom INTERREG-pro-
jekten skulle kunna innebära en 
positiv tillväxt för Blekinge med sin 
IT-profil. Satsningarna och utveck-
lingen av Intermodala transportlös-
ningar ställer krav på teknik och 
kompetens. Vid ett deltagande och 
engagemang från Blekinge Teknis-
ka Högskola samt IT-inriktade före-
tag kan en satsning på Intermodala 
transporter skapa nya möjligheter 
för sysselsättning och tillväxt i Ble-
kinge vilket i sin tur påverkar den 
sociala robustheten. 

A3. Bebyggelse
INTERREG-projektens påverkan på 
bebyggelsen kan ses genom att nya 
och förbättrade transportmöjlighet-
er skulle kunna skapa förutsättnin-
gar för boende i mer perifera om-
råden. Det skulle i sin tur kunna 
skapa underlag för etableringar av 
handel och verksamheter samt ska-
pa nya arbetsmöjligheter på annars 
avlägsna områden längs transport-
korridorerna.

Invånarnas närhet till trafikstruk-
turen är en viktig förutsättning för 
att skapa god tillgänglighet och 
boendekvalitet. Inom infrastruk-
turprojekten pågår vissa utrednin-
gar om anslutningar till de stora 
vägnäten. 

Riskerna med en ökning av trans-
porter är buller och utsläpp till 
luften. Bebyggelsen i närheten av 
vägar och järnvägar blir ofta störda 
vid en ökad belastning på väg- och 
järnvägsnätet.

Åtgärder
Jag anser att det krävs insatser och 
planering från respektive kommun 
för att etableringar längs trans-
portkorridorerna ska bli möjliga. 
Det behöver skapas möjligheter 
för nyexploatering och nya tomter 
kan behöva förberedas. Verksam-
hetslokaler och tomter i anslutning 
till viktiga transportflöden skapar 
möjligheter för etableringar på mer 
perifera områden. Närheten till 
transportkorridorer kan ge mindre 
företag möjligheter att pressa kost-
naderna samtidigt som de utveck-
lar glesbygden. 

För att minska buller och en förore-
nad närmiljö för boende i närheten 
av transportleder krävs det åtgärder 
i form av skydd och restrektioner. 
Bulleråtgärder i form av plank, val-
lar eller speciella lösningar på den 
enskilda fastigheten krävs. För att 
skapa en mer hälsosam närmiljö 
och minska luftföroreningarna är 
trädplanteringar önskvärda.
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B. Ekologisk robusthet
Den ekologiska robustheten påver-
kas på många sätt av den tekniska 
robustheten i denna studie.  Nyex-
ploatering och ökat trafikarbete får 
konsekvenser på Blekinges natur- 
och kulturmiljöer. För att öka den 
ekologiska robustheten krävs det 
restriktioner på emissioner och att 
skyddsområden respekteras.

B1. Farliga ämnen och verksam-
heter
Oljetransporter till havs utgör stora 
risker för bl.a. havs- och kustom-
råden. En fartygsolycka i närheten 
av Blekinges kuster skulle kunna få 
förödande konsekvenser på både 
djur- och växtliv liksom på turismen 
och yrkesfisket. Konsekvenserna av 
en katastrof kan leva kvar under 
många årtionden. 

Östersjön är ett av världens mest 
förorenande hav och har begränsad 
tillströmning från Nordsjön. Det 
tar närmare 25 år för hela vatten-
mängden att skiftas vilket innebär 
att koncentrationen av miljöfarliga 
substanser är väldigt hög. Tillflödet 
av färskvatten sker i huvudsak via 
floder och vattendrag. Dessa flod-
er rinner genom flera tätbefolkade 
områden med stor andel industrier 
och utgör en stor föroreningskälla. 
Sammanlagt utgör den största del-
en av Östersjöns tillrinning av föro-
renade ämnen genom ca 250 större 
floder, regn och tövatten är av min-
dre betydelse.

Östersjöns avrinningsområde 
består av många fler länder än en-
bart kuststaterna och innefattar ca 
1,7 miljoner km². Avrinningsområ-
det innefattar även delar av Vitrys-
sland, Tjeckien, Slovakien, Ukraina 
och Norge vilket innebär att utsläpp 
och föroreningar från dessa länder 
berör Östersjön ur ett miljömässigt 
perspektiv.

Syrehalten i Östersjön bestäms i 
störst utsträckning av tillflödet av 
det syrerika saltvattnet från Nor-
dsjön. Tillflödet har under senare 
år varit begränsad p.g.a. ändrade 
klimatförhållande såsom vind, ne-
derbörd samt hög- och lågtryck. 
Under perioden 2002-2003 skedde 
dock ett större inflytande av tungt 
syrerikt vatten vilket har lett till att 
läget förbättrats något.

Figur: Östersjöns avrinningsområde

Åtgärder
Robustheten i Blekinge påverkas 
även av verksamheter och trans-
porter lokaliserade utanför Ble-
kinge. Som nämnts tidigare finns 
risken från t.ex. kärnkraftverk eller 
olyckor till havs. Jag anser att det 
är viktigt att förstå att Blekinges 
robusthet inte bara kan lösas i Ble-
kinge utan det krävs även arbete 
med robusthet på nationell och inte 
minst internationell nivå.



6 2

Det är inte bara viktigt att minska 
utsläpp till luft, mark och vatten på 
kort sikt utan det behövs ett lång-
siktigt miljötänkande som integre-
ras i samhällets olika sektorer. För 
att skapa en fungerande miljöpoli-
tik krävs det bl.a. att allmänheten 
är medveten och intresserad av 
miljöproblemen samt att det skapas 
lagstiftning, tillsyn och administra-
tion.

Transporter av farligtgods på både 
land och i vatten ställer krav på re-
striktioner och planer på beredskap. 
Baltic Gateway arbetar med hanter-
ing av farligtgods i Lübecks hamn 
och en önskvärd utveckling är att 
det framkomna resultatet tillämpas 
i samtliga Östersjönshamnar. 

Jag anser att en arbetsplan för möj-
ligheter till samverkan på interna-
tionell nivå vid en eventuell olycka 
utanför Blekinges kust behövs lik-
som utvecklingen av förebyggande 
åtgärder inom bl.a. lotsning, över-
vakning och räddning. Ett medel att 
nå dessa mål är INTERREG-projek-
tet Baltic MaSTER som syftar till att 
lösa just dessa frågor.  

Jag anser att det krävs bättre 
kontroll av fartygens kondition 
och strängare straff för brott mot 
miljöregler för att minska påfrest-
ningen på Östersjön. Enkelsk-
rovade fartyg bör fasas ut inom en 
snar framtid eftersom de utgör en 
större risk för olyckor än vad dub-
belskrovade fartyg gör. En databas 
innehållande kunskaper om farty-
gen, vad de fraktar och vart de är 
på väg redan innan de anländer till 
Östersjön tror jag kan skapa bät-
tre förberedelser för insatser vid en 
eventuell olycka. 

