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Antagen av Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun 2017-06-14

Förord
Kävlinge kommun har för första gången tagit fram en trafikstrategi med
syfte att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande
trafik- och infrastrukturfrågor.
Strategin beskriver kommunens inriktning i form av en långsiktig
målsättning för 2035 och konkreta målområden, baserat på den
kunskap som finns om nuläge och aktuella behov. Trafikstrategins
viljeinriktning ska vara vägledande för hela den kommunala
verksamheten och användas i kommunikation och samarbete med
andra aktörer på såväl lokal som regional och nationell nivå.
Med trafikstrategin tas ett samlat grepp för att utveckla ett
transportsystem som bidrar till hållbar utveckling i hela kommunen.
I Kävlinge ska det finnas goda förutsättningar att resa hållbart på ett
effektivt och bekvämt sätt. Satsningar på samtliga färdsätt ska bidra till
säkra, trygga, vackra och välkomnande miljöer.
Att öka valfriheten vad gäller resmöjligheter både inom kommunen
och till regionala målpunkter är centralt. Transportsystemets utveckling
ska bidra till kommunens övergripande mål att vara Skånes bästa
boendekommun.
Kävlinge juni 2017

___________________________________________
Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande, Kävlinge kommun
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Inledning
Varför en trafikstrategi för Kävlinge
kommun?

Inledning

Kävlinge kommun är en växande kommun, där invånarna behöver
möjlighet att pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Kävlinge
ligger bra till men har flera stora utmaningar att hantera för att kunna
erbjuda en god tillgänglighet och samtidigt uppnå en hållbar utveckling.
Trafikstrategin tar ett helhetsgrepp om dessa frågor och pekar ut
riktningen för den kommunala verksamheten. Trafikstrategin ska också
ge kommunen en starkare position i diskussioner i samverkan med
Länsstyrelsen, Region Skåne och Skånetrafiken samt grannkommuner.

Översiktlig karta över Kävlinge kommuns placering i Skåne.

Vad är en trafikstrategi?
Trafikstrategin beskriver Kävlinge kommuns inriktning i arbetet med
trafikfrågor. Den innehåller en långsiktig målsättning för 2035 och
konkreta målområden för att uppnå densamma. Trafikstrategin
fäster därmed viktiga strategier och inriktningar som ska gälla i den
framtida planeringen av transportsystemet. Syftet med Trafikstrategins
målområden och dess inriktningar är att kommunen ska närma sig den
kommunövergripande visionen och kommunens uppställda mål.
Trafikstrategin är en del av inriktningsplaneringen, och ska vara en
del av eller komplement till ÖP eller FÖP. Trafikstrategin syftar till att
vara vägledande för olika slags utvecklingsplaner, detaljplaner och mer
detaljerade trafikplaner och åtgärdsprogram (till exempel cykelplan
eller trafiksäkerhetsprogram). En väl fungerande trafikstrategi visar hur
trafiksystemet och påverkansåtgärder ska utvecklas i samverkan med
markanvändning och övrig fysisk planering. Den är integrerad i det
dagliga arbetet och en del av kommunens målstyrning som styr innehåll
i budget och verksamhet.
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Kävlinge kommuns målstyrning
Kävlinge kommuns styrmodell beskriver hur kommunens
utvecklingsarbete styrs politiskt med fyra huvudingångar; den
kommunövergripande visionen, kommunövergripande mål tagna av
Kommunfullmäktige, utvecklingsstrategi och politiska direktiv.
De kommunövergripande målen utgår från de fem olika perspektiven
Kävlingebon, samhällsutveckling, medarbetaren, ekonomi och miljö.
De olika perspektiven är viktiga strategiska inriktningar av kommunens
styrning för att uppnå visionen. Vidare adresseras kommunens
fullmäktigemål och hanterar nationella och regionala mål.

Trafikstrategin är en delstrategi till Utvecklingsstrategin vilket
innebär att eventuella följduppdrag och inriktningar som faller ut av
densammas målområden/delstrategier ska genomsyra övriga styroch plandokument som tas fram under giltighetsperioden. Eventuella
listade följduppdrag under förslag till fortsatt arbete bör resultera i
nämndsmål respektive verksamhetsplaner med högre prioritering då
de ingår i vår gemensamma målstyrning och påverkar hela kommunens
organisation.

Inledning

Utvecklingsstrategin syftar till att beskriva och genomföra den
kommunövergripande visionen i enlighet med de kommunövergripande
målen, för närvarande 15 stycken. Trafikstrategin för Kävlinge kommun
avser i första hand bidra till att genomföra mål 1 (Kävlinge kommuns
invånare har stort inflytande), mål 6 (Kävlinge kommun växer genom
att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer), mål 9 (Kävlinge
kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter) och mål 13
(Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri)
inom perspektiven Kävlingebon, samhällsutveckling respektive miljö.

Översiktlig strukturbild för Kävlinge kommuns process för måltyrning och uppföljning.
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Nationella och regionala mål
Trafikstrategin ska bidra till relevanta nationella och regionala
mål. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta mål åtföljs av
funktionsmålet Tillgänglighet och hänsynsmål för säkerhet, miljö och
hälsa.

•

Inledning

•

Funktionsmålet (tillgänglighet) anger att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet (säkerhet, miljö och hälsa) anger att
transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.

Hänsynsmålet innebär att de transportpolitiska målen pekar på och
inkluderar även de sexton nationella miljökvalitetsmålen för Sverige1.
Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som anses
nödvändigt för en hållbar utveckling. Det övergripande målet – kallat
Generationsmålet – är att vi till nästa generation ska lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Sveriges riksdag har antagit sexton mål för miljökvaliteten. Arbetet med att uppnå
de av riksdagen antagna 16 miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella
miljöpolitiken.

FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling 2015, Agenda 2030.
De mål som Agenda 2030 utfäster beaktas och utvecklas i kommande
följduppdrag, på vilket vis de blir styrande får utvisas av den delegation
tillsatt av regeringen som har uppdraget att utarbeta en nationell
handledning under 2017.
Viktiga regionala mål för trafikstrategin är:

•

•

•
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Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) Det öppna Skåne, som
skapar samsyn kring en gemensam bild som stärker samarbetet
mellan olika aktörer och skapar ett sammanhang för de som bor i
Skåne.
Strukturbild Skåne, arena för dialog som syftar till att koppla
samman den regionala utvecklingsstrategin med kommunernas
översiktsplaner. Önskar skapa ett utvecklat regionalt perspektiv på
den fysiska planeringen.
Strukturplan MalmöLund-regionen, som syftar till att underlätta ett
mellankommunalt perspektiv med en gemensam framtidsbild som
ger stöd i prioriteringar och åtgärder gällande fysisk planering och
infrastruktur.
Proposition. 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.

Innehåll och avgränsning
Trafikstrategin är uppdelad i följande kapitel:

Kap 3

Kap 4

Kap 5

Kap 6

Kap 7

Nulägesbeskrivning

Beskriver nuläget i kommunen.

Trender

Redogör för de trender som kommer att påverka den fysiska
samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen i Sverige,
med fokus på infrastruktur och bebyggelse.

Mål 2035

Beskriver utvecklingen av trafiksystemet i Kävlinge kommun
fram till 2035.

Målområden

Redogör för och beskriver innehåll i de målområden som
Kävlinge kommun ska arbeta inom för att uppnå den
långsiktiga målsättningen 2035. Omfattar också beskrivning
av ”inriktning”, vars syfte är att dels förtydliga viktiga
principer för fortlöpande planeringsarbete, dels ge stöd i
prioritering av åtgärder och investeringar.

Förslag till fortsatt arbete

Inledning

Kap 2

Listar de följduppdrag och indikatorer som används för
uppföljning av trafikstrategin.

Genomförande och uppföljning

Beskriver hur genomförandet av trafikstrategin ska gå till,
samt hur resultatet ska följas upp.
Trafikstrategin är utformad utifrån råden i ”Trafik för en attraktiv stad”
(TRAST). Trafikstrategin innefattar hela Kävlinge kommun. Den är
avgränsad till persontrafik och inkluderar inte godstrafik i denna första
version. Godstransporter är dock fortfarande viktiga att inkludera för
ett hållbart transportsystem, och i vissa åtgärder och aktiviteter kommer dessa att behöva inkluderas på något sätt.
Trafikstrategin genomför inte en särskild barnkonsekvensanalys utan
barnperspektivet tillgodoses högst upp i målsättningen Trafikstrategin adresserar för Kävlinge kommun år 2035. De planskeenden som
utvecklas till följd av trafikstrategin ska behandlas enligt barnkonventionen för att barnen ska vara delaktiga i vår gemensamma hållbara
framtid.

Mobility Management (MM)

En metod för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder, beteenden och val av
färdsätt. Metoden utgör kompletterande åtgärder för att påverka resebeteende; Mobility Management är mjuka åtgärder såsom kampanjer,
bilpooler, reserådgivning och parkeringsstyrning. Mobility Management handlar om att få ut större effekt av ny och befintlig fysisk infrastruktur. Bra utförd Mobility Management kan ibland helt eliminera
behovet av ny infrastruktur.
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Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen utgår från den nationella handboken TRAST –
Trafik för en attraktiv stad. Här ingår följande områden: kommunens
karaktär, trafiknät och transportutbud, trafikens omfattning, tillgänglighet
och hastigheter, trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan, hälsa och
trafikplaneringsprocessen. Sist i kapitlet finns en sammanfattande
bristanalys.

