Bad

Det finns tre badplatser i kommunen; Barsebäck saltsjöbad, Barsebäck hamn samt Vikshögs hamn. Dessa besöks
varje dag under badsäsongen av minst 75-100 personer
och klassas därför som EU-bad. Detta innebär att vattenprover ska tas var fjortonde dag under badsäsongen.

Segling
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Intresset för ridning är stort i kommunen. Dagstorps ryttarförening och Löddeköpinge ridklubb har både ridhus
och ridskolor med stor ungdomsverksamhet. Däremot är
nätet av ridstigar dåligt utbyggt i kommunen. På karta 32
visas en del ridstigar kring Hofterup/Ålstorp. Några av
dessa är dock ännu bara i planeringsstadiet. Det efterfrågas ytterligare ridstigar både i Kävlinge och i grannkommunerna. Kommunen avser därför ta upp en dialog med
grannkommuner och markägare om en utvecklingsstrategi
för ridstigar.

Fågelskådning

Fågellivet i kommunen är rikt. I Järavallens naturreservat kan man t.ex. se arktiska vadare under flyttsträcken.
I Järavallen har en tillgänglighetsanpassad plattform för
fågelskådning färdigställts vid vattnet med en ramp som
underlättar vägen ner till stranden genom en annars rätt
svårtillgänglig terräng.
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Det finns två fritidshamnar i kommunen, Barsebäckshamn
samt Vikhögs hamn. Det finns två segelföreningar: Segelsällskapet Pinnhättan och Vikhögs båtklubb.
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Ridning

Cykling

Kommunen lämpar sig väl för cykelutflykter då det är
relativt korta avstånd mellan olika besöksmål. Kommunen
har tagit fram en karta som visar intressanta cykelturer,
vilka visas på karta 32. Dessa cykelleder består dock
huvudsakligen av småvägar utan separat cykelbana.
Utbyggnaden av säkrare cykelvägar pågår i kommunen.

Vandring och motionsanläggningar

Det finns motionsanläggningar i form av uppmätta
löpslingor i Järavallen, Sandskogen och Vikenområdet,
varav de två sistnämnda har elljusspår. I dessa områden
finns även goda strövmöjligheter. Någon längre anlagd
vandringsled finns inte i kommunen. Dock pågår diskussioner om att upprätta en sträcka för Skåneleden utmed
Kävlinges kust. År 2009 invigdes en ny pilgrimsled i

Skåne. En del av denna går från Barsebäck förbi Löddeköpinge kyrka och VikingaTider och passerar därefter
Borgeby slott och vidare genom Bjärred till Lund. Det
behöver dock skapas en fungerande överfart mellan Löddeköpinge och Borgeby.
Det finns planer på att utveckla vandringsstråket längs
Kävlingeån, i första hand ner till Furulund men på sikt
vidare mot Löddeköpinge. Där kan stråket ansluta till den
kommande Skåneleden. Förbi Furulund är det lämpligt att
dra stråket på Furulundssidan av ån, för att vid Hög leda
stråket över en mindre bro till norra sidan av ån.
På längre sikt kan stråket längs Kävlingeån dras till Lilla
Harrie så att det blir möjligt att vandra längs hela Kävlingeåns sträckning genom kommunen.
På liknande sätt kan ett stråk utvecklas längs Saxån i
kommunens norra del.

Kommunen har idag ett stort utbud av fritidsaktiviteter
med en potential att vidareutvecklas. Kävlinges kustremsa är den minst exploaterade utmed skånska västkusten vilket ökar dess rekreativa värde. Samtidigt är den
dock svårtillgänglig idag. Genom att anlägga gång- och
cykelväg till bl.a. kusten kan kommunen underlätta för
invånarna att röra sig i det vackra landskapet.

I kommunen finns idag vid Järavallen en friluftanläggning som är tillgänglig även för funktionsnedsatta. Alla
medborgare ska ha möjlighet till friluftsliv och rekreation.
Det är därför viktigt för kommunen att verka för att fler
anläggningar blir handikappsanpassade.

Rekreation och naturvård

Det kan uppstå konflikter mellan rekreationsintressen och
andra intressen. Delar av kusten har idag restriktioner vad
gäller allmänhetens vistelse för att skydda fågellivet. Det
pågår diskussioner kring att ytterligare begränsa tillträdet till delar av kustens mark- och vattenområden för att
skydda bl.a. fiskbestånd och fågellivet. Kommunens syn
är att allmänheten så långt möjligt bör ha företräde utan
att för den skull förstöra de stora värden som finns där.
Grundläggande för att behålla de fysiska förutsättningarna
för friluftsliv är en ändamålsenlig planering och förvaltning. Naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, fysiska aktiviteter och hälsa hör nära samman. Planeringen bör därför
vara sektorsövergripande och se till helheten.

Kommunens ställningstagande
• Områden längs kusten och vattendragen ska
utvecklas så att de kan nyttjas för rekreation och
friluftsliv utan att naturvärdena försämras.
• Kommunen avser uppdatera sitt
naturvårdsprogram. I detta ska även
grönstrukturfrågor och friluftslivsaspekter
behandlas. Arbetet ska resultera i förslag till
åtgärder och prioriteringar.
• Kustens strandområden bör med undantag
för häckningsperioden, vara tillgängliga för
allmänheten. Även det kustnära vattnet bör vara
tillgängligt för rekreation, förutsatt att naturvärden
inte skadas.
• Kommunen avser att tillsammans med
intresserade grannkommuner och markägare
verka för ett utbyggt nät av ridstigar.
• Det nuvarande promenadstråket utmed
Kävlingeån i Kävlinge ska utvecklas och
förlängas vidare till Furulund och Löddeköpinge.
• En bro ska anläggas över Lödde å, som kan
utgöra en viktig länk även för rekreationscykelled
längs kusten.
• Det ska finnas rekreationsområden som är
tillgängliga för alla.