Det krävs insatser på internationell 
nivå mot de verksamheter som släp-
per ut stora mängder föroreningar 

till Östersjön via floder och vatten-
drag. Olycksförebyggande arbete 
och varningssystem behöver kon-
tinuerligt utvecklas och uppdateras 
på riskrelaterade verksamheter. 

En större satsning på information-
skampanjer och seminarier om 
Östersjön och dess situation be-
hövs för att skapa en debatt kring 
ämnet.

B2. Grönstruktur, kultur- och 
naturmiljö
Seagull har inom ett av sina arbet-
spaket arbetat med ett projekt kal-
lat Lyckeby River som har bedrivits 
med utgångspunkt från EU:s ram-
direktiv för vatten.

De negativa effekterna av förbättrat 
infrastrukturnät kan bl.a. ses i form 
av ingrepp i naturmiljön under pro-
jekteringsarbetet liksom miljö- och 
hälsofrågor vid ökad andel utsläpp. 
En ökad transport genom Blekinge 
kan också skapa barriärer och ut-
göra hot för människor och djur.

Åtgärder
Det krävs varsamhet vid utbyg-
gnaden av vägar och annan infra-
struktur för att minska de fysiska 
konsekvenserna på natur- och kul-
turområden. Både längsmed Ble-
kingekusten och inne på land finns 
många skyddade områden som be-
höver värnas och tas hänsyn till. 
Naturskyddsområden, vattentäk-
ter och värdefull jordbruksmark 
är några av de restriktioner som 
finns. Vid nyexploateringar krävs 
att hänsyn tas till gällande lagar, 
bestämmelser och restriktioner för 
att minska påverkan på kultur- och 
naturmiljön. En satsning på, och 
skydd för, tätortsnära grönstruktur 
är en förutsättning för att skapa en 
god närmiljö. 
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En satsning på ekoturism skulle 
gynna den ekologiska robustheten 
genom att större hänsyn tas till vik-
tiga natur- och kulturområden. (läs 
mer under: C2. näringsstruktur)

B3. Klimatförändringar
Växthuseffekten är en term som 
används allt mer och är i allra hög-
sta grad en global process. I me-
dierna kan vi läsa om olika typer 
av naturkatastrofer som orkaner, 
ihållande regn med översvämnin-
gar som följd, torka och uteblivna 
skördar. Listan kan göras lång och 
forskare varnar för stora förändrin-
gar de närmaste århundradena. 

Riskerna för växthuseffekten kan 
anses vara den risk som i längden 
skulle kunna ge störst konsekvens-
er för Blekinge. Med förändringar av 
medeltemperaturen smälter polari-
sarna och havsnivån höjs. Förän-
dringar på vädret i form av regn och 
kraftiga vindar med översvämnin-
gar och omkullblåsta träd som följd 
skapar stora påfrestningar på sam-
hället. Översvämningar utgör en 
risk för skador på människor och 
egendom samt på samhällets infra-
struktur som helhet och inte minst 
på den ekonomiska robustheten. 
Positiva effekter av kraftiga vindar 
kan ses på Östersjöns syretillförsel. 
Vindarna genererar kraftiga vågor 
som i sin tur pressar in syrerikt vat-
ten från Nordsjön. 

De tre INTERREG-projekten som 
jag har valt att beskriva behand-
lar inte klimatförändringar i direkt 
avseende. Men samtliga projekt 
strävar ändå efter en hållbar ut-
veckling där klimat och miljöfrågor 
omfattas. Satsningar på intermo-
dala transportlösningar minskar 
på sikt utsläppen och belastningen 
på vägnätet. Ett utbyggt och elek-

trifierat järnvägsnät gynnar även 
kollektivtrafiken. 

Åtgärder
Blekinge måste göra sig beredd 
på bl.a. oväder, översvämningar 
och en höjning av havsnivån och 
inkludera dessa frågor på ett tidigt 
stadium i planeringen. Men det är 
självklart också viktigt att arbeta 
förebyggande med utveckling av 
miljöeffektivare metoder och trans-
portslag. 

Konsekvenserna av klimatförändrin-
garna bör tas i beaktande då nya 
satsningar på samhällets infrastruk-
tur görs. Det är t.ex. inte lämpligt 
att planera ny bebyggelse på mark 
som bara ligger ett par meter över 
havsnivån om vi kan förvänta oss en 
stigning av havsytan det närmaste 
århundradet. Placeringen av viktiga 
samhällsfunktioner bör också göras 
med hänsyn till tillgänglighet från 
flera håll då det finns risk för att 
tillfartsvägarna översvämmas eller 
blockeras av nedfallande träd. 

Det finns redan idag INTERREG-
projekt som behandlar olika typer 
av miljöfrågor men fler behövs. 
INTERREG-projekt som behandlar 
mer miljöspecifika åtgärder på for-
donen i form teknikutveckling och 
bränsle liksom fler satsningar på 
lokala kollektivtrafiklösningar skulle 
vara önskvärda.
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C. Social robusthet
Hur människor reagerar på effek-
terna och utvecklingen av INTER-
REG-projekten påverkar till viss 
del den sociala robustheten. Nya 
bekantskaper genom skapandet 
av nätverk kan minska fördomar 
och skapa ett fredligare samhälle. 
Men ny invandring genom öppnare 
arbetsmarknader kan även leda 
till segregation och utanförskap. 
Kraven på arbetskraft med högre 
utbildning bedöms öka vilket kan 
leda till större klyftor mellan dem 
med eller utan utbildning. Även 
skillnader i lön och levnadsstandard 
kan öka med effekter på den socia-
la robustheten.

C1. Livsmedelsförsörjning
När EU utvidgningen och transport-
er skapar större regioner och snab-
bare transporter är det viktigt att 
behålla det småskaliga i samhäl-
let. Vid alvarligare kriser i Sverige 
eller i världen är det viktigt att de 
enklaste behoven kan tillfredställas 
genom lokalförsörjning. Att behål-
la lokal jordbruksmark och skydda 
vattentäkter är viktiga faktorer för 
att skapa ett robust samhälle. Att 
transportera livsmedel från andra 
delar av världen skapar negativa 
effekter på miljön och ökar samhäl-
lets sårbarhet.

Åtgärder
Det är viktigt att lokal jordbruks-
mark får finnas kvar och respe-
kteras vid exploatering för att kun-
na tas i drift vid importbortfall eller 
alvarlig kris.

För att säkra ett samhälles robust-
het är det i många fall viktigt med 
småskalighet och alternativ. Att 
placera all dagligvaruhandel i ex-
terna köpcentra ökar sårbarheten 
ur flera aspekter. Det finns risker att 

de lokala mataffärerna slås ut, till 
förmån för de stora kedjorna utan-
för centrum, vilket drabbar många 
äldre och människor utan bil. Trots 
att det i många fall finns kollek-
tivtrafik kopplat till externa köpcen-
tra blir bilen ofta transportmedlet. 
Detta innebär att människor ofta 
får åka längre för att handla vilket 
i sin tur ökar utsläppen och belast-
ningen på trafiknätet samt en ökad 
risk för utarmning av stadskärnan. 