Kävlinge kommun är beläget i sydvästra Skåne med Lund, Lomma,
Eslöv, Landskrona och Svalöv som angränsande kommuner.
Centralorten Kävlinge tros ha vuxit fram som ett vadställe vid
Kävlingeån i södra Kävlinge och norra Furulund. Ån såväl som närheten
till havet och de öppna landskapen präglar än idag Kävlinge kommuns
karaktär. Gravhögar från bronsåldern utgör karakteristiska inslag i
landskapsbilden. Idag är golf, fiske och hästsport viktiga delar i Kävlinge
kommuns besöksnäring.
Av kommunens cirka 30 100 invånare (2015) bor drygt 90 % i tätort
eller småort. Största tätorten är centralorten Kävlinge (9300), följt av:
Löddeköpinge (7100) Furulund (4400), Hofterup inklusive Ålstorp (3500),
Dösjebro (850), Barsebäcks by (650), Barsebäckshamn (450), Lilla Harrie
(350) och Västra Karaby (230). Befolkningen i kommunen förväntas öka
från 30 100 år 2015 till 35 600 år 2025. Den totala ökningen förväntas
bli störst i Kävlinge tätort (+3 600) följt av Löddeköpinge (+1 200),
Furulund (+330) och Hofterup (+280). Stationsorten Dösjebro ökar
enligt denna prognos med endast cirka 30 personer under perioden1.

Nulägesbeskrivning

Kommunens karaktär

Kävlinge har en relativt låg arbetslöshet och ett bra företagsklimat
vilket bland annat resulterat i utmärkelsen ”Årets företagarkommun”
2014. År 2015 fick kommunen också pris Sveriges KvalitetsKommun
för sitt utvecklingsarbete i kommunen. Kommunorganisationen är den
dominerande arbetsgivaren med drygt 2000 anställda. Samtliga övriga
arbetsgivare har färre än 200 anställda. De branscher som sysselsatte
flest personer i Kävlinge är handel, vård och omsorg (sociala tjänster)
och utbildning (SCB, 2014).
Center Syd utgör med sina cirka 200 företag och över 4 miljoner
besökare årligen en viktig målpunkt i kommunen. Även Lödde
Centrumgalleria och Kävlinge småstadskärna är viktiga besöksmål
och handelsplatser. I kommunen pågår många utvecklingsoch exploateringsprojekt som möjliggör den planerade
befolkningstillväxten. Särskilt betydelsefull är den nya stadsdelen
Stationsstaden i centrala Kävlinge, som förbereds för ett varierat
utbud av bostäder, förskola, ett nytt bibliotek och ett nytt kommunhus.
Nämnas kan också att det planeras för ytterligare exploatering i
anslutning till handelsplats Center Syd.
1
http://www.kavlinge.se/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik.4.33d3013e157ddf6a02795e2e.html
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Trafiknät och transportutbud

Nulägesbeskrivning

Kävlinge har ett centralt läge i sydvästra Skåne med bra
kommunikationsmöjligheter och korta avstånd till många olika
målpunkter och utbud i regionen. Centralorten Kävlinge har en
tågstation som togs i bruk redan år 1886. Nu finns direktanslutningar
med tåg mot Helsingborg/Landskrona i nordväst, samt Malmö/Lund/
Köpenhamn och Trelleborg i söder. I högtrafik går tåg 4 gånger per
timme mot såväl Helsingborg som Malmö/Lund. Förutom i Kävlinge
tätort finns station även i Dösjebro (2 avgångar per timme och riktning
under högtrafik). Dessutom finns spår mot Lomma i sydvästlig
riktning (Lommabanan) som i nuläget enbart används för godstrafik,
men som från år 2020 kommer att få Pågatågstrafik med ny station i
Furulund och då beräknas även tågförbindelse återupptas mot norr,
Teckomatorp.
Förutom järnvägsförbindelserna är Europaväg E6/E20 också ett mycket
viktigt nordsydligt kommunikationsstråk genom kommunen. E6/E20
passerar strax väster om Löddeköpinge och öster om Sandskogen.
Högsvägen, som sammanbinder de två största orterna, Kävlinge och
Löddeköpinge, har 40- 80 km/h på stora delar av sträckan. Väg 108, som
går mellan Trelleborg i söder och Örkelljunga passerar centralorten
Kävlinge. Även väg 104, som går mellan Saxtorp i nordväst och Sjöbo i
sydöst passerar Kävlinge samt Dösjebro i kommunen.
Kävlinge kommun trafikeras av åtta regionbusslinjer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Linje 119: Kävlinge-Lilla Harrie
Linje 122: Kävlinge-Barsebäckshamn via Löddeköpinge
Linje 123: Kävlinge-Lund via Furulund
Linje 126: Lund-Henkelstorp/Hofterup via Löddeköpinge
Linje 132: Malmö-Löddeköpinge via Lomma och Bjärred
Linje 134: Malmö-Löddeköpinge via Bjärred
Linje 138: Malmö-Landskrona via Löddeköpinge
Linje 210: Teckomatorp- Kävlinge (observera endast under 2017)

Kävlinge kommun kompletterar med en nionde busslinje inom
kommunen tillsammans med Skånetrafiken, en ”gratisbuss” för
resenärerna under sommarperioden juni till augusti årligen med
linjenummer 120.
Största antalet dubbelturer med buss per vardag finns i relationerna
Löddeköpinge-Malmö (39 st), Löddeköpinge-Lund (26), Kävlinge/
Furulund-Lund (22) och Löddeköpinge-Kävlinge (17). Resrelationer på
övriga linjer har färre än 10 st dubbelturer per vardag.
Region Skåne är ansvarig trafikhuvudman för kollektivtrafiken.
De beslöt inför tidtabellstart december 2016 att bryta
persontågstrafikeringen via Kävlinge till Svalövs kommun samt ta bort
regionbuss 200 i sträckningen via Teckomatorp till Svalöv från Kävlinge.
Detta är en tillsvidareåtgärd i järnvägens systemutveckling och en
tillfällig bussförbindelse under 2017 har införts mellan Kävlinge och
Teckomatorp, linje 210. När Söderåsbanan och Lommabanan invigs
kan även persontågstrafiken återupptas mellan kommunerna enligt
Skånetrafiken som är den förvaltning inom Region Skåne som hanterar
kollektivtrafikens utbud och trafikering.
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Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för personer som på
grund av funktionsnedsättning inte kan åka med allmänna
kommunikationer. Kommunen har ansvar för att färdtjänst anordnas
inom kommunen enligt färdtjänstlagen och att ersättning lämnas
enligt riksfärdtjänstlagen. I Kävlinge kommun har socialnämnden fått
uppdraget att fullgöra kommunens ansvar. Socialnämnden upphandlar
och tecknar avtal med det taxibolag som ska utföra färdtjänstresorna.
Idag har Taxi Kävlinge AB avtalet.
Kommunen har beslutat att för närvarande inte teckna avtal om
färdtjänst med Region Skåne. Däremot har avtal tecknats om att
erbjuda alla färdtjänstlegitimerade i Kävlinge kommun möjlighet
att avgiftsfritt, tillsammans med ledsagare, använda Skånetrafikens
allmänna kollektivtrafik. Erbjudandet startade i maj 2015 och under
2016 gjorde de färdtjänstlegitimerade 9 189 resor med den allmänna
kollektivtrafiken.

Nulägesbeskrivning

Antal utfärdade färdtjänsttillstånd har förändrats marginellt under
perioden 2014-2016, liksom antal resor med särskild kollektivtrafik.
Möjligheten att resa fritt med den allmänna kollektivtrafiken har
inneburit ett ökat antal resor med ett transportsystem som är mer
hållbart än taxi.
I Kävlinge kommun kan personer som inte är berättigade till färdtjänst
få två enkla färdtjänstresor per vecka till närmaste tätort. För att beviljas
detta ska man ha fyllt 65 år och inte ha möjlighet att transportera hem
sina matvaror eller att ta sig till apoteket.