Men även om tillgången på rekreations- och friluftsaktiviteter idag är god i kommunen så ökar behoven ständigt.
Många studier visar att vi rör oss allt mindre med en ökad
ohälsa som följd. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar som uppmuntrar alla att på olika sätt öka sin
fysiska aktivitet. Förutom att vi alla behöver röra oss mera
blir vi dessutom allt fler, vilket ställer ytterligare krav på
utveckling av kommunens rekreationsområden. Tätorternas närområden är särskilt viktiga ur rekreationssynpunkt.
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Ett ökat framtida behov

Tillgänglighet för alla
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9.6 Kommunikationer
Riksintressen
Vägverket, Banverket respektive Sjöfartsverket har
utpekat följande riksintressen för kommunikation inom
Kävlinge kommun: E6 utpekas som riksintresse av Vägverket. Banverket anger Västkustbanan och Godsstråket
genom Skåne, där Lommabanan är en delsträcka, som
riksintresse. Farleden genom Öresund är av riksintresse
enligt Sjöfartsverket. Kommunens ställningstagande till
riksintressena presenteras i kap. 9.10, Riksintressen.

Vägar
Väg E6

Kommunen genomkorsas av transnationella stråket
E6:an. Denna är idag hårt belastad, däribland med mycket
långväga godstransporter. Såväl personbilstrafiken som
den tunga trafiken på motorvägen E6 har ökat markant
bl.a. beroende på ökad trafik till Öresundsbron. Delavsnittet Löddeköpinge - Flädie trafikeras med mer än 46000
fordon/dygn och mellan Lomma och Kronetorp uppgår
trafiken till drygt 47 000 fordon/dygn.Vägverket bedömer
att det inom en snar framtid kommer krävas kapacitetsförstärkning i form av sex körfält på sträckan MalmöHelsingborg.

Ny väg Löddeköpinge - Kävlinge

Vägen mellan Löddeköpinge och Kävlinge (väg 1137) är
hårt belastad med mellan 5500 och 7000 fordon per dygn.
Vägen är smal och har dålig linjeföring. Förutom trafiksäkerhetsproblemen utsätts boende utmed vägen för
bullerstörningar. Därför bedöms en väg med ny sträckning
utanför Hög och med anslutning till tätorternas genomfartsvägnät som ett angeläget projekt. Kommunen har
framfört den nya vägsträckningen som det mest angelägna
projektet i Kävlinge kommun till den regionala trafikinfrastrukturplaneringen.
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Vägverket har genomfört en förstudie för väg 1137 mellan
Löddeköpinge och Kävlinge. I denna presenteras ett antal
alternativa lösningar med åtgärder längs med befintlig väg
samt delvis eller helt ny vägsträckning. Vägverket ska ta
fram en vägutredning där ett huvudalternativ kommer att
läggas fast. I avvaktan på denna ligger fyra av fem föreslagna alternativa vägkorridorer kvar i översiktsplanen.

Östervångsvägen (fd Fridsbovägen)

Inom östra delen av Löddeköpinge planeras en ny väg i
syfte att avlasta de centrala delarna av samhället från genomfartstrafik. En förstudie av den planerade vägutbyggnaden har tidigare genomförts (Tyréns, februari 2009.
Förstudie. Fridsbovägen i Löddeköpinge.). I det inledande
utredningsskedet studerades fyra alternativ varav den nu
redovisade sträckningen, sammantaget bedömdes mest
fördelaktig.

Hofterup trafikplats

I och med planerad utbyggnad av Hofterups samhälle
förstärks behovet av en ny trafiklösning för att förbättra
samhällets tillgänglighet till E6 och en god trafikförsörjning. Många boende i Hofterup pendlar till Malmö och
Lund och de får idag köra via Löddeköpinge för att kunna
ansluta till E6. Kommunen har därför genomfört en studie
för en ny trafikplats i Hofterup. En förväntad positiv
effekt av trafikplatsen är att Landskronavägen genom
Löddeköpinge undgår större delen av dagens genomfartstrafik till Hofterup/Ålstorp. Trafikplatsen skulle även
avlasta andra trafikplatser - Borgeby och Löddeköpinge.
Kommunen har tagit ett principiellt ställningstagande för
trafikplatsen och fördjupade studier behöver nu göras.

Förlängning av Häradsvägen

Häradsvägen i Furulund föreslås förlängas söderut via
väg 934 till väg 108. Förutom en genare förbindelse från
Furulund till Lund innebär projektet en trafikavlastning i
centrala Furulund samt att plankorsningar mellan väg och
järnväg i centrala Furulund kan stängas.

Järnvägar
Resandet på järnväg utvecklas starkt. Det stora tågresandet beror på ökat resbehov, gjorda infrastruktursatsningar
och en god trafikering. Samtidigt med den mycket kraftiga resandeökningen står det nu klart att nödvändiga kapacitetsförstärkningar, framförallt 4-spår Malmö – Lund,
kommer att bli kraftigt försenade. Detta projekt, som är
en förutsättning för att Citytunneln ska kunna fungera
väl, bedöms inte bli färdigt före 2018. Järnvägssystemet i
Skåne får problem redan 2010, och då antalet tåg inte kan
öka får istället tågen förlängas. Detta innebär att dagens
120 m långa plattformar behöver förlängas till 180 meters
längd.

Västkustbanan

Västkustbanan förbinder storstadsregionerna Göteborg
och Malmö/Köpenhamn och är en viktig länk för såväl
person- som godstrafik. Sträckan Helsingborg-KävlingeLund-Malmö har en omfattande regional tågtrafik. På
längre sikt finns det troligen ett behov av fyra spår på
västkustbanan genom Kävlinge kommun, vilket medför
konsekvenser för Kävlinge och Dösjebro. När tunneln
genom Hallandsåsen är klar kommer godstrafik från Västkustbanan i Ängelholm att ledas söderut via Godsstråket
genom Skåne.