C2. Näringsstruktur
Satsningen på utbildning och in-
novativa kluster är en viktig faktor 
för ett hållbart Blekinge. Högskolan 
skapar bättre förutsättningar för en 
hög kompetensnivå hos befolknin-
gen och kan hjälpa till att främja 
den regionala utvecklingen, minska 
sårbarheten och öka robustheten.

Ett väl utbyggt infrastruktursystem, 
förespråkat i SEB Trans-Link och 
Baltic Gateway, gynnar det region-
ala näringslivsklimatet. Om det finns 
enkla och effektiva transportlösnin-
gar skapas bättre förutsättningar 
för företagens logistik och tillväxt. 
Goda kommunikationer och nät-
verk med andra företagsregioner 
diskuteras inom Seagull och öpp-
nar möjligheter för nya företag att 
etableras.

En utbyggnad av Kust till Kustban-
an skulle innebära kortare restider 
mellan de olika lärosätena i sydöstra 
Sverige och skapa konkurrenskraft 
på både nationell och internationell 
nivå vad gäller forskningsmedel, 
studenter och personal.

Åtgärder
Förbättringar av infrastrukturen får 
tydliga effekter inom näringslivet. 
Kortare restider skapar större ar-
betsmarknadsregioner och kan på 
så sätt minska den lokala arbet-
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slösheten. Snabbare förbindelser 
till högskolorna i södra Sverige 
möjliggör för många som annars 
inte skulle valt att utbilda sig att 
nu göra det. Med korta pendling-
savstånd finns möjligheten att bo 
kvar på orten vilket skulle fungera 
positivt på Blekinges befolkningsut-
veckling.

Med bättre kommunikationer skapas 
också möjligheter för nya företag 
att etablera sig i Blekinge. För att 
minska sårbarheten är det viktigt 
att ha ett diversifierat näringsliv 
utan tyngdpunkt på någon enskild 
näringsgren i regionen. Ett näring-
sliv sammansatt av företag och 
verksamheter inom olika närings-
grenar, upplåtelseformer och av 
olika storlek ökar den sociala ro-
bustheten.

Jag anser att en utveckling av tur-
ismen har stor potential i Blekinge 
med dess närhet till rika kultur- och 
naturmiljöområden och inte minst 
havet och skärgården. Profileringar 
mot ekoturism och utvecklingen av 
kulturen kan generera nya typer av 
turister och gynna den sociala och 
ekologiska robustheten.

C3. Sociala och kulturella förhål-
landen
Ett ökat samarbete mellan region-
erna runt sydöstra Östersjön kan 
skapa större möjligheter till utbyte 
av handel, arbete och kompetens. 
Ett större samarbete och fler utby-
ten mellan våra grannländer kan 
skapa positiva sociala effekter. Ju 
bättre vi känner varandra desto 
större förståelse och tolerans har vi 
också gentemot våra grannar. 

Seagull är det projekt som främst 
syftar till att skapa sociala nät-
verk. Det talas om samarbete mel-
lan länderna genom skapandet av 

innovativa miljöer där det krävs 
samverkan mellan näringsliv, uni-
versitet och den offentliga sektorn. 
Även landsbygdsutvecklingen som 
Seagull arbetar med handlar om 
nätverksbyggande och kunskapsut-
byte.

Som vid alla gränser förekommer 
smuggling och illegal handel av 
olika slag. Blekinge, med sina två 
internationella hamnar, är inte för-
skonat. En ökad handel och trans-
port till och från nya EU länder, som 
fortfarande har en låg levnadsstan-
dard, kan innebära en ökning av 
brott i Blekinge och påverka den 
sociala robustheten på lokal nivå.

En annan viktig aspekt ur social 
synvinkel är projektens förmåga att 
politiskt förankra besluten i respe-
ktive region. 

Åtgärder
Ett fortsatt utbyte mellan länderna 
är viktigt för att minska fördomar 
och skapa bättre förståelse för våra 
grannar 30 mil bort.

Transporter till Blekinge via färjor 
från länder med större kriminal-
itet kan föra med sig problemen till 
Sverige. En ökning av smuggling 
och kriminalitet kan förväntas ske 
till en början och det krävs större 
resurser på polis, tull och gräns-
kontroll. Det finns en risk att han-
deln med människor, s.k. trafficing, 
också kan öka när gränserna blir 
allt otydligare. 

Jag tycker att samtliga INTER-
REG-projekt behöver förmedla sina 
syften till allmänheten på ett akti-
vare sätt. Projekten behöver synas 
mera i media och det krävs satsnin-
gar både från projektens sida och 
från myndigheters.
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Sammanfattning av effekter och åtgärder
För att bättre kunna urskilja respektive projekts effekter på Blekinges robusthet har 
jag valt att presentera några av de viktigaste resultaten från Robusthetsanalysen i 
en matris.

 
 

TEKNISKA EFFEKTER EKOLOGISKA  
EFFEKTER 

SOCIALA  
EFFEKTER 

 
SEAGULL 

 

- Få tekniska effekter 
eftersom Seagull medvetet 
valt att inte fokusera på 
infrastruktur. 
+ Poängterar vikten av 
flygförbindelser mellan 
Sverige och de nya EU 
länderna. 

+ Förberedelse för införandet 
av EU:s ramdirektiv för vatten 
på lokal och regional nivå 

+ Nätverk och utbyten 
+ Förbättrad 
landsbygdsutveckling 
+ Skapandet av innovativa 
miljöer med samarbete mellan 
näringsliv, högskolor/universitet 
och offentlig sektor 

 
 

SEB TRANS-
LINK 

 

+ Nya och förbättrade 
transportmöjligheter från 
Göteborg till Karlskrona och 
vidare ut i öst Europa. 
+ Förstärkning av Blekinge 
hamnarnas ställning i södra 
Sverige 
+ Upprustning av 
järnvägsförbindelsen till 
Verköhamnen 
+ Nya transportmöjligheter 
skapar förutsättningar för 
boende i mer perifera 
områden 
- Miljöpåverkan 

+ Satsningar på Intermodala 
transportlösningar minskar 
belastningen på trafiknätet och 
minskar utsläppen 
+ Bortbyggandet av flaskhalsar 
skapar jämnare trafikflöden 
vilket innebär mindre utsläpp. 
- En satsning på sjötransporter 
innebär en ökad risk för olyckor 
till havs 
- Ökning av vägtransporter 
påverkar miljön negativt. 

+ Nätverk och utbyten 
+ Regionförstoring och 
arbetsmarknadsförstoring med 
nya snabbare 
transportmöjligheter.  
+ Arbetsmarknads-förstoring med 
pendling nu även till Växjö och 
Kalmar under en timme. 