Landskrona
Kävlinge
kommun erbjuder 2017 skolskjuts för cirka 700 elever till
Teckomatorp
skolan och fullgör plikten enligt skollagen i enlighet med
kommunens
110
skolskjutsreglemente. Leverantörer för skolskjutstrafik 2017 är
Bergkvara bussbolag
och Kävlinge Taxi.
E6
Häljarp
E20

Marieholm

210

138

Kommunen har handlat upp stödtjänst av Optiplan AB för att hantera
Annelöv
Kvärlöv
utvärdering av resrutter, linjedragningar och resandeunderlag.
Underlaget är en Saxtorpsdel av beslutsunderlaget för kommande framtagande
108
skogen
Dagstorp
av upphandling för
kommunens skolskjutshantering.
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STATION

Södervidinge

104

Ålstorp Dösjebro
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126
138
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L Harrie
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122 126
132 134 120
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Stävie
126 132
134 138

Stångby

123
Nyboholm

Barsebäcksverket

Raby

E6
E20

•

Håstad

Furulund

Hög

Löddeköpinge

104

123

Norrevång

Barsebäckshamn

119

120
120

Barsebäck

120 122

St Harrie

Hofterup

Kävlinge

Sjöbo

Virke

Särslöv

132
134

Vikhög

126
138

Vallkärra
Fjelie

Karta över linjenätet för regionbussar i Kävlinge kommun 2017.
134 Flädie

123
126

Bjärred
132

134
138
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Lund

Kommunen har handlat upp stödtjänst av Optiplan AB för att hantera
utvärdering av resrutter, linjedragningar och resandeunderlag.
Underlaget är en del av beslutsunderlaget för kommande framtagande
av upphandling för kommunens skolskjutshantering.
I Kävlinge kommun finns cirka 180 kilometer gång- och cykelväg. Inom
de större tätorterna finns lokala cykelvägnät vilka delvis förutsätter
cykling även i blandtrafik (på bilvägnätet). Mellan flera av tätorterna
finns regionala cykelvägar men det finns behov av fler. Sådana planeras
i ett första skede för sträckorna längs Kustvägen och Hofterup–
Dösjebro. Nämnas kan också att hastighetsgränserna i kommunens
tätorter har anpassats till de nya hastighetsgränserna (40, 60 och så
vidare) utifrån en framtagen hastighetsplan.
Totalt finns det 52 planskilda gång- och cykel korsningar i Kävlinge
kommun, där fotgängare och cyklister kan korsa vägar utan interaktion
med motorfordon. Av dessa planskilda korsningar är 24 broar och 28
tunnlar.

Nulägesbeskrivning

Inom kommunen finns ett stort hästintresse och stadsnära boende på
hästgård har blivit en attraktiv boendeform. I ÖP 2010 konstateras att
det finns brist på ridvägar, vilket kan leda till både trafiksäkerhetsrisker
och konflikter med andra trafikanter.
I Kävlinge centrum är offentlig parkering avgiftsfri och regleras
istället genom tidsbegränsning och P-skiva. Detsamma gäller för
parkeringsplatserna på Center Syd. Vid nybyggnation ställs krav på biloch cykelparkering.1 Om exempelvis bilpool anordnas ställs lägre krav
på antalet parkeringsplatser.
Bilinnehavet (antal fordon/1000 invånare) är relativt högt i Kävlinge
kommun, 527 jämfört med 466 för riket. Skillnaderna mellan olika delar
av kommunen är stor. Lägst är siffran för centrala Kävlinge tätort (328).

Trafikens omfattning2
Kävlingebon gör ungefär lika många resor som den genomsnittlige
skåningen, men färre än Landskrona- och Lundabon, och fler än Eslövsoch Lommabon. Kävlingebon reser ungefär lika lång distans per dag
som den genomsnittlige skåningen, men längre än Lunda-, Eslövs- och
Lommabon, och kortare än Landskronabon. I både Kävlinge kommun
och i Skåne som helhet reser männen cirka 10 % längre per dag än
kvinnorna.
Färdmedelsfördelningen skiljer sig både inom kommunen, mellan
tätorterna, och jämfört med Skåne som helhet. Kävlinge har bland annat
lägre andel gång- och cykelresor samt större andel bilresor, jämfört
med genomsnittet i Skåne. Andelen bilresor i Kävlinge kommun (76%)
är högre än för jämförelsekommunerna Eslöv (65%), Landskrona (57%),
Lomma (70%) och Lund (39%).
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1
Parkeringstal, 2014. Kävlinge kommun
2
Kävlinge kommun genomför inte trafikräkningar för varken bil- eller cykeltrafik vilket gör
att uppgifter om trafikflöden på kommunalt vägnät (inom tätorterna) saknas. Trafikflöden på det
statliga vägnätet finns och sammanställs av Trafikverket men redovisas inte närmare här på grund
av att fokus är på den kommunala trafikplaneringen. Detta avsnitt beskriver därför i huvudsak
trafikens omfattning baserat på resvanor.

Kävlinge kommun är en pendlingskommun med framförallt en stor
utpendling till arbetsplatser i andra kommuner. Antalet utpendlare är
cirka 10 1001. Antalet inpendlare är knappt 3500. Utpendlingen är störst
till Lund (3 400), Malmö (3 300), Helsingborg (600) och Landskrona (500).
Inpendlingen är störst från Landskrona (600), Malmö (500), Lund (500)
och Svalöv (300).
De största trafikflödena i kommunen finns på E6/E20 som är hårt
belastad med såväl person- som godstrafik. Trafikflödet i höjd med
Löddeköpinge är ca 44 000 fordon per dygn, varav nästa 7 000 är tunga
fordon.

Nulägesbeskrivning

Färdmedelsfördelning för invånarna i Kävlinge kommun. Källa: RVU syd 2013.

Tillgänglighet
En tätort ska vara tillgänglig och användbar för alla, oavsett ålder eller
funktionsnedsättning. Detta innebär att offentliga utrymmen såsom
gator och torg ska kunna användas av samtliga invånare. Att planera
en tillgänglig stad för alla handlar mycket om att sätta sig in andra
personers situation:

•
•
•

1

Äldre och rullstolsburna behöver bland annat en jämn och sprickfri
beläggning och ramper som inte är alltför branta.
Barn och personer med kognitiv funktionsnedsättning behöver en
inte alltför komplex miljö för att kunna röra sig obehindrat.
Blinda och synsvaga behöver vägledning i form av taktila ytor och
kontrastmarkeringar.

SCB, 2014
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Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivning

Antal resor per person och dag för Kävlinge, angränsande kommuner samt Skåne som
helhet. Källa: RVU syd 2013.

Antal kilometer resande per person och dag för Kävlinge, angränsande kommuner samt
Skåne som helhet. Källa: RVU syd 2013.

Enligt översiktsplanen 2010 (ÖP 2010) ska samtliga grupper beaktas
i planeringsprocessen av ett nytt offentligt utrymme, särskilt åtanke
bör ges till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. En del
i tillgänglighetsarbetet är kommunens handikappråd som verkar för
kommunikation mellan handikappföreningar och kommunens politiker
och tjänstemän.
I resvaneundersökningen år 2013 (för de som brutit ned statistiken till
kommunnivå) finns uppgifter om invånarnas tillgång till olika färdmedel.
Urvalet är samtliga invånare i åldrarna 15-84 år. I Kävlinge kommun har
82 % tillgång till cykel, 74 % har alltid tillgång till bil, 87 % har körkort för
bil och 50 % har kort för resor med kollektivtrafik eller färdtjänst (jojokort eller motsvarande). Motsvarande siffor för Skåne som helhet är 76
%, 56 %, 83 % respektive 50 %.
Tillgängligheten i det kommunala biltrafiksystemet bedöms i dagsläget
vara generellt sett god med få kapacitets- eller trängselproblem
avseende vägnät och parkering. Det finns en målsättning att
förbättra tillgängligheten till kustzonen, både för kommuninvånarnas
rekreationsmöjligheter och för besöksnäringen. Sommarbussen linje 120
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med fria resor, är en åtgärd för att uppnå detta. Även en cykelväg mellan
Löddeköpinge och Barsebäckshamn har nyligen byggts ut.

Trygghet

Hur tryggheten i transportsystemet och i stadsmiljön upplevs i Sverige
idag vet vi generellt sett ganska lite om, men forskningen inom området
har ökat den senaste tiden. Bland annat så vet vi att följande faktorer
har betydelse för den upplevda tryggheten; hastighet, trafikmängden,
problem att gå över gatan, regelbrott, olycksrädsla, siktförhållanden
folkliv och bebyggelsetyp.

Enligt polisens årliga trygghetsmätning (2015) uppger 38 % att det finns
trygghetsproblem i trafiken. Av de som upplever trygghetsproblem i
trafiken angav cirka 50 % att detta beror att bilarna kör för fort och cirka
25 % angav att det beror på bristande efterlevnad av trafikregler. Ungefär
8 % upplever otrygghet när de färdas kollektivt, med buss eller tåg2.

Trafiksäkerhet
STRADA (den nationella databasen för olycksstatistik) visar följande
övergripande resultat för Kävlinge kommun3.

•
•
•

Det totala antalet olyckor minskar något i kommunen
Skador är vanligast förekommande inom kategorin fotgängare
Kävlinge har relativt låga olyckstal jämfört med grannkommunerna

Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivning

Enligt översiktsplanen för Kävlinge kommun, som togs fram år 2010 är
skapandet av goda livsmiljöer genom utveckling av mötesplatser och
trygghetsskapande åtgärder viktiga att beakta i planeringen. Belysning
har en stor inverkan på trygghetskänslan och enligt ÖP 2010 ska
belysning av offentliga miljöer såsom gång- och cykelvägar, torg och
målpunkter ha hög prioritet.

I tabellen nedan redovisas antalet skadade personer på kommunalt vägnät
i Kävlinge kommun fördelat över åren 2011-2015.

Antal skadade personer i Kävlinge kommun, enbart kommunal väghållare fördelat
mellan 2011-2015.