Lommabanan

Lommabanan, dvs järnvägssträckan Kävlinge–Arlöv,
trafikeras idag enbart av godstrafik och utgör en länk i det
s.k. Godsstråket genom Skåne. Planer finns dock på en
utbyggnad som möjliggör persontrafik på Lommabanan.
Banverket har utrett förutsättningar för persontrafik på
Lommabanan i en förstudie. Realiserandet av persontrafik
på Lommabanan är mycket viktig för Kävlinge kommun,
då den innebär en tågstation i Furulund. Detta skulle
förbättra pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik från
Furulund. Lommabanan finns utpekad i Region Skånes
RTI-plan för 2004-2015 och är även med i Banverkets
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V

Framtidsplan 2004-2015. I Tågstrategi 2037 betraktas
satsningen som beslutad och prövas därför inte på nytt.
Den kan dock genomföras först efter det att Banverket
gjort andra omfattande baninvesteringar, vilket med nuvarande investeringstakt är efter år 2015.
Näringsdepartementet lade i september 2009 fram en
utredning om utbyggnad av höghastighetsspår i Sverige.
Linjen Stockholm-Skåne föreslås i denna vid Markaryd dela upp sig i ett spår mot Helsingborg och ett mot
Malmö.

Yttre godsbana Åkarp-Håstad

I dagsläget utgör godstågstrafiken på Lommabanan
genom Furulunds tätort ett stort problem. Bebyggelsen på
båda sidor om järnvägen ligger nära spåren, vilket medför
att ett stort antal fastigheter i Furulund är bullerstörda.
Bristen på planskilda korsningar utgör en säkerhetsrisk
och förstärker den barriär som järnvägen utgör idag.
De förslag på en Yttre godsbana, Åkarp - Håstad, som
redovisas i järnvägsutredningen för Södra stambanan
förbättrar tätortsmiljöerna i flera störningsutsatta områden i sydvästra Skåne. Godstrafiken kommer dock även i
framtiden att ledas genom Kävlinge kommun antingen på
Lommabanan eller på Västkustbanan. Förslaget med en
västlig sträckning och anslutning till Lommabanan söder
om Furulund innebär att godstrafik kommer att fortsätta
passera genom Furulund. En anslutning till Västkustbanan
innebär istället att tågtrafiken öster om Kullenområdet
kommer att öka. Här är dock all bebyggelse lokaliserad på
en sida, väster om järnvägen, och avståndet till bebyggelsen är större än vad det är i Furulund. Kommunen
förespråkar därför en anslutning av ett Yttre godsspår till
Västkustbanan.
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Häljarp

Sjöfart

Saxtorp
Kvärlöv

Öresund är ett av världens mest trafikerade sund. Cirka
25000 fartyg passerar i nordsydlig riktning genom sundet
varje år. Dessutom korsar ett stort antal fartyg sundet
i öst-västlig riktning, särskilt mellan Helsingborg och
Helsingör där det går färjetrafik, samtidigt som fritidsbåtar och fiskebåtar rör sig på sundet. Öresunds omfattande
trafik innebär att det är ett av de starkaste riksintressena
för sjöfarten. Förutom de allmänna farlederna 201A och
201B är även farled 227 in till Barsebäcksverket av riksintresse så länge uttransport sker av radioaktivt avfall från
hamnen.
I Kävlinge kommun finns tre hamnar: Barsebäcksverkets
hamn, Barsebäckshamn samt hamnen i Vikhög. Ingen av
hamnarna är i kommunens ägo. Barsebäcksverkets hamn
används för yrkesmässig trafik. Barsebäckshamn har en
ganska omfattande fritidsbåtsverksamhet med betydelse
för turism och rekreation. Det finns cirka 200 båtplatser i
hamnen. Barsebäckshamn har dessutom en sjöräddningskryssare permanent stationerad. Även hamnen i Vikhög
har en omfattande fritidsbåtsverksamhet.
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Tillgång till småbåtshamn är en positiv lokaliseringsfaktor
för såväl bosättning som företagsetableringar. Fn råder
långa köer till de två fritidshamnarnas båtplatser. Diskussioner har förts om det är möjligt att utöka antalet båtplatser genom utbyggnad eller nybyggnation. Kommunen
verkar för att Barsebäcksverkets djuphamn ska byggas
om till småbåtshamn, när verket sanerats och området kan
bebyggas med bostäder.

Annelöv

Karta 34. Farleder av riksintresse

10 Kilometer

mellan 10% – 50%.
Tung traﬁk har stått för den största traﬁkökningen, i nuläget (2005) ökar lastbilstraﬁken
dubbelt så fort som personbilstraﬁken. Störst
ökning har skett på E6 vid Hofterup som under 10
år nästan har fått en fördubbling av tung traﬁk (se
diagrammen till höger).
I och med utvidgningen av EU kommer sannolikt transportmönstret att förändras. Eftersom
Skåne har ett geograﬁskt gynnsamt läge till kontinenten och övriga EU-länder kommer sannolikt
de långväga transporterna genom Skåne att öka.
Den största ökningen kommer antagligen att ske
inom vägtransporterna.
Majoriteten av arbetsresorna i Skåne är korta,
ca 75 % är kortare än 15 km. De ﬂesta antalet resor
i Skåne sker på fritiden och det mest använda färdmedlet är bilen även om många resor också sker
med cykel eller till fots. Fritidsresor tillsammans
med service/inköpsresor står för ca 60 % av det
totala antalet resor (se stapeldiagrammen nästa
sida).