 
 

BALTIC 
GATEWAY 

 

+ En upprustning av E22 med 
förbättrade 
transportmöjligheter i öst-
västlig riktning.  
+ En elektrifiering av 
Kustbanan. 
+ Förstärkning av Blekinge 
hamnarnas ställning i södra 
Sverige 
+ Nya transportmöjligheter 
skapar förutsättningar för 
boende i mer perifera 
områden  
- Miljöpåverkan 

+ Satsningar på Intermodala 
transportlösningar  
+ Arbetar med hantering av 
farligt gods 
+ Bortbyggandet av flaskhalsar  
- En satsning på sjötransporter 
innebär en ökad risk för olyckor 
till havs 
- Ökning av vägtransporter 
påverkar miljön negativt. 

+ Nätverk och utbyten 
+ Regionförstoring och 
arbetsmarknadsförstoring med 
nya snabbare 
transportmöjligheter.  
+ Politiskt engagemang och 
förankring av beslut 

 
 

ÅTGÄRDER 
 
 
 
 
 

+ Förbättrade väg- och 
järnvägsförbindelser till 
Blekinges hamnar 
+ Separera transporter av 
passagerare och farligt gods 
+ Bättre motståndskraft på 
el- och teleledningar 
+ Satsningar på IT-
utvecklingen  
+ Möjligheter för 
nyexploatering i mer perifera 
områden 
+ Skydd och restriktioner för 
en hälsosam närmiljö 
+ Bättre flygförbindelser 
mellan Sverige och 
Baltländerna  

+ Minska utsläpp till luft, mark 
och vatten genom lagstiftning 
och tillsyn 
+ Arbetsplan för samverkan på 
internationell nivå vid ev. olycka 
till havs 
+ Bättre kontroll av fartyg och 
strängare straff för miljöbrott 
+ Informationskampanjer om 
Östersjöns tillstånd för att 
skapa debatt 
+ Hänsyn till skyddsområden 
och restriktioner vid 
nyexploatering 
+ Satsning på tätortsnära 
grönstruktur för en god närmiljö 
+ Utveckling av ekoturismen 
+ Växthuseffekternas effekter 
bör inkluderas i planeringen 

+ Respektera lokal jordbruksmark 
+ Bevara småskalighet och 
alternativ gällande bl.a. 
dagligvaruhandel 
+ Skapa ett diversifierat 
näringsliv 
+ Utvecklingen av turismen 
+ Fortsatt utbyte för att minska 
fördomar 
+ Större resurser på polis, tull 
och gränskontroll 
+ Bättre informationsspridning av 
INTERREG-projektens syften och 
resultat 

 



V D i s k u s s i o n  o c h  
S l u t s a t s e r

I detta kapitel studerar jag Blekingestrategin för 
att jämföra den med de valda INTERREG-projek-
ten för att se hur väl de arbetar mot gemensam-
ma mål. Jag avslutar med att redovisa de före-
slagna prioriteringar som känns mest aktuella för 
att skapa ett robustare Blekinge. 

Blekinge i framtiden

Slutord
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För att kunna förankra mina slutsatser om projektens effekter på Blekinges robust-
het har jag valt att granska innehållet i Blekinges regionala utvecklings program 
Blekingestrategin – Så här möter Blekinge framtiden (Region Blekinge 2002b). Det 
regionala tillväxtprogrammet (RTP) är ett av flera verktyg för att genomföra strate-
gin. Blekingestrategin har arbetats fram av Region Blekinge med medverkan från 
Länsstyrelsen, Blekinge Tekniska Högskola och många andra organisationer och per-
soner med en vilja att forma en gemensam bild av Blekinges framtid.

Blekingestrategin
Blekingestrategin är presenterad genom ”Blekinges fem kartbilder”. Kartbilderna ska 
symbolisera färd- och viljeriktning för arbetet med att genomföra Blekingestrategin.

Blekinge i framtiden

- Det hållbara Blekinge
Denna kartbild ska symbolisera hushållningen av resurser, 
både människor och miljö. Den ska visa att det är viktigt 
med jämställdhet mellan könen. Arbetskraftsförsörjning 
anses vara en av de viktigaste uppgifterna för att trygga 
välfärd och sysselsättning. Bristen på outbildad arbetskraft 
kan i framtiden bli ett hot mot näringsliv och offentligsektor 

- Det samverkande Blekinge
Blekinge ska aktivt delta i utvecklingsprocessen i Östersjöom-
rådet och arbetar för en hållbar utveckling i hela regionen. 
Det är viktigt att främja demokratin och skapa kontakter 
över politiska och kulturella gränser. Allianserna med andra 
institutioner på internationell och nationell nivå förespråkas 
för att stärka Blekinges internationella profil. Detta är en 
förutsättning för att delta i de större europeiska forsknings- 
och utvecklingsprojekten.

- Det innovativa Blekinge
Målet är att Blekinge ska utvecklas till en kunskapsregion 
med ett framgångsrikt näringsliv. Blekinge ska bli internatio-
nellt konkurrenskraftigt och kännetecknas av mångfald och 
spetskompetens. Det ska finnas en snabb förmåga att kunna 
upptäcka och hantera förändringar i omvärlden och dra nytta 
av dessa. Det ska finnas goda förutsättningar för alla typer 
av lärande. Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola 

ska ta initiativ till hur samarbetet kring samhällsansvaret utvecklas. Ett fördjupat sa-
marbete mellan näringsliv, kommuner och landsting skapar möjligheter att förlägga 
utbildningar på fler orter. Olika typer av utbildningsformer skapas för att förhindra 
avhopp och utslagning vilket tryggar arbetskraftsförsörjningen. Forskning och ut-
veckling lyfts fram, BTH ges universitetsstatus och det ska finnas en ökad samverkan 
mellan universitet och högskolor i sydöstra Sverige.

varför ett mål är att säkra tillgången på arbetskraft. Det handlar om att skapa en at-
traktiv region att arbeta och bo i för unga människor.
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- Det tillgängliga Blekinge
Blekinge ska förknippas med tillgänglighet som är viktig för 
regional utveckling och tillväxt, rättvisa och jämställdhet, 
välfärd och sysselsättning samt en god miljö. Effektiva in-
frastruktur- och transportsystem ökar tillgängligheten och 
skapar möjligheter för tillväxt. Goda kommunikationsmöj-
ligheter gör det enklare för människor att ta sig till och från 
arbete eller utbildning och bidrar därför till regionförstoring. 

- Det attraktiva Blekinge
Blekinge ska bli en ännu bättre region att leva och verka i 
eller besöka. Länet är tättbefolkat med möjligheten att bli 
ett stadslandskap med god tillgång till natur. En väl utbyg-
gd infrastruktur skapar möjligheter till arbetspendling inom 
eller över länsgränserna. För att öka attraktiviteten och 
välfärden ska barnomsorg, skola, äldreomsorg och hälso- 

Översyn av Blekingestrategin
Blekingestrategin har funnits se-
dan juni 2002 och ska nu ses över. 
Vid uppdateringen av Blekinges-
trategin, som ansvaras av Region 
Blekinge, krävs det bl.a. kopplin-
gar till Seagulls JTDP för ERB-om-
rådet liksom till den strategi som 
SydSam har. Regionfullmäktige 
ska fastställa den färdiga strategin 
den 14 september 2005.