Det finns en viss skillnad i antalet skadade personer per kategori inom
Kävlinge kommun jämfört med Skåne som helhet. Den viktigaste är att
Kävlinge kommun har en större andel skadade oskyddade trafikanter
(fotgängare, cyklister, MC, moped) och en lägre andel skadade
personbilsresenärer jämfört med Skånes statistik. Sett till specifik
olyckstyp är singelolyckor med fotgängare och singelolyckor med
2
Polisens trygghetsmätning, Kävlinge 2015
3
I den nationella databasen för olycksstatistik, STRADA, kan olyckorna filtreras på ansvarig
väghållare. De tre olika typerna av vägar är: enskild väg, statlig väg och kommunal väg. Det är dock
endast den sistnämnda, det vill säga. kommunalt vägnät som beaktas i tabellerna nedan.
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cyklister de två vanligaste. Dessa olyckstyper kan ofta härledas till
brister i underlag och beläggning inklusive halka, vilka i sin tur är nära
sammankopplade med standarden på drift- och underhållsåtgärder.

Nulägesbeskrivning

Antal skadade personer i Kävlinge kommun, enbart kommunal väghållare fördelat
på trafikantkategori, 2011-2015.

I följande tabell jämförs olycksdata för Kävlinge kommun med några
grannkommuner. Kävlinge ligger generellt sett bra till jämfört med
sina grannkommuner, särskilt avseende antalet allvarligt skadade och
antalet lindrigt skadade. Antal skadade personer per 1000 invånare
för Kävlinge och angränsande kommuner över femårsperioden mellan
2011 och 2015, enbart kommunal väghållare:

Antal skadade personer per 1000 invånare för Kävlinge och angränsande kommuner över femårsperioden mellan 2011 och 2015, enbart kommunal väghållare

Beaktas även det statliga vägnätet i kommunen blir bilden delvis
annorlunda. Två relativt olycksdrabbade sträckor är E6 och väg 104.
Bland annat har det under perioden 2011-2015 omkommit 4 personer
på eller i anslutning till väg 104 och på E6 inträffar många olyckor, dock
få med dödsoffer på sträckan inom Kävlinge kommun.
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Miljöpåverkan
Enligt ÖP 2010 för Kävlinge kommun, finns tre större bullerkällor i
kommunen. Dessa är E6 genom bland annat Löddeköpinge, järnvägen
genom bland annat Kävlinge samt Kastrups inflygningsstråk som
drabbar kommunens västligaste delar. Totalt beräknades 1300
personer vara utsatta för vägtrafikbuller över 55 dBA år 2010.

Kävlinge kommun har anslutit sig till Klimatsamverkan Skånes utmaning
om ett 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Det finns även kommunala
mål att minska utsläppen av växthusgaser från transporter. Kommunen
arbetar därmed aktivt för de gemensamma målen kring en fossilfri
energianvändning i byggnader, ett fossilfritt transportnyttjande och en
verksamhet utan fossil el. Andel fossilbränslefria fordon i kommunens
verksamheter är en indikator där mätning är påbörjad under 2015.

Nulägesbeskrivning

Kommunens klart mest trafikbelastade väg är E6:an förbi
Löddeköpinge, där cirka 44 000 fordon passerar per dygn.
Miljönämnden har under ett antal år mätt luftkvaliteten via en
mätstation lokaliserad nära motorvägen. Mätningarna har konstaterat
att gällande kväveoxider och flyktiga organiska föreningar ligger
värden långt under miljökvalitetsnormen och därför har dessa
mätningar upphört. Halterna av små partiklar har mätts fram till
år 2011, då mätningarna upphörde i avvaktan på en samordnad
luftkvalitetskontroll i Skåne. Även för partiklar visade mätningarna att
halterna under mätperioden låg väl under miljökvalitetsnormen.

123
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Hälsa
Hälsoaspekter relaterat till transporter uppmärksammas allt mer och
ett viktigt nationellt transportpolitiskt mål är att transportsystemet ska
bidra till ökad folkhälsa. Detta kan ske genom ökad andel resor som
innebär en fysisk aktivitet, det vill säga gång, cykel och kollektivtrafik.
Ibland även kallat aktiv mobilitet.
Studie efter studie påvisar vikten av aktiv rörelse för ett friskt liv med
god levnadsstandard, utan övervikt och fetma. Nationellt har andelen
överviktiga (BMI > 30) ökat från 11% till 14 % enbart mellan åren 2004
och 20154.

Nulägesbeskrivning

Forskningen visar att vuxna bör röra på sig aktivt minst 30 minuter
dagligen, detta för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar och
fetma samt för att stimulera muskler och förstärka immunsystemet5.
Barn (5-17 år) behöver ännu mer, ca 60 minuter aktiv rörelse per dag6.
Genom resan till och från skola, arbete eller andra ärenden kan hela,
eller åtminstone en del, av den daglig aktiva rörelsen uppnås om resan
görs som fotgängare eller cyklist. Även resor med kollektivtrafik bidrar i
viss mån till aktiv rörelse.
För att se potentialen för ökad gång- och cykeltrafik (och därmed ökad
folkhälsa) är det intressant att se till färdmedelsfördelningen på korta
resor.

Färdsätt för korta resor, för Kävlinge kommun respektive Skåne som helhet.
Källa: RVU Syd 2013.

Tabellen visar att andelen bilresor är mycket hög även för korta resor
i Kävlinge kommun, och något det kan finnas anledning att arbeta särskilt med för att förändra.

4
5
6
20

Folkhälsomyndigheten, 2015. Övervikt och fetma
Karolinska institutet, 2015. Få upp pulsen 30 minuter per dag
Folkhälsomyndigheten, 2010. Fysisk aktivitet

Trafikplaneringsprocessen
Trafikplaneringsprocessen i Kävlinge kommun har översiktligt bedömts7
utifrån indikatorer i revisionsmetoden Ecomobility SHIFT. Indikatorerna
hjälper städer att utvärdera och förbättra EcoMobility-nivån. Det vill
säga bedöma hur hållbart stadens transportsystem är, samt ta fram
förslag på hur det dagliga arbetet kan förbättras.

Kävlinge kommun gör få undersökningar, mätningar och utvärderingar
avseende transportsystemet och upplevelsen av det. Istället används
data från nationella eller regionala sammanställningar. Ett undantag
är deltagandet i undersökningen Kritik på teknik, som handlar om
hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller
gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering.
Dessutom görs trygghetsmätningar i kommunen och möjligheter
att lämna sina åsikter och förslag finns för medborgarna på ”Åsikt
Kävlinge” via kommunens hemsida. Det är dock inte strukturerat
hur dessa förslag sedan tas om hand vidare i trafikplanerings- och
genomförandeprocesser.
Andra sätt som allmänheten kan deltaga är i detaljplaneprocesser
och i olika medborgardialoger samt via Facebook och kommunens
webbplats. Det saknas dock metoder för att använda åsikter och
förslag systematiskt i trafikplaneringsverksamheten. Information och
rådgivning om hållbara transportsätt till medborgarna saknas i princip
helt.

Nulägesbeskrivning

Kävlinge kommun har fram tills idag inte arbetat i någon större
utsträckning med hållbara transporter. Ett skäl är att organisationen
varit liten. Under våren 2016 rekryterades en trafikingenjör, med
ambitionen att kunna lägga mer tid och resurser på just trafikrelaterade
frågor. I viss mån arbetar kommunen med cykelvägnätet och
huvudcykelvägnätet har hög prioritet, även budgetmässigt. Andel
av transportbudgeten de senaste tre åren som är direkt kopplat till
hållbara transportsätt är mellan 10 % och 25 %.

123

7

Bedömningen har gjorts av arbetsgruppen för Kävlinge trafikstrategi, 2016-03-21
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Vid byggnation av nya områden finns ingen etablerad metod att
säkerställa hållbara transportlösningar. Istället används den kunskap
som byggts upp hos ansvariga tjänstemän, och fungerar i nuläget
som en försäkran för vad som kommer att fungera eller inte fungera.
Utvärderingar av transportsystemets funktion i genomförda planer är
ovanligt. I detta finns en risk att standarden på transportlösningarna
blir personberoende, och att lärande och utveckling hämmas.

Nulägesbeskrivning

Kommunen arbetar i nuläget inte med Mobility Management i någon
större utsträckning, förutom pendlarparkeringar. Det finns dock
en ambition och vilja att framöver arbeta mer med denna typ av
verksamhet.

Medborgardialog om kommunikationer i Kävlinge kommun våren 2015. Deltagande var såväl politiker och tjänstemän från Region
Skåne, Regionala utvecklingsnämnden, Kollektivtrafiknämnden och Skånetrafiken liksom Kävlinge kommun samt invånare i Kävlinge
kommun. Medborgardialogen arrangerades kring fyra cafébord med teman; buss, väg, tåg, cykel.
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Bristanalys

•

Kommunens positiva befolkningsutveckling är även en utmaning sett till
transportsystemets funktion. Det kommer behövas utbyggd och ur flera
aspekter förbättrad infrastruktur i de olika trafiknäten.

•

Utbudet av transportmöjligheter behöver förmodligen förbättras.
Kävlinge och Furulund tätorter planeras för fler bostäder och närmar sig
20 000 invånare tillsammans år 2025 vilket skulle kunna motivera lokala
resmöjligheter med kollektivtrafik i någon form.