100
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Traﬁkalstring

1990

För att göra grova bedömningar av omfattningen
på de resor som kan komma att uppstå till och från
ett nytt exploateringsområde eller på en ny väg
kan schablonmässiga traﬁkalstringstal användas.
Dessa tal anger hur många bilresor som förväntas
uppstå till följd av ett områdes funktion. Siffrorna
varierar beroende på en mängd olika förutsättningar såsom bebyggelsestruktur, tillgänglighet
till kollektivtraﬁk och avstånd till centrum m.m.
Även socioekonomiska variabler har stor påverkan
på traﬁkalstringen. Störst påverkan har inkomst
och bildisposition, vilka signiﬁkant ökar resalstringen med bil. Det får dessutom inte glömmas
bort att traﬁk inte bara alstras av de boende i ett
område, det tillkommer även traﬁk från besökande,
leveranser m.m.
I Vägverkets ”Effektsamband 2000” räknar man
med att en helårsbostad genererar ca 4 resor/dygn.
Fördelningen per boende för olika typer av bostadsområden visas i tabellen nedan.

Flyg

Godstrafik

Kastrup, regionens internationella flygplats, hanterar ca
20 miljoner resor per år, vilket gör den till den största
flygplatsen i Norden. Av dessa resenärer är ca 30 %
svenskar, dvs ca 6 milj resor. Bra anslutningar i form av
buss- och tågförbindelser och bra vägar och järnvägar är
viktiga. Kastrup är mycket tillgängligt med både tåg och
bil från Kävlinge. Tågresan till Kastrup tar en timme från
Kävlinge station, samma tid som det tar att åka kollektivt
till Malmö Airport.

Det fraktas mycket gods på väg och järnväg genom
kommunen från hamnarna i Trelleborg och Ystad och via
Öresundsbron. Största delen av godstrafiken går på E6:an,
men även en del på Västkustbanan. Mängden godstrafik
ökar hela tiden. Målsättningen är att större delen av ökningen ska kunna ske på järnväg.
Glesbygd

per boende och dygn

1994

1996

1998

2000

E6 Hofterup

Europavägar Riket

E6 Helsingborg

Rv23 Höör

Totalt Riket

2002

2004

2006

Traﬁkökning på större vägtraﬁkstråk i Skåne
Källa: Vägverket Region Skåne, 2005
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Tätort – ﬂerbostadshus

1,1 – 1,5

Tätort – småhus

1,3 – 2,1

Traﬁkalstring per boende och dygn för olika typer av bostadsområden.
Källa: Effektsamband 2000 – Nybyggnads- och förbättringsåtgärder
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E22 Linderöd

E6 Hofterup

Europavägar Riket

E6 Helsingborg

Rv23 Höör

Totalt Riket

2000

2002

2004

2006

Traﬁkökning för tunga fordon på större vägtraﬁkstråk i Skåne
Källa: Vägverket Region Skåne, 2005

Figur 20. Diagrammet visar hur mängden tunga fordon
och därmed godstransporterna ökat på ett antal vägar
genom Skåne. Källa: Vägverket Region Skåne, 2005.
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Bostadsområde
Foto: Yvonne Palm-Lundström

Malmö Airport är storleksmässigt ca en tiondel av Kastrup. Fraktflyget utvecklas starkt och investeringar i nya
godsterminaler har gjorts under 2006. En fråga under
utredning är etableringen av en tågförbindelse till Malmö
Airport.

Antal bilförﬂyttningar

1992
E22 Linderöd

95

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för kommunen och
samhället i övrigt för att klara framtida miljömål. Speciellt
är det viktigt då det börjar ställas krav från boende i
tätorterna och i de större städerna att trafik, utsläpp och
bullernivåerna ska minska.
Invånarna i kommunen ska ha tillgång till kollektivtrafik
och på ett enkelt sätt kunna ta sig till och från arbete och
bostad, service och handel, aktiviteter, natur och friluftsliv
samt att kommunens företagare ska ha tillgång till bra och
kompetent arbetskraft.
Kävlinge och Dösjebro är väl försedda genom de nuvarande tågstationerna med tre stopp i timmen rusningstid
och i övrigt timmestrafik. Stationerna i Kävlinge och
Dösjebro kommer att få ytterligare bättre tågförbindelser
då Lommabanan kommer kopplas ihop med Citytunneln i Malmö. Trafiken på Lommabanan kommer att ge
Kävlinge oförändrad halvtimmestrafik i rusningstid men
under låg – och mellantrafiktid kommer det att ske en
utökning från timmestrafik till halvtimmestrafik. Citytunneln möjliggör en sammankoppling av flera olika linjer
vilket innebär att resande från Kävlinge/Dösjebro på ett
snabbt och smidigt sätt kan knytas till fler nya orter än
tidigare. Persontrafik på Lommabanan medför även en
pågatågstation i Furulund, som därmed får en betydligt
bättre kollektivtrafikförsörjning än i dag.
Löddeköpinge är till största del bilberoende liksom
Hofterup-Ålstorp. Det finns dock flera busslinjer mellan
Hofterup-Ålstorp, Löddeköpinge och Malmö. Dessa busslinjer avgår från Löddeköpinge flera gånger i timmen under rusningstid och i övrigt är det halvtimmestrafik. Dessa
busslinjer klassas som starka stråk i regionen och trafiken
visar att det finns förutsättningar att utveckla bussresandet
till spårbunden trafik. Kommunen arbetar för att stråken
framöver kan komma att övergå i spårbunden trafik (helt
enligt tankesättet tänk tåg kör buss).