Det krävs förbättringar i den befintliga infrastrukturen för att tillgodose utvecklingen 
i regionen. Flygplatser, hamnar och andra terminaler måste utvecklas för att spela en 
större roll i distributionen av varor och personer i Östersjöregionen. Utbyggnaden av 
E22 och vägarna 28, 29 och 30 planeras p.g.a. sin låga standard. En elektrifiering av 
Blekinge Kustbanan och en upprustning av Kust till Kustbanan planeras och bedöms 
som viktig med tanke på utvecklingen i Östersjöregionen.

och sjukvården byggas ut. Turismen anses ha goda förutsättningar för att utvecklas, 
både det svenska närområdet och de utländska närmarknaderna. Blekinge har en 
stor utvecklingspotential inom konferenser, internationella evenemang samt priva-
tresande med fokus på produkter och varumärken. Turismen har goda förutsättnin-
gar att bli en hållbar näringsgren med många nya arbetstillfällen.
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En jämförelse: Blekingestrategin – INTERREG-
projekten
Matrisen nedan visar hur väl INTERREG-projekten tillgodoser och uppfyller målen i 
Blekingestrategin.

 
 

SEAGULL SEB TRANS-
LINK 

BALTIC 
GATEWAY 

 
Det hållbara Blekinge 
 

+ satsningar på 
innovativa centra 
+ arbete med 
jämställdhet och 
demokrati 
- Inga satsningar på 
utbildning 

+ förbättrade 
transportmöjligheter 
leder till nya 
arbetsmarknads-
regioner (Växjö-Kalmar-
Karlskrona) 
- nyexploatering innebär 
påfrestning på miljön 
- Inga satsningar på 
utbildning 

+ förbättrade 
transportmöjligheter 
leder till nya 
arbetsmarknads-
regioner (I öst-västlig 
riktning mellan städerna 
i Blekinge med 
förlängning till Skåne)  
- nyexploatering innebär 
påfrestning på miljön 
- Inga satsningar på 
utbildning 
 

 
Det samverkande 
Blekinge 
 

+ deltar aktivt i 
utvecklingen av 
Östersjöområdet 
+ större 
utvecklingsprojekt 
+ nätverksbildande 
 

+ nätverksbildande 
+ större 
utvecklingsprojekt 
 

+ nätverksbildande 
+ större 
utvecklingsprojekt 
 

 
Det innovativa 
Blekinge 
 

+ satsar på 
utvecklingen av 
innovativa centra 

+ förbättrade 
transportmöjligheter 
skapar förutsättningar 
för ökat utbyte mellan 
BTH, Växjö Universitet 
och Högskolan i Kalmar 
 

+ satsningar på 
intermodala lösningar, 
kännetecknas av 
nytänkande och 
högteknologiska system 

 
Det tillgängliga 
Blekinge 
 

+ uttryckt ett behov av 
förbättrade 
kommunikationer 
mellan 
medlemsregionerna 
inom ERB 
- arbetar inte med 
själva med 
transportfrågor 
 

+ satsningarna på 
infrastrukturen ökar 
tillgängligheten 
- inga konkreta förslag 
på förbättrade 
flygförbindelser till och 
från Blekinge 

+ satsningarna på 
infrastrukturen ökar 
tillgängligheten 
- inga konkreta förslag 
på förbättrade 
flygförbindelser till och 
från Blekinge 

 
Det attraktiva 
Blekinge 
 

+ nätverkan med andra 
regioner kring sydöstra 
Östersjön skapar 
förutsättningar för ett 
samarbete inom 
turismen och 
marknadsföring av 
Blekinge  
- inga satsningar på 
omsorg eller sjukvård 

+ utbyggd infrastruktur 
skapar möjligheter till 
arbetspendling 
+ ökad tillgänglighet till 
Blekinge skapar 
möjligheter för 
utveckling av turismen 
- inga satsningar på 
omsorg eller sjukvård 

+ utbyggd infrastruktur 
skapar möjligheter till 
arbetspendling 
+ ökad tillgänglighet till 
Blekinge skapar 
möjligheter för 
utveckling av turismen 
- inga satsningar på 
omsorg eller sjukvård 
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Av matrisen kan utläsas att de båda 
infrastrukturprojekten SEB Trans-
Link och Baltic Gateway i stor ut-
sträckning uppfyller samma mål 
i Blekingestrategin vilket beror på 
att de är uppbyggda på likartade 
sätt. Seagull däremot presenterar 
inga infrastruktursatsningar utan 
arbetar mer med de ”mjuka frågor-
na”. 

Samtliga projekt uppfyller Det sam-
verkande Blekinge mycket väl och 
jag anser att en kombination av 
alla tre projekten tillgodoser Ble-
kingestrategin på ett bra sätt. Det 
som saknas är mer lokala frågor 
inom Det attraktiva Blekinge såsom 
barn- och äldreomsorg, skola samt 
hälso- och sjukvård. Dessa frågor 
ryms inte i studerade INTERREG-
projekt, vilket jag tycker är rimligt 
och bör istället hanteras på lokal 
nivå. Jag tror att Blekinge ändå 
kommer att upplevas som attraktiv 
med förbättrade kommunikations-
möjligheter och regional utveckling 
efter ett genomförande av INTER-
REG-projektens mål och visioner.
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Teknisk robusthet
Det verkar rimligt och högst ak-
tuellt att göra de infrastrukturella 
satsningarna som föreslås för att 
kunna tillgodose utvecklingen i re-
gionen och skapa konkurrenskraft. 

För att möjliggöra föreslagna 
satsningar på infrastrukturen krävs 
det en utveckling av fler INTERREG-
projekt som syftar till mer konkreta 
investeringar. 

Jag anser att hamnarna i Blekinge 
bör samarbeta på ett bättre sätt 
och att passagerare och farligt gods 
bör delas upp på olika hamnar i den 
mån det går. 

En större satsning på flygtrafik 
mellan sydöstra Sverige och nya 
medlemsländer skulle gynna Ble-
kinges utveckling. Jag föreslår 
satsningar på en gemensam, större 
flygplats i sydöstra Sverige med 
fler internationella flygningar för 
att klara konkurrensen och skapa 
underlag.

Ekologisk robusthet
För att den ekologiska robustheten 
skall förbättras anser jag att det 
krävs omedelbara insatser för att 
minska Östersjöns föroreningar. 
Det krävs strängare lagstiftning och 
kontroll av företag runt Östersjön 
och av fartygen som trafikerar om-
rådet. 

Satsningar på maritim säkerhet an-
ser jag är av allra högsta prioritet. 
Jag tror att det bara är en tidsfråga 
innan ett större oljeutsläpp drabbar 
den Blekingska kusten. För att min-
ska konsekvenserna av ett utsläpp 
krävs det förebyggande åtgärder 
och en gemensam beredskap runt  
hela Östersjön. Att projektet Baltic 
MaSTER blir beviljat EU-medel är 
en förutsättning.

