6. Grunddragen i mark- och vattenanvändningen

6.

I kapitlet redovisas
planens huvuddrag med betoning
på de föreslagna förändringarna av
mark- och vattenanvändningen.
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6 Grunddragen i mark- och vattenanvändningen
6.1 Förändrad markanvändning
Bostadsutbyggnad

Verksamhetsområden

Kommunikationer

En befolkningsökning med 1,5% per år innebär att 3800
lägenheter behöver byggas under perioden 2008 till 2025
och 3400 lägenheter räknat från år 2010 fram till år 2025.
Bostadsutbyggnadens fördelning på kommunens planeringsområden, se figur 17.

Äldre verksamhetsområden inom centrala Kävlinge och
vid Barsebäcksverket planeras att omvandlas till bostadsområden. Utbyggnaden för nya verksamheter planeras ske
i anslutning till befintligt handels- och verksamhetsområde i norra Löddeköpinge. Ett utbyggnadsområde föreslås
norr om Lagervägen. Efter utredning kan det bli aktuellt
med ytterligare utbyggnader i anslutning till befintligt
industriområde.

Planerade större utbyggnader för vägtrafik fram till år
2025:

Redovisade utbyggnadsområden för bostäder på markoch vattenanvändningskartan (karta 22) tillgodoser
utbyggnadsbehovet under planperioden. Därutöver
redovisar planen ett antal utredningsområden. Även dessa
områden kan, där så prövats lämpligt, bli aktuella för
utbyggnad under planperioden.
För de större utbyggnadsområdena finns en osäkerhet
kring bebyggelsens slutliga omfattning. Visionen för Kävlinge Östra Centrum omfattar t.ex. en bostadsutbyggnad
motsvarande 1000-2000 lägenheter. Området vid Häradsvägen uppskattas rymma upp till 1400 lägenheter. Hur
mycket bostäder som kommer möjliggöras i dessa områden bestäms först i samband med kommande detaljplanering. Den planerade bostadsutbyggnaden innebär att 2600
lägenheter kan byggas ut inom 2 km från en tågstation,
förutsatt att Lommabanan öppnas för persontrafik så att
Furulund får en station. Resterande 800 lägenheter ligger
icke stationsnära.

Därutöver har ett antal utredningsområden för verksamheter pekats ut i Kävlinge. Vid trafikplats Tungan i
nordväst redovisas två mindre områden och vid Annehälls
industriområde möjliggörs en utvidgning av området.
Ett mindre verksamhetsområde föreslås också vid den
planerade nya trafikplatsen vid Hofterup.

Hofterup: 380 lgh Dösjebro: 190 lgh

Kävlinge: 1900 lgh

Löddeköpinge: 760 lgh
Furulund: 570 lgh

Figur 17. Prognosen om bostadsbehovet i kommunen
2008-2025 är fördelat på de fem planeringsområden,
inom vilka den kommunala servicen som skolomsorg etc.
planeras.
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• Förlängning av Häradsvägen
• Ny väg mellan Löddeköpinge och Kävlinge
• Trafikplats Hofterup
• Östervångsvägen
På längre sikt planeras följande större utbyggnader för
spårtrafik;
• Yttre godsbana
• Lätt spårtrafik mellan Bjärred-Landskrona via Löddeköpinge och Hofterup-Ålstorp.
Utöver dessa har diskuterats ett behov av att på längre sikt
bygga ut E6 till en sexfilig motorväg och Västkustbanan
till en fyrspårig järnväg.

Vä

niområde

Förändrad mark- och vattenanvändning

Häljarp

Håstenslöv

Saxtorp
Norrvidinge

Kvärlöv
Annelöv

Saxtorpsskogen

Virke

Ålstorp V

108

Södervidinge

Dösjebro
Ålstorp
Västra Karaby

Särslöv

104

Stora Harrie

Hofterup
Kävlinge
104

Järavallen

Lilla Harrie

108
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Västra Hoby

E6
E20

Väggarp
Barsebäck

Örtoft

Hög

Löddeköpinge

Barsebäckshamn

Stävie

Stångby kyrkby

Håstad

Planerad bostadsbebyggelse
Utredningsområde för bostäder
Utbyggnadsområde för bostäder på längre sikt
Utredningsområde
för rekreation och service
Stångby
Planerat verksamhetsområde
Utredningsområde för verksamheter

Odars

Vägreservat

Vallkärra
Framtida
spårtrafik (person- eller godstrafik)

Vikhög

Järnväg dubbelspår

l
0

Bjärred
0,4

©Lantmäteriverket

0,8

1,6 Kilometer

Fjelie

Järnväg enkelspår
Framtida trafikplats
Utredningszon för markförlagd kraftledning

Karta 22
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Teknisk infrastruktur
Efter nedläggningen av Barsebäcks två reaktorer
finns möjlighet att även avveckla de luftburna kraftledningar som påtagligt stör landskapsbilden väster
om Löddeköpinge. Kommunen ska verka för att kraftledningarna ut till verket ersätts med en ny markförlagd
ledning i zonen mellan Löddeköpinge och Kävlinge, se
karta 22.

Jordbruk
Stor del av kommunens yta upptas av jordbruksmark
där markanvändningen blir oförändrad. I anslutning
till utbyggnadsorterna kommer viss jordbruksmark att
ianspråktas för bebyggelse.

6.2 Oförändrad mark- och
vattenanvändning
Vattenanvändning
Inga förändringar av vattenanvändningen i form av
hamnutbyggnader, utfyllnader eller vindkraftsetableringar
till havs föreslås. Möjlig påverkan på vattenområden till
följd av planerad samhällsutbyggnad redovisas i kap. 9.2.
Naturresurser.

Grönstruktur och rekreation
Översiktsplanen redovisar inte några förslag till nya
rekreationsområden men bevarar och utvecklar befintliga
områden. Region Skånes grönstrukturprogram innehåller
förslag till nya grönstråk som kan vara vägledande för
arbetet med att utveckla tillgängligheten till naturområdena. Bland annat föreslås Lödde å kopplas samman med
grönområdet Järavallen, och Kävlingeån (Löddeå byter
namn vid Kävlinge) kopplas samman med Saxån via Kävlinge och Dösjebro. Kommunens naturvårdsprogram ska
ses över och i denna ska även grönstrukturaspekter och
friluftslivsvärden beaktas.
Öster om Ålstorp har kommunen förvärvat ett större
område för att säkerställa dess användning för rekreationsändamål.
En fördjupning av översiktsplanen ska tas fram för kustzonen. En av huvudfrågorna i denna är just behovet av en
ökad tillgänglighet till kusten samtidigt som naturvärdena
ska värnas. Fördjupningar av översiktsplanen föreslås
även för Löddeköpinge samt Kävlinge-Furulund. I dessa
kommer behovet av en attraktiv och tillgänglig bostadsnära natur att vara en central punkt.
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