Trots det täta turutbudet och för att det ska bli ett
attraktivt alternativ till bilpendlingen krävs det en
utökning av turerna framför allt på snabbussen mellan
Hofterup-Ålstorp, Löddeköpinge och Malmö som går
via E6 och den direkta busslinjen mellan Löddeköpinge
och Lund. Det behövs även en ökad turtäthet på busslinje
123 mellan Furulund och Lund. Kommunen vill även
utveckla den befintliga busslinjen mellan Kävlinge och
Barsebäckshamn.
Kommunikationerna mellan östra och västra delarna av
kommunen är idag svaga. De områden i kommunen som
inte täcks upp inom den radien där de större kollektivtrafikstråken går finns det tillgång till den efterfrågestyrda
trafiken.
För att kollektivtrafiken ska fungera på ett bra sätt
krävs det även goda möjligheter att ta sig till och från
tågstationer och busshållplatser. Busslinjer med koppling
till Kävlinge tågstationer finns både från orterna
Löddeköpinge och Furulund, medan det inte finns en
direkt koppling mellan Hofterup-Ålstorp till Dösjebro
station. Här skulle en gång- och cykelväg vara ett bra
sätt att koppla ihop orterna med varandra och det öppnar
upp för ett flexiblare resandesätt samt att även barn och
ungdomar själva kan utnyttja transportvägen.

Framtida vision om spårbunden trafik

Kommunen planerar för en stor befolkningsökning.
Trenden är att folk väljer bostadsort där de vill bo, snarare
än där de arbetar. Trots kommunens goda företagsklimat
kommer därför en stor del av befolkningen att pendla
till sina arbetsplatser utanför Kävlinge kommun.
Region Skåne gör bedömningen att kollektivtrafiken i
länet kommer bli ett problem vid en fortsatt ökning av
pendlingssträckan till våra arbeten. Enligt regionens
Tågstrategi 2037 förväntas tågresandet sexdubblas till
2037. Ytterligare kraftfulla kapacitetsåtgärder måste
till på järnvägarna i Skåne för att kunna köra den trafik
som behövs. Satsningar på nya stråk är därför tänkbara,
antingen som konventionell järnväg eller stadsbana.
Kommunen har som en långsiktig vision att lätt spårväg ska realiseras på sträckan Lomma-LöddeköpingeHofterup/Ålstorp och vidare till Landskrona. En sådan
spårväg kan antingen följa E6 eller läggas närmre de
boende i Löddeköpinge och Hofterup-Ålstorp med fler
stationer enligt en idé som Trivector presenterade på ett
inspirationsseminarium för Kävlinges politiker den 24
april 2008. Fördjupade studier om för- och nackdelar med
dessa alternativ behöver göras innan kommunen förordar
något av alternativen.

Pendlarparkeringar är också av största vikt för att underlätta användandet av kollektivtrafik. I första hand kommer
arbetet med utökning av befintliga parkeringsplatser på
den östra sidan av stationen i Kävlinge tätort ske. Då även
ambitionen är att locka fler att åka kollektivt från Dösjebro station kommer kommunen även att se över behovet
av utbyggnader av redan befintliga parkeringsplatser.
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Kollektivtrafik
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E
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Gång- och cykelvägnät
Fördelar med ökad cykling

Vinsterna med ett ökat cyklande är många. Varje biltur
som ersätts med en cykeltur ger miljövinster genom minskade utsläpp av luftföroreningar och minskad trängsel i
våra städer. Cyklingen ger även en hälsovinst genom ökad
fysisk aktivitet. Infrastrukturpropositionen 2008/09:35
poängterar också att cykeln är ett viktigt transportmedel
för barn och ungdomar. Deras möjligheter att på egen
hand ta sig till skolan och fritidsaktiviteter gynnas av en
förbättrad cykelinfrastruktur. Åtgärder för ökad cykling
är därför ett viktigt bidrag till att uppnå målet om att öka
andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja
vägtransportsystemet.
Den största potentialen för att öka andelen resor med
cykel bedöms i första hand finnas inom tätorter och för
resor kortare än 5 km. Störst potential för ökning av
cykelresandet finns inom arbetspendlingen men även
fritidsresande är viktigt. Genom ökad fritidscykling kan
motivationen att cykla även till arbetet öka.

Cykelturism

Cykling har också goda förutsättningar när det gäller
rekreation och turism. Med fler attraktiva och bilfria
cykelleder skulle även Sverige kunna etablera sig som
ett cykelturistland. Sådana leder har i flera länder visat
sig kunna ge betydelsefulla bidrag till lokal utveckling.
Enligt NUTEK kan de ökade intäkterna från turismen i en
del fall ensamma motivera investeringarna i en cykelled.

• Kommunen ska verka för en framtida spårväg
genom Löddeköpinge och Hofterup/Ålstorp.

Planerad gång- och cykelvägsutbyggnad

• Utbyggnad av ny bebyggelse i goda
kollektivtrafiklägen ska prioriteras.

Vägverket Region Skåne har tagit fram en cykelledsplan
för ett ökat och säkert cyklande. Det övergripande målet
är att andelen resor med cykel ska öka samt att cyklister
ska kunna färdas på säkra, attraktiva och lättillgängliga
cykelleder. Strategin är att bevaka och redogöra för cyklisternas situation och behov vid all planering. Vägverket
har avsatt en budget för att bygga ungefär 4 mil cykelväg
i Skåne per år. Byggandet samfinansieras med de skånska
kommunerna. För Kävlinges del ingår ett objekt i Cykelledsplanen:
• Gång- och cykelväg längs med väg 108,
Rinnebäck-Lackalänga.