•

Även andra delar av kommunen behöver utbyggd kollektivtrafik och/
eller bättre lokala förbindelser mellan tätorterna och till befintliga
kollektivtrafiknoder (till exempel lokallinjer, utbyggt cykelvägnät och
pendelparkeringar). De östra delarna av kommunen har ett särskilt svagt
utbud av resmöjligheter med kollektivtrafik.

•

Kommunen är starkt bilberoende och en stor andel av resorna görs
med bil. Även för arbetspendlingen är andelen bilresor hög jämfört med
grannkommuner.

•

En mycket hög andel bilresor för korta resor (upp till 5 km) är angeläget att
försöka motverka då det bidrar negativt till många av de transportkvaliteter
som beskrivits här. Det gäller i särskilt hög grad transportsystemets möjlighet
att bidra till ökad folkhälsa.

•

Antalet fotgängare och cyklister som skadas i trafikolyckor är relativt stort
jämfört med andra trafikantgrupper. Trafiksäkerhetsarbetet bör därför i hög
grad fokusera på dessa trafikantgrupper.

•

Otrygghet relaterat till trafik är vanligt förekommande och nästan 4 av 10
Kävlingebor upplever det som ett problem. Att skapa ökad trygghet är viktigt
men komplext och förutsätter åtgärder inom en rad olika områden.

•

En hög andel bilresor innebär också en hög miljöbelastning. Denna
miljöpåverkan kan motverkas med ny teknik och fossilfria bränslen, men
behöver också åtgärdas med beteendepåverkan och förändrade resvanor.

•

Det finns ett antal lokaliseringar i kommunen som sett till möjligheterna att
öka andelen resor med kollektivtrafik bör prioriteras avseende utveckling
av nya bostäder. Det gäller särskilt områdena i anslutning till befintliga och
kommande järnvägsstationer (Kävlinge, Furulund, Dösjebro).

•

Det finns flera områden som kommunal trafikplanering ofta omfattar
men som Kävlinge kommun hittills inte satsat särskilt mycket på. Det är till
exempel Mobility Management (beteendepåverkan), parkeringsstyrning,
systematisk hantering av medborgarsynpunkter och hållbart resandeåtgärder i nybyggnadsprojekt.

Nulägesbeskrivning

Nulägesbeskrivningen ger underlag för att analysera brister, behov och generella
utmaningar i transportsystemet. Några viktiga slutsatser som går att dra utifrån
redovisade förhållanden är:
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Trender
Som komplement till nuläget beskrivs här större trender som påverkar
och kommer att påverka den fysiska samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen i Sverige, med fokus på infrastruktur och bebyggelse.
Beskrivningen är generell och till stor del hämtad ifrån underlag till
Boverkets arbete med en samhällsplaneringsinriktad vision för Sverige
år 20251.

Urbaniseringen fortsätter länge

Idag råder en kraftigt pågående urbanisering i världen och i Sverige.
Urbanisering innebär en förflyttning av människor från landsbygden in till
stadsområden. Befolkningstillväxten globalt och nationellt sker också i mycket
hög grad i städerna. Urbanisering innebär högre tryck på staden i många olika
avseenden som till exempel integration och tolerans men också bostäder och
infrastruktur. Urbanisering leder bland annat till tätare städer, regionförstoring,
glesare landsbygd och ökade krav på en attraktiv livsmiljö.

Trender

Befolkningen fortsätter att öka och planar ut

Den totala befolkningen i världen ökar och förväntas nå nio miljarder år
2050. Även i Sverige ökar befolkningen på grund av ett högre födelsetal
samt immigration. Befolkningen blir också äldre, framförallt i västvärlden
och även i Sverige. Nationellt åldras befolkningen mest i kommuner utanför
storstadsregionerna, delvis på grund av den ökande utflyttningen. Detta
kommer att ställa stora krav på samhället. Den största befolkningsökningen
sker i städer, så denna trend samvarierar med urbaniseringen, och spär på
befolkningstrycket ytterligare.

Ekonomin växer, men klokare

De senaste åren av turbulent ekonomi och globala och kontinentala kriser,
visar att vår världsbild bygger på en ekonomi i ständig tillväxt. En ökad tillväxt
leder till ett ökat välstånd och trenden är att allt fler människor på jorden
får en högre levnadsstandard. Samtidigt leder den globala ekonomin till
att fler sociala grupper och länder får en försämrad levnadsstandard. De
flesta bedömare tycks dock peka mot att i ett längre tidsperspektiv kommer
ekonomin och tillväxten i världen att fortsätta öka. Att åtgärda miljö- och
hållbarhetsproblemen kommer att kräva betydande innovationer som kan
generera utveckling och välstånd

Klimatförändringarna kan inte ignoreras

Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen är redan idag
en realitet. Den globala medeltemperaturen stiger och det kommer att ge
konsekvenser för det klimat som vi känner idag. Klimatförändringarna ställer
krav på både kraftiga utsläppsminskningar och anpassning till det förändrade
klimatet. Tuffare styrmedel är att vänta och driver på ökad användning av
bioenergi, ny teknik och förändrade beteenden. Anpassningsbehovet innebär
också att städer kommer att behöva planeras och byggas tätare och mer
transportsnålt.
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1
Trivector, 2012, Trender med påverkan på samhällsplaneringen – Omvärldsanalys med
fokus på transport, infrastruktur och bebyggelse. Trivector rapport 2012:69

Vi blir mer globala, regionala och lokala allt på samma gång

I många områden på jorden kommer det bli svårare att leva på grund av effekter
från klimatförändringar och ekonomisk obalans. Detta ger upphov till förflyttning av människor mellan kontinenter, länder och regioner och bidrar till ökad
urbanisering. Klyftorna mellan länder och sociala grupper ökar, men å andra
sidan leder den ökade migrationen till ett allt mer mångkulturellt samhälle. Den
ökade uppkopplingen genom den tekniska utvecklingen leder också till att vårt
jordklot minskar i omfång. Tillsammans med den allt mer världsomfattande handeln med råvaror och förfinade produkter leder detta till en fortsatt ökad globalisering. Det enda som kan hindra denna fortsatta utveckling är kraftigt ökade
transaktionskostnader, på grund av dyrare energi för transporter. I storstadsområden med flera kärnor blir vi allt med regionala i vårt sätt att se på regionen.
Vi bor i en region lika mycket som i en stad. Snabba kollektiva förbindelser gör
detta möjligt. Denna utveckling är redan idag tydlig i Sveriges storstadsområden.

Det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter. IT förändrar ständigt
världen och sättet vi arbetar och umgås. Inom i stort sett alla samhällsområden
påverkar tekniken ständigt utvecklingen. Det finns stora förhoppningar om att
ny teknik skall lösa stora samhällsproblem som ökande koldioxidutsläpp och
energibrist. Dock pekar forskningen på att med ökande välstånd hos allt fler av
jordens befolkning kommer inte ny teknik att räcka till för lösa alla miljö- och
energiproblem. Det kommer också att krävas förändringar i beteende och
livsstil.

Trender

Ny teknik förändrar världen igen

Naturresurser och miljö blir bristvaror

Inom en snar framtid kommer det att råda brist på många viktiga resurser
som har stor inverkan på vår välfärd och vårt dagliga liv. Tilltagande brist på
naturresurser leder dels till höjda energi- och råvarupriser, och dels till ökad
återvinning och resurseffektivitet. Mineralutvinning blir mer betydelsefull.
Svensk export gynnas av höjda priser på mineraler och biomassa. När prylar
blir dyrare kan detta leda till ett ökat tjänstesamhälle. Det är rimligt att anta
att vi i minskande grad tillämpar privat ägande till förmån för delägande och
samutnyttjande.

Individualism och idealism – på samma gång

Våra värderingar och beteenden ändras över tiden. Det finns idag en
individualism, och efterfrågan på omedelbar behovstillfredsställelse för egen
del, som kan exploateras bland annat genom snabb IT. På samma gång finns
också en spirande idealism där man engagerar sig tillsammans med andra för
goda saker, till exempel genom crowdfunding. En ökad miljömedvetenhet samt
en ökad inblick i konsekvenserna av konsumtionssamhället är på väg att skapa
en ifrågasättande subkultur, framförallt i storstäderna.
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Mål 2035
Målsättningen Trafikstrategin för Kävlinge kommun
adresserar för år 2035 är:
Kävlinge ger goda förutsättningar för ett hållbart resande,
med effektiva, bekväma och varierade transporter i och
mellan kommunens orter, inland och kust.
Kävlingeborna har nära till allt de behöver och attraktiva
transportalternativ till både lokala och regionala
målpunkter. Barn och ungas behov prioriteras, liksom
transportmöjligheter för pendling.