En satsning på ekoturism skulle 
hjälpa till att bevara värdefulla na-
tur- och kulturområden och bidrar 
till nya företagsmöjligheter vilket i 
sin tur påverkar den sociala robust-
heten.

Social robusthet
Jag anser att Blekinge Tekniska 
Högskola bör samlas på en ort för 
att få en starkare ställning i förhål-
lande till andra stora högskolor och 
bidra till en positiv befolkningstill-
växt i Blekinge. Ett större campus 
skulle skapa underlag för ett bre-
dare studentliv och göra högskolan 
mer attraktiv. Detta strider dock 
mot Blekingestrategin vars planer 
är att utveckla högskolan genom 
att lokalisera utbildningar på yt-
terligare orter. Den fördel jag kan 
se med att dela upp högskolan på 
flera orter är att det gör det möjligt 
för boende i Blekinge att studera 
utan att behöva flytta till annan ort, 
nackdelen är dock att det kan bli 
svårt att locka till sig studenter från 
andra delar av Sverige.

Föreslagna prioriteringar
Blekingestrategin arbetar för att skapa ett robustare Blekinge men det 
finns delar som kan utvecklas och nedan föreslår jag de prioriteringar, 
inom respektive aspekt, som jag anser vara mest aktuella för att förbättra 
situationen för Blekinge och dess invånare.
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Jag tror att det är jätteviktigt med 
en gemensam, internationell strate-
gi för turism. Det krävs gemensa-
ma marknadsföringskampanjer för 
hela sydöstra Östersjöområdet för 
att sätta regionen på världskartan. 
Kombinera Blekinge med Glasrik-
et och Öland, men även med nya 

EU-medlemmar på andra sidan 
Östersjön med tillgång till orörda 
stränder, golfbanor, spaanläggnin-
gar och annan rekreation. Tillsam-
mans utgör Östersjöregionen en 
stor potential för utvecklingen av 
turismen.

För att skapa förståelse och en-
gagemang från allmänheten är 
det viktigt att förmedla de resul-
tat som framkommit under projek-
tens gång. Det är jättebra och en 
förutsättning för att projekten ska 
lyckas att politikerna visar sitt stöd 
för de interregionala projekten men 
allmänheten bör få bättre inblick. 
Informationen behöver spridas på 

Figur: Polens kust (Visit Poland 2005)

ett mer effektivt sätt och det fak-
tum att jag, på utbildningen för Fy-
sisk planering, aldrig kommit i kon-
takt med INTERREG-projekt visar 
tydligt att satsningar på regionala 
planeringsfrågor behövs.
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Ja, vad är då nyttan av INTERREG-projekt? Efter mycket läsande och funderande kan 
jag se en röd tråd genom samtliga projekt. Det handlar om att skapa en positiv re-
gional utveckling ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Men det som jag 
ändå känner är den viktigaste delen med dessa interregionala projekt är nätverksbil-
dandet. För att överhuvudtaget få de olika projektpartnerna att samarbeta och vara 
villiga att satsa medel på gränsöverskridande arbete krävs det en förståelse och ett 
engagemang för människorna i dess omgivning. För visst är det så att nätverk föder 
framgång, och det förklarar ganska bra vad jag anser att INTERREG-projekt i stor ut-
sträckning går ut på. Om dessa nätverken sedan följer med partnerna och resulterar 
till vidare satsningar även efter projektperioden passerats är en fråga som jag ännu 
inte har något svar på. 

Sammanfattningsvis vill jag ändå poängtera att INTERREG-projekt är mycket viktiga 
och framför allt väldigt intressanta ur flera aspekter. Inte bara för att projekten bidrar 
till nätverksbildande utan även för det engagemang som människorna som arbetar 
med projekten utstrålar. Projekten bidrar till ett stort underlag för fortsatta studier 
och möjliggör i viss utsträckning även finansiering av konkreta åtgärder. Jag är över-
tygad om att projekten i slutändan kommer att utmynna i de flesta resultat och 
målsättningar som uppsatts, men att det nog tar längre tid än projekttiden sträcker 
sig.

Jag känner mig nöjd med mitt val av examensarbete, trots att det har varit många 
stunder av total förvirring inför alla nya begrepp och förfaranden. Sammantaget har 
det varit otroligt lärorikt och jag ser fram emot att följa INTERREG-projekt även i 
framtiden.

Fortsatta studier
Jag upplever det som om att mina kunskaper om INTERREG-projekt kontinuerligt 
har vuxit under arbetets gång och att det finns så mycket intressant som inte får 
utrymme i denna rapport. Vid fortsatta studier hade jag tyckt det var intressant 
att studera skillnaderna på genomförande i olika länder för att se hur INTERREG 
påverkar utvecklingen i nya respektive gamla EU-länder.

En befintlig metod för robusthetsanalys på regional nivå saknas och skulle kunna ut-
vecklas ännu mer. I fortsatt arbete skulle det vara intressant att vidareutveckla min 
analysmetod för att lättare kunna analysera effekterna av INTERREG-projekt innan 
de blir beviljade.

Det hade även varit intressant att studera huruvida respektive projekt verkligen upp-
nådde sina mål och hur väl gemensamma strategier kommer att tillämpas i fram-
tiden. 

S l u t o r d
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ÖCB:s Checklista för 
Robusthetsanalys
A. Viktiga samhällsfunktioner
A1 Teknisk försörjning, teknisk infrastruktur
- Energi (el, gas, värme m.m.) såväl anläggningar som ledningar
- Vatten och avlopp (ledningar, rening m.m.) avfallshantering (inklusive 
återvinning)
- Telesystem, informationsteknik

A2 Transporter och transportanläggningar
- Vägar och motortrafik
- Järnvägar, spårvagnar
- Broar och tunnlar
- Hamnar och sjötransport
- Flygplatser och flygtransport

A3 Livsmedelsförsörjning
- Livsmedelsproduktion
- Distribution av livsmedel
- Tillgång till odlingsmark

A4 Hantering av farliga ämnen
- Industriproduktionen och dess processer
- Användning av farliga ämnen i industriprocesser
- Hantering, transporter av farliga ämnen
- Utsläpp av föroreningar till luft och vatten

A5 Sjukvård och omsorg
- Sjuk och hälsovård
- Vård och omsorg

A6 Besluts- och utvecklingscentra
- Räddningstjänst
- Centra för beslut och administration
- Forskning och utveckling

B. Fysisk struktur
B1 Bebyggelsestruktur
- Byggnaderna i sig (material, detaljutformning, stadsrummen)
- Bebyggelsestruktur, täthet, tillgång till service
- Bebyggelse, samband med trafiksystemet
- Brandfara

B2 Grönstruktur och naturmiljö
- Parker och grönområden, ekologisk mångfald
- Fritids- och rekreationsområden
- Ekologiskt särskilt känsliga områden
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B3 Kulturmiljö
- Bebyggelse- och naturmiljöer
- Kulturhistoriskt/visuellt värdefulla landskapsmiljöer

C. Viktiga samhällsresurser
C1 Näringsstruktur
- Näringslivets bransch- och företagsstruktur
- Ägoförhållanden
- Lokalisering

C2 Sociala och kulturella förhållanden
- Befolkningsstruktur, ekonomiskt, etniskt, ålders- och kunskapsmässigt
- Sociala nätverk
- Delaktighet och engagemang
- Självtillit, identitet och kultur

D. Mark och byggnader
- Geologiska och hydrologiska risker
- Översvämningsrisker
- Gifter i marken
- Brandfara
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Intervjuer
Tore Almlöf, strategisk planering Karlskrona kommun, 
2004-12-21
Tore Almlöf arbetar inom Karlskrona kommun med strategisk planering 
och är till viss del engagerad i samtliga projekt. I dagsläget arbetar han 
mest med SEB Trans-Link projektet och anser att nätverket mellan pro-
jekten och kommunerna fungerar bra.