Förbättrad cykelinfrastruktur

Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka cykelresandet
är att åstadkomma förbättrad infrastruktur för cyklister.
Såväl internationella som svenska erfarenheter visar att då
bilfria cykelvägar anläggs börjar folk cykla mer. Cykelvägarna måste även vara attraktiva och kopplas ihop bättre.
Det är viktigt med gena och trafiksäkra cykelleder som
känns trygga. För att få ut störst effekt av investeringar i
en mer systematisk utbyggnad av cykelinfrastrukturen bör
sträckor mellan närliggande tätorter med många invånare
prioriteras. För att få ut största effekt av investeringar i
en mer systematisk utbyggnad av cykelinfrastruktur bör
sträckor mellan närliggande tätorter med många invånare
prioriteras. Goda kopplingar till tåg- och busstationer
bör även gynnas. Exempel på viktiga cykelleder i kommunen är pendlingsstråket Löddeköpinge-Kävlinge samt
Kävlinge-Furulund-Lund.
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Kommunen bör i kommande planering för tätorterna
se över var det finns behov av att utveckla nya eller
förbättra befintliga gång- och cykelledstråk mellan viktiga
målpunkter. Fysiska barriärer för att kunna ta sig ut i
naturen via gång- och cykelvägar behöver identifieras och
åtgärdas. I vissa fall utgår statsbidrag för anläggande av
de cykelvägar som ingår i cykelledsplanen.

Övriga åtgärder

För att utveckla cykelresandet krävs ett väl fungerande
samarbete mellan aktörer på nationell, regional och lokal
nivå. För att stödja överföring till uthålliga resor med
cykel och tåg i kombination är det viktigt att det finns
attraktiva cykelparkeringar vid stationen. Ansvaret för
byggande och drift av sådana cykelparkeringar är idag
oklart och det är angeläget att frågan klargörs.

Kommunens ställningstagande

• Lommabanan ska öppnas för pågatågstrafik
med ett stationsläge i Furulund.

• Kommunen planerar för en ny väg mellan
Löddeköpinge-Kävlinge, Östervångsvägen och
en trafikplats vid Hofterup samt en förlängning av
Häradsvägen fram till väg 108.
• Andelen gång- och cykeltrafik av de korta
resorna bör öka. Kombinerade resor med
gång/cykel och kollektivtrafik bör underlättas.
Cykelturismen bör utvecklas regionalt och lokalt.
• 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
ungdomsmålpunkter.
• Kommunen förespråkar en anslutning av ett
Yttre godsspår till Västkustbanan.
••Den framtida järnvägsutbyggnaden förutsätter
att lokala intressekonflikter kan identifieras i tidigt
skede av planeringsprocessen.
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9.7 Areella näringar

Yrkesfiske

Jordbruk

Staten pekar inte ut riksintresseområden för jordbruket.
Däremot säger miljöbalken (3 kap 4 §) att brukningsvärd
jordbruksmark är av nationell betydelse och får tas i
anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Jordbruksverket har klassificerat marken utifrån avkastningssynpunkt i en skala från 1 – 10 med 10 som den absolut bästa
jordbruksmarken.
Jordbruksföretagen i kommunen blir färre, men större.
Mellan åren 1993 och 2003 minskade antalet jordbruksföretag med 66 stycken till total 126. Det var främst de
mindre gårdarna som lades samman till större. Antalet
jordbruksföretag med mer än 100 ha mark ökade under
perioden från 26 till 34 stycken. Under samma period
minskade den totala åkerarealen i kommunen med 517
ha till totalt 10123 ha år 2003. Detta beror sannolikt till
stor del till av att marken ianspråktagits för bostadsbyggande. Jordbruksproduktionen i området utgörs främst av
växtodling. Andelen ekologisk odling är mindre än i andra
delar av Skåne, enligt Skånes landsbygdsprogram. Även
andelen djurhållning är liten och består främst av svinoch fjäderfäuppfödning.

97

100

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Saxtorp
Kvärlöv

Annelöv

Saxtorpsskogen
Ålstorp V

Lundåkrabukten utgör område av riksintresse för yrkesfiske. Området omfattar lekområden, uppväxtområden och
vandringsområden samt utgör en viktig produktionsbas
för ett flertal fiskarter. Såväl Lundåkrabukten (51) som
Lommabukten (50) utgör riksintresse då de utgör viktiga
rekryteringsområden för ål och flatfisk. Längst i sydost
mot territorialgränsen berörs Kävlinge kommun även av
ett riksintresseområde för yrkesfisket (49). Detta område
utgör fångstområde för torsk.