Mål 2035

Säkra, trygga, vackra och välkomnande miljöer skapar
tillsammans med fossilbränslefria fordon ett morgondagens
hållbara transportsystem.
Kävlinge välkomnar till 100 % framtidens nya och innovativa
transportlösningar.
Denna målsättning ska uppfyllas genom arbete med
följande sju målområden (utan inbördes rangordning):
•
•
•
•
•
•
•
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Dialog och beteendeförändring med Mobility
Management
Bättre cykelmöjligheter
Effektiva och hållbara regionala förbindelser
Vackra, säkra, trygga och välkomnande miljöer
Fossilbränslefria transportsystem och motorfordon i
Kävlinge kommuns verksamheter
Hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt
Utveckla stationsnära lägen
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Pendla med cykel är ett samarbete mellan Region Skåne och flera kommuner. Denna cykel delades ut av
Kävlinge, Lomma, Vellinge och Burlövs kommuner. Moa Briem (vinnare) och Johan Ericsson (ordförande tekniska
nämnden.)

Målområde

Förutom arbetet med transportsnål planering behövs arbete med
beteendeförändring och attityder för att få fler att resa hållbart. Mobility
Management är ett koncept med verktyg för beteendeförändring inom
transportområdet. Det kan även vara ett sätt att få medborgare och
näringsliv mer delaktiga i planeringsprocessen.
Kävlinge kommun har tidigare inte arbetat med Mobility Management
i någon större utsträckning, och arbetssättet finns inte naturligt i
den dagliga planeringen. Dessutom görs få undersökningar och
utvärderingar avseende transportsystemet. Möjligheter finns för
allmänheten att lämna åsikter och förslag, men strukturen för hur
dessa tas om hand på kommunen är oklar. Ambitionen är inkludera
medborgarna mer i trafikplaneringsprocessen och att genomföra fler
Mobility Management-åtgärder.
Mobility Management bidrar till att effektivisera användandet av den
befintliga infrastrukturen genom beteende- och attitydförändring.
Beteendeförändring behövs, som komplement till andra viktiga
åtgärder som transportsnål samhällsplanering, ny teknik och fossilfria
bränslen.

Dialog och beteendeförändring med Mobility Management

Dialog och beteendeförändring
med Mobility Management

Genom att involvera Mobility Management-tänket i tidiga skeden
och i all trafikplanering som görs i kommunen kan mer hållbara och
transportsmarta val stödjas. För att bli en mer medborgarengagerad
kommun krävs strukturerade sätt för dialog och kommunikation
samt för hur åsikter tas om hand då de når kommunen. Dessutom
behövs aktuell information och rådgivning om hållbart resande till
medborgarna.

Inriktning
• I Kävlingeboperspektivet arbetar vi för att vara en medborgarenga-

•
•
•
•
•
1

gerad kommun där invånarna har en god dialog med kommunen
och känner, att de har goda påverkansmöjligheter. Här fokuserar vi
på kommuninvånarnas intressen så att de upplever fördelar med att
bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Kävlinge kommun1.
Att i Kävlinge kommuns arbete med trafikplanering och infrastrukturåtgärder alltid kombinera dessa med Mobility Management-åtgärder.
Gå med i redan etablerade Mobility Management-projekt/koncept i
regionen, som bidrar till erfarenhet och att komma in i tänket.
Utveckla och ge information om hållbara färdsätt till nyinflyttade i
kommunen. Kan till exempel innehålla erbjud en fri prova-på-vecka i
kollektivtrafiken eller cykelkarta.
Prioritera målgruppen barn och unga i arbetet, särskilt deras resor
till skola och fritidsaktiviteter. Så kallade ”vandrande skolbussar”
kan vara ett passande koncept.
Näringslivet ska inspireras att verka och att investera för hållbart
resande.
Kommunövergripande mål 2015-2018 sida 9
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Målområde

Bättre cykelmöjligheter
I Kävlinge kommun görs många korta bilresor, som skulle kunna bytas
ut till resor på cykel. Att utveckla bra cykelmöjligheter i kommunen kan
få många positiva effekter, för såväl samhället i stort som den enskilda
individen och medföra en överflyttning från motoriserade transporter till
mer hållbara färdmedel.

De övergripande förutsättningarna för att cykla i Kävlinge kommun
är goda och cykelvägnät finns lokalt i de olika orterna, även om det
ibland förutsätter cykling i blandtrafik. De regionala cykelvägarna
mellan orterna behöver byggas ut för att möjliggöra ännu bättre
cykelförutsättningar.
Endast 5 % av Kävlingebornas resor sker i dagsläget med cykel. För
att öka andelen cyklister i Kävlinge krävs ett attraktivt cykelnät med
gena och sammanhängande stråk, både inom och mellan kommunens
orter. Cykeln ska prioriteras och nätet måste koppla samman viktiga
målpunkter i kommunen, såväl inom som mellan kommunens orter.
Dessutom behöver nätet kopplas samman till närliggande kommuners
cykelnät för att tillgängliggöra målpunkter även utanför kommunen.

Bättre cykelmöjligheter

Kävlinge kommun är starkt bilberoende med en befolkning som är vana
vid att använda sig av bilen. En anledning är att alternativen inte varit
tillräckligt bra. Med dessutom kommande befolkningsökning behöver
transportmöjligheterna förbättras, och där utgör förbättrade och
utvecklade cykelmöjligheter en stor del av lösningen. Cykeln behöver bli
ett reellt alternativ till bilen.

Vinsterna av att investera i insatser för en ökad och säker cykling
är bland annat bättre folkhälsa, attraktivare livsmiljöer och ett ökat
kollektivtrafikresande (om goda kopplingar görs till kollektivtrafiken).

Inriktning
• Andelen gång- och cykeltrafik av de korta resorna bör öka. Kombinera•
•
•
•
•
•
•
1

de resor med gång/cykel och kollektivtrafik bör underlättas. Cykelturismen bör utvecklas regionalt och lokalt1.
En utbyggnad av nya cykelvägar planeras mellan och inom tätorterna.
Särskild vikt läggs vid anläggandet av säkra och gena gång- och cykelvägar till skolor och andra barn- och ungdomsmålpunkter1.
Utveckla mer gena, trygga och säkra cykelvägar.
Tillämpa en helhetssyn på cykelvägnätet genom sammanhängande
stråk och genom att länka ihop befintligt cykelvägnät där det idag
saknas kopplingar.
Prioritera cykelvägar vid drift och underhåll inklusive vinterväghållning, för att ständigt hålla god kvalitet på cykelvägarna.
Skapa högkvalitativ cykelinfrastruktur i nybyggande.
Se till att bra cykelparkering finns vid samtliga viktiga målpunkter i
kommunen, särskilt vid stationslägen och andra större kollektivtrafikhållplatser.
Näringslivet ska inspireras att verka och att investera för hållbart
resande.
Miljömålsstrategi 2015 sida 11. Urs, från ÖP 2010.
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Målområde
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Vi blir allt mer beroende av regionen och ett välfungerande
transportsystem på regional nivå. Genom att utveckla de regionala
förbindelserna görs Kävlinge mer tillgängligt för resor till och från
kommunen. Utvecklad kollektivtrafik stärker effektiva och hållbara
regionala förbindelser. Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken
som trafikhuvudman och Skånetrafiken är en förvaltning inom Region
Skåne som har det övergripande ansvaret för att trafiken ska utföras och
fungera bäst möjligt.
Den regionförstoring som sker gör att människor lever på ett helt annat
sätt än för bara ett antal år sedan. Det bästa boendet kombineras
med det bästa arbetet, vilket också leder till ökad pendling och
ökat antal regionala resor för skola, fritid och inköp. Detta gör att
transportsystemet måste utvecklas mer på en regional nivå än vad som
tidigare gjorts.
Kävlinge kommun är en pendlingskommun, framförallt med stor
utpendling till andra kommuner. Det gör att stora krav ställs på att
förbindelser till andra kommuner ska vara snabba och enkla. Av många
skäl, bland annat trängsel, miljö och regionala utvecklingsmål, behöver
en ökande andel av resorna ske med kollektivtrafik.

Effektiva och hållbara regionala förbindelser

Effektiva och hållbara
regionala förbindelser

Genom att utveckla de regionala förbindelserna både till och från
Kävlinge kommun kan möjlighet ges till fler att resa till viktiga
målpunkter med kollektivtrafiken eller på cykel. Men även kopplingarna
med bil till kommunen är viktiga, då bilen för vissa anslutningar
fortfarande kommer att vara ett viktigt färdsätt. Kävlinge kommun
har ett bra läge i regionen och som boende i kommunen ska
tillgänglighet till hela regionen erbjudas, även för de som inte har
tillgång till bil. Arbetet inom målområdet ska genomföras i enlighet med
målsättningen för 2035, det medför att kommunen utvecklas i linje med
regionala mål i till exempel Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS).
Genom ökat utbud och förbättrade möjligheter till
kollektivtrafikresande inom kommunen kan kommunen föra över
bilresor till kollektivtrafiken. Detta kan innebära utvecklad lokaltrafik
med buss, där det är enklare att ta sig inom och mellan kommunens
orter. Viktiga faktorer för att öka kollektivtrafikens attraktivitet är
bland annat att det ska kännas enkelt att resa, att turtätheten är hög,
att linjedragningar upplevs som gena och att det fungerar smidigt att
göra byten. Med hjälp av smarta och effektiva åtgärder som förenklar
kollektivtrafikresandet och gör restiden konkurrenskraftig med restiden
för bil, kan fler välja att resa kollektivt.
Förutom kollektivtrafik med hög kvalitet ska det vara lätt, enkelt och
tryggt att ta sig till kollektivtrafiken. Det handlar om att göra bra gångoch cykelvägar till stationslägen och hållplatser.
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fortsättning målområde
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Effektiva och hållbara
regionala förbindelser