Tekniska effekter
De tekniska effekterna av projekten, i form av infrastruktur satsningar 
kan ses först om några år. I SEB Trans-Link planeras väg 30 att byggas 
ut och är enligt ”Blekinges transportsystem 2004-2015”, framtagen av 
Region Blekinge och Länsstyrelsen, inte budgeterad förrän tidigast 2012. 
Även upprustningen av järnvägen mellan Karlskrona och Emmaboda lig-
ger lika långt fram i tiden.

Finansieringen av infrastruktursatsningar sker av kommunerna, Banver-
ket och Vägverket. Projektmedlen används främst åt att göra utrednin-
gar om vart det krävs satsningar och framtagande av underlagsmaterial.

I Karlskrona kommun ligger satsningar på järnväg till Verkö hamnen 
närmast i tiden. Finansieringen av signalreglerade korsningar och andra 
säkerhetsanordningar sker genom att SEB Trans-Linkl bidrar med 3,5 
miljoner kronor under förutsättning att Karlskrona kommun själva bidrar 
med 2 miljoner kronor. Denna upprustning kommer att påbörjas våren 
2005.

Utbyggnaden av flygtransporter och näringslivseffekter är under utred-
ning i SEB Trans-Link WP2 och förväntas presenteras i en rapport i janu-
ari 2005.

Ekologiska effekter
En ny järnvägsförbindelse till hamnen kan innebära att det krävs yt-
terligare satsningar på infrastrukturen till och från färjeläget. Det har 
tidigare varit aktuellt med en ny östlig förbindelse med E22:an via en 
förlängning av Bengtsavägen, den s.k. Bengtsaleden. Vägsträckningen 
är detaljplanelagd men är inte politiskt möjligt menar Tore. Den nya 
vägsträckningen skulle påverka väldigt många människor och kräva 
stora ingrepp på naturområden och därför är förbättringar på befintlig 
väg mer aktuell.

En ökning av transporter med järnväg skulle kunna öka trafiksäkerheten 
genom att transporterna med lastbil minskade. Det skulle även innebära 
en positiv utveckling för miljön.

Sociala effekter
De nya infrastruktursatsningarna tros öka möjligheten för invånarna att 
pendla och därmed förstora de lokala arbetsmarknadsregionerna. Tänkta 
resultat kan bli att inlandskommunerna till viss del drabbas då folk väljer 
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att bosätta sig i de mer attraktiva områdena runt kusterna. Men å andra 
sidan menar Tore att det även kan skapa möjligheter för människor att 
bosätta sig i inlandet då bättre transportmöjligheter och tågförbindelser 
möjliggör arbete och boende i olika kommuner. Kanske kan familjens 
medlemmar arbeta i olika kommuner och med effektiva transporter välja 
att bosätta sig mitt emellan.

Kommunernas sårbarhet skulle kunna minska då arbetskraft från en 
större region står till förfogande. Områden med mer specifika typer av 
näringsliv blir mindre drabbade om det finns möjligheter för människor 
att bo kvar i kommunen men ta ett arbete på annan ort.

Den regionala balansen inom länet förväntas förbli stabil eftersom det 
förekommer stora satsningar på infrastrukturen även i västra delarna av 
Blekinge. Bl.a. väg 29 mellan Karlshamn och Tingsryd är under utbyg-
gnad.

Det nytagna försvarsbeslutet anser och hoppas kommunen ska stimulera 
tillväxten och inflyttningen till länet.

Högskole- och Universitetsrektorer i sydöstra Sverige menar att Kust till 
Kustbanan behövs för utveckling och tillväxt. Satsningar på järnvägen 
skulle ge kortare restider och kunna innebära att restiden mellan BTH, 
Högskolan i Kalmar och Växjö universitet hamnar under 60 minuter. Det-
ta skulle kunna leda till möjligheten att ha gemensamma institutioner, 
fakulteter, bibliotek och administration i framtiden. Studenter och per-
sonal skulle med Kust till Kustbanan kunna förflytta sig snabbt mellan de 
olika lärosätena.

John Hultén, Baltic Gateway, Region Blekinge, 
2004-12-22
John Hultén är vice projektansvarig för Baltic Gateway och arbetar på 
Region Blekinge som är Lead partner för projektet.

Tekniska effekter
I Blekinge arbetar Baltic Gateway för att få till stånd en upprustning och 
breddning av E22:an samt en elektrifiering av Kustbanan som förväntas 
påbörjas 2005.

Godstransporterna sker idag till 40% på väg, 40% till havs och endast 
7% på järnväg, vilket innebär att det finns ett utrymme för förbättringar 
på järnvägstransporter.

Hamnarna i Karlshamn och på Verkö är partners i Baltic Gateway. 
Karlshamn är klassificerad som TEN hamn för gods och Verkö hamnen 
som TEN hamn för passagerare. De andra hamnarna i länet påverkas 
inte i stor utsträckning av projektet och Sölvesborgs hamn är relativt 
liten och servar främst Volvo i Olofström.
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Ekologiska effekter
En förbättring av järnvägstrafiken och en utbyggnad av de intermodala 
transporterna påverkar miljön på ett positivt sätt. Om transporterna 
med lastbilar kan minska ökar belastningen på vägnät och på miljön. I 
och med en förflyttning av gods till järnväg förväntas trafiksäkerheten 
öka.

Enligt undersökningar som Baltic Gateway har gjort tyder allt på att ol-
jetransporterna till havs kommer att öka vilket i sin tur kan leda till stora 
miljökonsekvenser vid händelse av en katastrof till sjöss.

Sociala effekter
Projekten arbetar också för att skapa möjligheter för finansiering från 
privata investerare, s.k. Public Private Partnership, PPP. Investeringar 
från privata aktörer skulle kunna påskynda utbyggnaden av infrastruk-
turen och på så vis stimulera näringslivet. En möjlighet för privata ak-
törer att investera i offentlig infrastruktur som vägar och hamnar skulle 
kunna ge Blekinge ett nytt utseende.