Dösjebro
Ålstorp

Hofterup
Järavallen

Barsebäck

Löddeköpinge

Barsebäckshamn

Vikhög

Bjärred

Tillgången på torsk i Öresund är, till skillnad från i de
flesta andra havsområden, relativt god. Det beror sannolikt på det trålfiskeförbud som gäller i området sedan
1933 enligt en konvention mellan Sverige och Danmark.
Fisket utmed skånska västkusten består till stor del av
ett småskaligt torskfiske med nät. Utöver detta bedrivs
nätfiske efter sill och flatfisk samt ålfiske med främst
ryssjor. Fiskbestånden i Öresund erbjuder ett av de bästa
havsfiskena vad gäller torsk, flatfisk och gädda i norra
Europa. Även kustfisket efter öring, näbbgädda och multe
är mycket bra. Förutsättningarna för sportfiskerelaterad
verksamhet är god och det finns t.ex. anordnade fisketurer
som utgår från Barsebäckshamn. Antalet fiskare i området minskar, men en del har funnit ett sätt att öka sina
inkomster genom förädling av egenfångad fisk och i flera
hamnar utmed skånska västkusten har man startat små
fiskbutiker.
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Kommunens ställningstagande
• Brukningsvärd jordbruksmark utanför tätorternas
expansionsområden ska så långt möjligt skyddas
från exploatering eller fragmentering som försvårar
framtida brukande av marken.
• Kända lekplatser för fisk ska skyddas. Utsläpp
eller andra ingrepp som kan skada fiskebestånden
ska motverkas.
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9.8 Teknisk försörjning
Energi
Energianvändningen i Sverige uppgick år 2008 till 388
TWh. I detta ingår energianvändningen inom industri,
transporter och bostads- och servicesektorn. År 2010 bedömer Energimyndigheten att energianvändningen kommer minska till 376 TWh. Olja och elektricitet dominerar
Sveriges energianvändning även om vi internationellt
sett använder mycket förnybara energikällor, framför allt
biobränslen.
Oljeprodukter svarar för en tredjedel av Sveriges totala
energianvändning, och i princip allt importeras. Nästan
hälften av oljan kommer från Norge. Elektricitet motsvarar 144 TWh av den totala energianvändningen. År 2008
nettoexporterade Sverige 2 TWh el, vilket är ett trendbrott
då vi senaste åren importerat el. Energimyndigheten bedömer att Sverige de närmaste åren kommer att exportera el.
Nuvarande energipolitik inriktar sig på att se till att
Sverige satsar på trygg energitillförsel, miljösäkra
transporter och att andelen förnybara energi ökar. Den
pågående klimatförändringen är vårt mest allvarliga
globala miljöhot och åtgärder för att minska utsläppen
av växthusgaser diskuteras världen över. En central fråga
är hur vi kan minska vår energikonsumtion och välja
förnyelsebara energikällor. Sverige har åtagit sig att
minska utsläppen av växthusgaser med 4 procent jämfört
med 1990. Sverige har även antagit ett mål om att andelen
förnybar ska öka till 17 TWh år 2016.

Elförsörjning

Den svenska elproduktionen kommer huvudsakligen från
vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans stod de för över
90% av elproduktionen år 2004, med ungefär lika stora
andelar.
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Barsebäcksverket

Sedan 1975 har det producerats elkraft i kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. 1980 genomförde Sverige en folkomröstning om kärnkraften, i vilken drygt hälften av de röstande ville ha kvar kärnkraften i Sverige. Trots detta togs
ett politiskt beslut om att kärnkraften ska avvecklas senast
år 2010. Barsebäcks första reaktor stängdes år 1999,
medan den andra stängdes sex år senare. Regeringen som
tillsattes år 2006 har deklarerat att de inte kommer att
fatta några beslut om avveckling av ytterligare kärnreaktorer under innevarande mandatperiod.

Vindkraftsutbyggnad

Det finns idag fyra vindkraftverk i kommunen, varav två
nära kommungränsen till Eslöv.
Kommunfullmäktige antog i maj 2004, Vindkraftspolicy
för Kävlinge kommun. Kommunen har beslutat ompröva
denna genom att ta fram ett tillägg till översiktsplanen
med temat vindkraft.

Elnätet

Två elnätägare försörjer kommunen med el; E.ON Elnät
Sverige AB i västra delen av kommunen, samt Skånska
Energi AB i östra delen. Skånska Energi AB har endast
elledningar med mellanspänning. Företaget har som mål
att gräva ner alla elledningar. Tidplanen för detta är dock
osäker.
Det finns även kraftledningar i kommunen som tillhör
det nationella stamnätet med Svenska kraftnät som ägare.
Elproduktionen vid Barsebäcksverket har lagts ner och
kommunen avser i framtiden använda området till bostäder. Kraftledningsgatorna dominerar landskapsbilden och
försvårar den fysiska planeringen vad gäller infrastrukturfrågor, nybebyggelse och utvecklande av attraktiva
natur- och kulturmiljöer. Det befintliga ledningsnätet
bör omlokaliseras. Kommunen har därför i yttrande till
Svenska kraftnät avstyrkt deras ansökan om förnyad
nätkoncession på sträckan mellan Barsebäck och väg

1144 vid Håkanstorp norr om Löddeköpinge respektive
Barsebäck och väg E6 vid Borgeby söder om Löddeköpinge. Kommunen är beredd att medverka i planeringen av
en ny ledningssträckning för två markförlagda ledningar
inom kommunen.

Värmeförsörjning

Fjärrvärmen svarar idag för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i landet. Fjärrvärmen
producerar årligen cirka 50 TWh, vilket kan jämföras
med de 65 TWh som all vattenkraft producerar under ett
normalår. Det är framför allt flerbostadshus som värms
upp med fjärrvärme men även villor och större byggnader
som skolor, industrier, butikslokaler, kontor och sjukhus.
Vid nybyggnation av villor och passivhus har det dock
visat sig bli så låg energiförbrukning att utbyggnad av
fjärrvärme- eller naturgasnät inte visat sig lönsamt. Oftast
lönar sig värmepumpsystem bättre i dessa områden.

Naturgas

De centrala delarna av Löddeköpinge, Kävlinge och Furulund har ett utbyggt naturgasnät. I Hofterup-Ålstorp och
delar av Löddeköpinge är andelen vedeldning relativt hög.
En del kommunala anläggningar har övergått till egna
pellets- och flisanläggningar. I övrigt sker uppvärmningen till stor del med el eller olja. Vid Barsebäcksverket
finns en gasturbinanläggning, avsedd som reservkraft till
kärnkraftverket.

Fjärrvärme

Det finns inget utbyggt fjärrvärmesystem idag. Det finns
en biogaspanna vid Barsebäcks gods, där det kan finnas
förutsättningar för fjärrvärmeproduktion.

Geoenergi

Jordens inre värme utgör en intill oändlig och mycket miljövänlig energiresurs. Dagens teknologi ger dock endast
tillgång till energi från de allra översta delarna av jorden.
Småskaliga geotermiska värmepumpar (jord- och bergvärme) värmer en ökande del av Sveriges hus.