•
•
•
•
•
•
•
•
•

trafikslag.
Förbättra de lokala anslutningarna (samtliga trafikslag) till den
regionala kollektivtrafiken utifrån ett hela resan-perspektiv.
Underlätta byten.
Arbeta aktivt för att de regionala resmöjligheterna utvecklas och
stärks även på kvällar och helger. Se särskilt till att tillgodose ungas
behov av resmöjligheter till studier och fritidsaktiviteter.
Ta vara på de möjligheter som uppstår med öppnandet av ny
pågatågstrafik på Lommabanan och en ny station i Furulund år 2020.
Verka för en persontågsförbindelse med Söderåsbanan vid
öppnandet av Lommabanan.
Verka för ett förbättrat resandeutbud med en utvecklad lokaltrafik
inom kommunen, som möjliggör resande mellan orterna.
Verka för en ökad turtäthet (fler turer) för kollektivtrafik inom
kommunen.
Att i planeringen se till att det är lätt, enkelt och tryggt att ta sig till
kollektivtrafiken i kommunen.
I detaljplanearbete ska kollektivtrafikens behov av framkomlighet
och korta gångavstånd prioriteras och redogöras för.
Utveckla lokal kollektivtrafik i Kävlinge/Furulund när det finns
tillräckligt befolkningsunderlag.

Effektiva och hållbara regionala förbindelser

Inriktning
• Förenkla de regionala resorna genom fler tvärförbindelser med flera
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Målområde

Vackra, säkra, trygga och
välkomnande miljöer

Den fysiska miljön i Kävlinge idag upplevs delvis som otrygga och osäkra. Det saknas framförallt grönytor och upplevelser längs vägen. Antalet fotgängare och cyklister som skadas i trafikolyckor är relativt stort
jämfört med övriga trafikantgrupper och ett särskilt fokus bör läggas på
en säkrare infrastruktur för dem. Det handlar om att skapa en attraktiv
miljö där samtliga trafikantgrupper trivs, som är kantad med upplevelser längs vägen och upptäckarglädje för barn och gott om gröna ytor.
Att få fler att promenera är en av förutsättningarna för att åstadkomma
attraktiva mötesplatser med liv. Att förflytta sig till fots har dessutom
många fördelar – det har ingen miljöpåverkan, bidrar med positiva effekter på människors hälsa och ger upphov till spontana möten.
För att göra den fysiska miljön i Kävlinge kommun attraktiv och till en
plats att vistas på behöver samtliga miljöer ses över, så att trygghet och
säkerhet säkerställs. Det handlar bland annat om att titta på barnens
möjligheter i den fysiska miljön. Dessutom ska äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet att utan problem vistas i kommunens
miljöer. Framförallt innebär målområdet småskaliga insatser och justeringar i gatumiljön, som förbättrar kvaliteten, upplevelsen och säkerheten.

Vackra, säkra, trygga och välkomnande miljöer

Genom att säkerställa en attraktiv livsmiljö blir Kävlinge kommun en
plats som inbjuder att vistas i. Miljöerna behöver ses över så att de
erbjuder ett upplevelserikt Kävlinge, där fokus ligger på trygghet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter med stor upptäckarglädje för barn.

För mer attraktiva tätortsmiljöer är det även viktigt att successivt
förbättra ljudmiljön och minska antalet bullerstörda i kommunen. Att
förändra parkeringsstyrningen kan vara en annan nödvändig åtgärd i
takt med att tätorterna växer och förtätas.

Inriktning
• Den fysiska miljön och allmänna platser skall anpassas och göras
•
•
•
•
•
•
•
1
2

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning; kontinuerligt1.
Skapa fler offentliga mötesplatser med god tillgänglighet som möjliggör umgänge över generationsgränserna2.
Verka för trygghet och säkerhet i de offentliga rummen2.
Anpassa den fysiska miljöns gestaltning och utformning så att upplevelser, för barn såväl som vuxna alltid finns med i planeringen.
Fokus på säkra skolvägar för barn och ungdomar som gör att barn
och ungdomar kan ta sig till skolan på cykel eller till fots.
Se till att åtgärder för minskat trafikbuller i såväl befintliga miljöer
som vid ny bebyggelse och utveckling av ny infrastruktur alltid beaktas i trafikplaneringen.
Låt naturen ta plats i tätortsmiljöer.
Utveckla fler separata ridvägar i tätorternas närhet.
Tillgänglighetsplan 2014 sida 17 (19)
ÖP 2010. Kap 4. Kommunens utvecklingsstrategi.
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Fossilbränslefria transportsystem
och motorfordon i Kävlinge
kommuns verksamheter
En del resor i Kävlinge kommun skulle kunna flyttas över från bil till
mer hållbara färdsätt, men även fortsättningsvis kommer många resor
att behöva göras med bil. Dessa resor behöver bli mer miljöanpassade,
bland annat för att nå lokala och nationella mål om fossilbränslefria
transportsystem.
Den höga andelen bilresor i Kävlinge kommun leder till stor
miljöbelastning. Vissa resor kan flytta över till mer hållbara transporter,
men resor kommer fortfarande att behöva göras med bil. Det ska vara
ok att ha bil i Kävlinge kommun, men förutom smarta hållbara färdval
behöver fordonsflottan bli mer miljöanpassad.
Tillgången till fossilfria drivmedel i Kävlinge kommun är i nuläget
begränsad, till exempel finns inga tankställen för fordonsgas för
personbilar i kommunen. Vid Center Syd i Löddeköpinge finns
dock en väl utbyggd laddinfrastruktur för elbilar med både semioch snabbladdare. Under 2016 påbörjade Kävlinge kommunala
bostadsbolag (KKB Fastigheter AB) utbyggnaden av laddinfrastruktur för
kommunala tjänstefordon och samtidigt erbjuda möjligheter att ladda
elbilar för sina boende. Fram till 2018 driver E.ON ett statligt finansierat
projekt, Klimatklivet, för utbyggnad av den publika laddinfrastrukturen
i Skåne. I ett första steg av genomförandet har laddstolpar uppförts
vid kommunhuset i Kävlinge våren 2017. Kävlinge kommun har anmält
intresse för att få publika laddstolpar till ett antal platser som till
exempel pendlarparkeringar, stationer, badhus och affärsgator.

Fossilbränslefria transportsystem och motorfordon i Kävlinge kommuns verksamheter

Målområde

Att möjliggöra ett fossilbränslefritt transportsystem i Kävlinge handlar
både om att använda de resurser som finns på ett mer effektivt sätt,
liksom att möjliggöra ett byte till fossilfria drivmedel. Det är viktigt att
minska bränsleanvändningen oavsett vilken typ av bränsle som avses.
Tillsammans med ny teknik och klimatsmart samhällsplanering kommer
behovet av energi att minska.

Inriktning
• Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och
•
•
•
1
2

fossilbränslefri1.
Kävlinge kommun, som organisation, ska bli 100 % fossilbränslefritt
år 20202.
Kontinuerligt arbete för att bygga ut laddinfrastrukturen så att alla
kommunala tjänstefordon kan köras på el.
Gör översyn av kommunens upphandling av transporter av varor
och tjänster så att dessa blir fossilbränslefria.
Kommunövergripande mål 2015-2018 sida 15. MÅL 17.
Miljömålsstrategi 2015. MILJÖMÅL, sida 10 (41)
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Målområde

Att bygga in förutsättningarna för hållbart resande tidigt i
stadsbyggnadsprojekt gör att det blir ”rätt från början” och enklare för
kommande boende att göra hållbara val. Det är effektivt att ta vara på
möjligheter till utveckling och nytänkande när det byggs nytt i olika slags
stadsbyggnadsprojekt.
Kävlinge kommun förväntas få fler invånare under de kommande
åren. Fler bostäder kommer byggas och fler ska samsas om de ytor
och tätortsmiljöer som finns att röra sig i. Därför krävs också smarta
och effektiva insatser för att få fler att resa hållbart och att skapa en
kommun som är långsiktigt hållbar. Att i nybyggnadsprojekt tänka in
och ge förutsättningar för hållbart resande är väl investerade pengar.
Det handlar om att göra rätt redan från början och att ta vara på
möjligheten till hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt.
Frågan om bilparkering är central och en central fråga är vad som
kan göras istället för enbart bilparkering för att uppnå ett mer
hållbart resande. Det kan till exempel vara cykelgarage, säkra
cykelställ, bilpooler, bra information och kampanjer/erbjudanden som
introducerar hållbart resande.

Hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt

Hållbara transportlösningar i
stadsbyggnadsprojekt

Hållbar planering handlar om att planera för god tillgänglighet så
att efterfrågan på bilresor minskar. Hur bostäder och verksamheter
lokaliseras och vilka förutsättningar som skapas från början påverkar
människors val av resor och transporter även i senare skeden.
Det kan även handla om Mobility Management-åtgärder riktat till de
som kommer att bo i området för att försöka påverka deras beteende.
När människor byter bostad eller arbetsplats finns ofta en större chans
att påverka deras resvanor.