PG Lindencrona, Seagull, Region Blekinge, 
2005-01-26
PG arbetar med Östersjö- och Europafrågor på Region Blekinge och har  
arbetat en hel del med Seagull.

Seagull har färdigställt ett antal rapporter som alla påverkar Blekinges 
robusthet på ett eller annat sätt. Rapporten om Lyckeby River hanterar 
den ekologiska aspekten med hushållningen av vatten. Det har skapats 
en rapport om demokrati och en om jämställdhet som båda är en 
förutsättning för social robusthet. Seagull skiljer sig ifrån de två andra 
projekten på det sättet att de medvetet valt bort att fokusera på infra-
strukturfrågorna och där med i stor utsträckning också påverkan på den 
tekniska robustheten.

Ingmar Harrysson, Polisen, 2005-05-02
Efter samtal med Kommissarie Ingmar Harrysson i Karlskrona fick jag 
uppfattningen att den sociala robustheten som påverkas av utvidgnin-
gen av Östersjön är svår att specificera. Min tanke inför intervjun var att 
få konkreta antydningar till vad det innebär för Blekinge att vara granne 
med dessa nya EU-medlemmar. Ingmar Harrysson menade att det var 
oerhört svårt och känsligt för honom att spekulera i innebörden. För att 
få en tydligare bild av effekterna med ökad färjetrafik till nya EU-med-
lemmar ansåg han att en analys över den statistik på antalet anmälda 
brott som lett till åtalad krävdes. För att kunna bevisa att en ökning av 
brott sker av personer utan svenskt medlemskap krävs det att person-
erna blir gripna vilket försvåras eftersom många inbrott aldrig ens leder 
till åtal.

Det han kunde säga angående färjetransporterna var att mycket av 
den kriminalitet som kommer in via hamnarna är bilburen. Att Karlsk-
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rona och Karlshamn, som hamnlägen, skulle vara extra utsatta för brott 
trodde han inte och menade på att många brottslingar lämnade Blekinge 
och verkade i andra län.

Wiktor Szydarowski, INTERREG-kontoret 2005-05-03
Wiktor är ansvarig för INTERREG-sekretariatet i Karlskrona och har tidi-
gare arbetat med liknande frågor Polen.

Wiktor förklarade hur processen för en INTERREG-ansökan ser ut. Det 
finns två ansökningsrundor per år, en på våren och en på hösten. Varje 
runda har specika prioriteringar beroende på vilka projekt som redan 
bedrivs i området. Efter att projektidén är född och partnerskapet är 
etablerat kan ansökan börja skrivas. Tre månader innan ansökningstiden 
går ut läggs ansökningshandlingarna och kriterier för behöriga projekt ut 
på INTERREG:s hemsida. Ansökningsperioden är sedan öppen i en mån. 
Under den månaden sker s.k. project konsultations då personal från 
INTERREG-sekretariatet träffar representanter (lead partner, konsult 
eller financial manager) från respektive projekt i 90min. Under den tiden 
finns det plats för frågor om ansökningen och budget. Wiktor poäng-
terade att INTERREG inte läser igenom ”färdiga” ansökningar vid detta 
tillfälle för att undvika att ge några falska förhoppningar, dessutom är 
det väldigt tidskrävande. 

Till Rostock, som tar emot ansökningarna från INTERREG IIIB Östersjön, 
kommer det in ca 40-50 ansökningar per ansökningstillfälle. Det första 
steget görs i Rostock genom den s.k. eligebility check. Projektens be-
hörighet undersöks genom en ren formell koll av signaturer, stämplar, 
kvalificerade partner och budget. Redan här faller många ansökningar 
bort.

Steg två är s.k. quality assessment, då experter granskar projektan-
sökningarna. De utomstående experterna (ex. företagare, konsulter) 
kallas in och får i uppdrag att läsa igenom ett antal projekt och ut-
värdera dem. Därefter samlas alla experter, vanligtvis 4-5st i Karlskrona 
i två veckor. Det blir två intensiva veckor där diskussioner om projekten 
pågår. Varje projekt kategoriseras från 1-4 beroende på kvalitet. 
1 – utmärkt ansökan
2 – en i stort sätt godkänd ansökan
3 – potentiellt projekt, får hjälp av INTERREG för att skriva ny ansökan.
4 – olämpliga projekt
Wiktor nämnde även att de flesta projekten var i kategori fyra. Ofta 
beror avslag på att projektet inte arbetar på en transnationell nivå. 

Det tredje steget är s.k. strategical assessment där budgeten granskas 
för att se om pengarna räcker. Kontrollerar om kvoten för projektet är 
uppfyllt, om det redan finns projekt i området som behandlar liknande 
frågor.

Fjärde och sista steget innefattar beslutsfattandet. INTERREG-sekretari-
atet fungerar som teknisk support för Steering commitee, som fattare 
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det slutliga beslutet. Listan med projekten kategoriserade 1-4 skickas 
ut ca tre veckor innan sammanträdet. Varje land diskuterar projekten i 
s.k. subcommitees och skickar tillbaka prioriteringar till sekretariatet en 
vecka innan mötet. Sista veckan görs eventuella justeringar av projek-
tlistan efter önskemål från subcommitees. 

Vid mötet utgår beslutsfattarna sedan efter listan och tar en kategori i 
taget tills EU-medlen är fördelade. De projekt som inte hade utmärkt 
ansökan (kategori 2) har två till tre månader på sig att komplettera den. 

Vid frågan om hur väl projekten arbetar mot en hållbar utveckling 
förklarade Wiktor att INTERREG förutsätter att de har med det i sin 
ansökan men att det egentligen bara är en kliché! Han menar att det 
är svårt att mäta hållbarhet och att projekten oftast är av det ”mjuka” 
slaget och inte gör några större fysiska ingrepp. Även om ett projekt 
inte skulle behandla hållbar utveckling blir de inte straffade. Det är först 
när budgeten missbrukas som medel uteblir, eller tvingas betala tillbaka.

Förutom EU finns det andra organisationer som styr vilka projekt som i 
slutändan blir beviljade medel. VASAB, Helcom, Baltic 21 och Council of 
the Baltic Sea States är några exempel. Dessa organisationer kan rek-
ommendera ett särskilt projekt som är politiskt viktigt och dessa kan då 
även gå före projekt med bättre ansökningar. 

Nyttan med INTERREG-projekt?
Projekt som resulterar i konkreta investeringar är mer önskvärda av 
politiker, enligt Wiktor. Projekt med ”mjuka” effekter blir mest synliga i 
individuella organisationer och nätverk. Baltic Palette arbetar på en na-
tionell nivå med utveckling av gemensamma metoder och lagförslag vid 
t.ex. väginvesteringar.

Avslutningsvis frågade jag hur han tror att INTERREG-projekten kom-
mer se ut i framtiden? Wiktor menar att det kommer att satsas mer på 
ekonomiskutveckling och trippel helix, eftersom EU har som mål att bli 
världens största ekonomi. Det finns även förslag på att förlänga projekt-
perioden från tre till fem år.
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