Inriktning
• I samhällsutvecklingsperspektivet arbetar Kävlinge kommun
•
•

1

tillsammans med andra aktörer för att utveckla Bilden av Kävlinge
genom att skapa välkomnande miljöer, hållbar samhällsutveckling
och tillväxt1.
Utveckla funktioner och tjänster för mer hållbart resande i samtliga
stadsbyggnadsprojekt. Det är viktigt att börja redan i de tidiga
skedena.
Den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge tätort är en särskilt
stor satsning i Kävlinge och har dessutom goda förutsättningar för
hållbart resande. Här bör särskilda ansträngningar göras för hållbara
transportlösningar.
Kommunövergripande mål 2015-2018 sida 11
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Målområde

Utveckla stationsnära lägen
Lokaliseringar som ligger i stationsnära lägen behöver tas tillvara
på, då där finns stora möjligheter att öka andelen resor med
kollektivtrafik. I Kävlinge kommun finns både befintliga och kommande
järnvägsstationer, som behöver ses över i avseendet områdesutveckling.

Kävlinge kommun har ett antal tågstationer och behöver ta
tillvara på de stationsnära lägen som finns. Det gäller de befintliga
järnvägsstationerna i Kävlinge och Dösjebro, samt den kommande
järnvägsstationen i Furulund då Lommabanan öppnar för
persontågstrafik.
För att nå ett ökat hållbart resande bör Kävlinge kommun utveckla i
stationsnära lägen och prioritera dem. Det handlar även om att skapa
bra resmöjligheter till och från dessa områden för ett hela resanperspektiv, där hållbara val och smidiga byten fungerar.

Utveckla stationsnära lägen

I den befolkningsökning som prognosticerats behöver nya boenden
skapas. Kävlinges befintliga och kommande stationsnära lägen bör
därför utnyttjas. Bebyggelsen och själva stationen kan dra nytta av
varandra, bidra till ökat liv och rörelse vid stationen och även bidra till
att fler reser kollektivt, då det är enkelt och nära för de som bor vid
stationen att välja tåget framför till exempel bil.

Att utveckla stationsnära lägen ger goda förutsättningar för tågresande
samt att en koncentration av människor skapas som ger bättre
förutsättningar för handel- och näringslivsutveckling.

Inriktning
• Utbyggnad av ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen ska
•
•
•
1

prioriteras1.
Prioritera stationsnära lägen vid lokalisering av service.
Förbättra parkering för bil och cykel samt annan infrastruktur vid
stationerna i syfte att underlätta byten och kombinationsresor.
Säkerställ en hög trygghet på och i anslutning till stationsmiljöerna.
Miljömålsstrategi 2015, sida 11. Urs, från ÖP 2010.
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Förslag till fortsatt arbete
Trafikstrategin omfattar, förutom den långsiktiga målsättningen för
2035 och målområden, ett antal förslag till följduppdrag samt mätbara
indikatorer för uppföljning. Förslag till fortsatt arbete:

•
•

Förslag till fortsatt arbete

•
•
•
•
•
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Ta fram ett Mobility Management-program
Utveckla rådgivning till medborgare & verksamheter inom hållbart
resande, inklusive ett introduktionspaket för nyinflyttade om
hållbart resande i kommunen
Börja genomföra mätning av cyklister i ett antal utvalda mätsnitt
Ta fram en cykelvägsplan
Ta fram en kollektivtrafikplan för kommunen
Ta fram ett trafiksäkerhetsprogram
Ta fram en bullersaneringsplan

Indikatorer föreslås per målområde och har fokus på att mäta områden
där kommunen har stor möjlighet att påverka utvecklingen. Av totalt
24 st indikatorer är det 11 st som redan idag ingår i kommunens olika
uppföljningar av verksamheten.

Indikatorer
Dialog och beteendeförändring med Mobility Management
• Andel barn som går eller cyklar till grundskolan
• Felanmälan/klagomål via www.kavlinge.se, antal per kategori (årligen)
Bättre cykelmöjligheter
• Årlig investering i cykelinfrastruktur (Mkr/år)
• Antal m gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period
• Andel invånare som är nöjda med drift och underhåll av cykelvägnätet, barmark
• Andel invånare som är nöjda med drift och underhåll av cykelvägnätet, vinterväg
• Antal cyklister, vardag
Effektiva och hållbara regionala förbindelser
• Mbu, Nöjd-Region-Index för kommunikationer
• Antal resande med kollektivtrafik, tåg
• Nöjd kund-index kollektivtrafiken (Skånetrafiken)
• Nöjd kund-index kollektivtrafiken (Skånetrafiken) Särskilda grupper, till exempel
Vackra, säkra, trygga och välkomnande miljöer
• Antal dödade och allvarligt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet
• Antal lindrigt och måttligt skadade i trafiken på det kommunala vägnätet
• Mbu, Hur bra är belysningen av gator och torg i din kommun
• Mbu, Hur bra är drift och underhåll (DoU) av vägar och gator
• Andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM), under rullande 4-årsperiod

Förslag till fortsatt arbete

ungdomar eller pendlare

Fossilbränslefria transportsystem och motorfordon i Kävlinge
kommuns verksamheter
• Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter
• Andel registrerade miljöfordon (personbilar) i kommunen (geografiskt)
• Andel fordonskm med icke-fossilt drivmedel, upphandlade transporter och tjänster
Hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt
•

Parkeringstal i nyexploatering

Utveckla stationsnära lägen
• Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringen
• Nyttjandegraden för cykelparkering vid järnvägsstationerna
• Antal resande med kollektivtrafik, tåg från respektive station
• Medborgarundersökning, nöjdhet stationsmiljöer
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Genomförande & uppföljning
När trafikstrategin är klar och beslutad börjar det egentliga arbetet.
Då handlar det om att genomföra det arbete och de åtgärder som
behövs för att nå uppsatt målsättning. Förutom det behöver arbetssätt
och rutiner finnas som säkerställer att inriktningar och målområden
efterföljs.

Genomförande & uppföljning

Handlingsplan och organisation
Trafikstrategin kan ses som ett paraply för trafikplaneringen.
Utifrån den behövs en eller flera mer konkreta handlingsplaner eller
åtgärdsprogram. Dessa tas fram efterhand och beskriver mer i detalj
vilka åtgärder som krävs för att nå de uppsatta målen i Kävlinge
kommun. Åtgärderna i handlingsplan/program bör tidsättas, prioriteras
samt kostnads- och effektbedömas.
I handlingsplaner bör även fastställas vilka förvaltningar och
befattningar som har ansvar för respektive åtgärds finansiering,
genomförande och uppföljning. Genomförandet bygger även i vissa
fall på samverkan med andra viktiga aktörer, såsom Trafikverket,
Region Skåne, Skånetrafiken, byggherrar, fastighetsägare, det lokala
näringslivet med flera.

Uppföljning och utvärdering
Att följa upp och utvärdera resultatet av arbetet med trafikstrategin
är en viktig del i genomförandet för att se hur arbetet fortskrider.
Det handlar om att följa upp målområdena och indikatorerna som
trafikstrategin pekat på i syfte att besvara frågorna:

•
•
•

Hur förändras indikatorerna vi valt för att följa önskvärd riktning?
Går utvecklingen som helhet åt rätt håll? (Varför/Varför inte?)
Har genomförda åtgärder och aktiviteter gett förväntat resultat?
(Om inte, vad kan ändras?)

Trafikstrategin bör ses som en process där verksamheten hela
tiden förändras utifrån erfarenheter, behov och nya projekt eller
målområden. I uppföljningen bör även översyn göras av de åtgärder
som genomförts och om det finns behov av andra/nya åtgärder.
Trafikstrategin i sin helhet ska uppdateras och revideras vart 4e år.

Kommunikation och dialog
Kommunikation och dialog är viktigt under genomförandefasen av
trafikstrategin. Det kan till exempel bli aktuellt i samband med olika
åtgärder och projekt att en kommunikationsplan bör ingå. Uppföljning
av indikatorer och målområden behöver på olika sätt kommuniceras.
Information kan läggas ut på kommunens webbplats men också
spridas via annan media. Kommunikation utåt genom till exempel
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presentationer på konferenser och andra utåtriktade aktiviteter
kan också vara lämpligt för att sprida arbetet med trafikstrategin.
Resultat bör även spridas under ordinarie möten som hålls i nämnder,
förvaltningar och samarbetsgrupper.

Genomförande & uppföljning

Uppföljningen av målområden och indikator i trafikstrategin bör
göras i regelbundna tidsintervall. Uppföljningen föreslås rapporteras i
lämpligt sammanhang som ett enkelt ”trafikbokslut”. ”Trafikbokslutet”
ska beskriva utveckling och måluppfyllelse för olika interna och
externa intressenter i 2 års-intervall för att kunna ligga till grund för
revidering och uppdatering av trafikstrategin vart 4e år i syfte att nå
den långsiktiga målsättningen om mål 2035. Fortsatt utredning föreslås
angående hur ett eventuellt framtagande av ett ”trafikbokslut” ska gå
tillväga och bedrivas.
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Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
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046 - 73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se