G

G

Energi
G

G

Häljarp

Håstenslöv
G

Saxtorp
Norrvidinge

G

Kvärlöv
Annelöv

Saxtorpsskogen
G

Ålstorp V
Södervidinge

Dösjebro

G

G

Särslöv

Västra Karaby

G

Ålstorp

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Kävlinge

G
G

G

Lilla Harrie
G

Västra Hoby
G

D

Furulund

G

Barsebäck

Lackalänga
G

Hög

Löddeköpinge

9. Allmänna intressen

D

Stävie
G

Stångby kyrkby

G

G

e
!

G

G

Stångby

D

Uppförda vindkraftverk
Vallkärra

Kraftledningar

4 Kilometer

G

Bjärred

G

2

Gasturbin

Fjelie

G

Huvudgasledningar
Utredning för markförlagd
kraftledning

Karta 39

G

©Lantmäteriverket

1

e
!
G

Vikhög

0

G

G
G

Järavallen

l

G

G

G

Hofterup

G

G

Stora Harrie

G

Barsebäckshamn

D
D

Virke

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

103

Jordens temperatur ökar med i genomsnitt 30 Co per
kilometer djup. Storskaliga anläggningar, som extraherar värmen från större djup är mycket intressanta. I dag
fungerar dessa dock enbart i speciella geologiska miljöer.
Exempelvis kommer mycket av Lunds fjärrvärme från en
geotermisk källa några hundra meter under jordytan.
Anläggningar av denna typ med geotermalbrunnar,
värmepumpar, fjärrvärmedistribution m.m. förutsätter
större investeringar och drift i stor skala. Utredningar för
att få en säkrare värdering av geotermilösningens lönsamhet och möjligheter bör förslagsvis göras i samband
med projektering av större etableringar, exempelvis Östra
Centrum och Häradsvägen.

Energideklaration av byggnader

Fyrtio procent av den totala energianvändningen går
idag till våra byggnader. Det är därför viktigt att minska
onödig energianvändning i våra byggnader. En lag om
energideklaration för byggnader trädde i kraft 2006.
Syftet är att konsumenterna ska få tillgång till saklig
information om byggnaders energiförbrukning, för att
främja effektiv energiförsörjning och god inomhusmiljö.
Energideklaration ska sedan 1 januari 2009 upprättas
vid uppförande eller försäljning av småhus samt för alla
specialbyggnader över 1000 kvm och byggnader med
nyttjanderätt, dvs hyresrätter, bostadsrätter och lokaler
som hyrs ut.

Kommunens energiplan

Kommunfullmäktige i Kävlinge antog 1999 en energiplan för kommunen. Planen omfattar en beskrivning av
dåvarande energiförsörjningsstruktur samt en kartläggning av potentiella energitillgångar i kommunen. I planen
ges generella energimål för kommunen. Bland annat ska
ekologiskt uthålliga system fasas in efterhand som de blir
ekonomiskt konkurrenskraftiga och i takt med att äldre
energisystem byts ut och vid nybyggnation. Vid planering av ny bebyggelse ska möjligheterna för begränsning
av uppvärmningsbehovet genom utnyttjande av passiv
solvärme, skyddsplantering, lämplig lokalisering m.m.
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undersökas. Omläggningen av energiförsörjningen ska
framförallt ske genom användning av lokala förnybara
energitillgångar. Kommunen har påbörjat arbetet med en
ny energiplan.

VA och avfall
Vattenförsörjning

Dricksvatten är ett livsmedel som lyder under livsmedelslagen och kvaliteten säkerställs genom ett provtagningsprogram som kommunens miljönämnd antagit.
Kommunens vattenförsörjning består av vatten från sjön
Bolmen i Småland. Sjövattnet renas vid Ringsjöverket
genom både kemisk och biologisk rening. Sydvatten, som
Kävlinge kommun är delägare i, levererar ca 2,1 miljoner
m3 dricksvatten årligen till Kävlinge kommun. Kommunen har inga egna vattentäkter. Det finns en nödvattentäkt
i Lilla Ro, som dock förlorat sin betydelse. Kommunen
har för avsikt att upphäva vattentäktens två skyddsområden.
Vattenledningsnätet i kommunen är utbyggt till alla
tätorter och även mellan flera av orterna. Ledningsnätets
utformning medger rundmatning vilket säkerställer
vattenleverans till flera av tätorterna från mer än ett håll.
Sydvattens leveranspunkter för vatten till kommunen
är belägna vid Åboda, Rinnbo, Solgården, vattentornet
och belägna i eller strax öster om Kävlinge tätort samt
Norrevång i Löddeköpinge. Kommunen bedömer att
kapaciteten i ledningsnätet är tillräckligt även för de i
översiktsplanen föreslagna utbyggnaderna.
Den största delen av befolkningen (92%) i Kävlinge
kommun får sitt dricksvatten via den kommunala
drickvattenförsörjningen. Resterande delen av
befolkningen har enskilda grundvattentäkter.
Fastighetsägare på landet utanför tätorter och samlad
bebyggelse kan ha enskilt vatten eftersom vattenkvaliteten
i egna brunnen är så god, alternativt att det inte går att
ansluta fastigheten till kommunalt vatten. Det går inte att
säga något generellt om vattenkvaliteten i olika områden

och vattenkvaliteten i många brunnar skiftar även under
året. Enligt SGUs brunnsarkiv finns det runt ca 130
brunnar i Kävlinge kommun. Myndighetens brunnsarkiv
innehåller dock inte alla enskilda vattentäkter än, utan
arkivet får ständigt in nya uppgifter om brunnar i Sverige.

Avloppsvatten

Efter att vi använt vattnet måste det lämnas tillbaka till
naturen så rent som möjligt. De kommunala spillvattennäten tar emot spillvatten från anslutna abonnenter och
transporterar det till avloppsreningsverket i Kävlinge.
Spillvatten består av avloppsvatten från toaletter, disk,
dusch, tvätt och industriell verksamhet. Reningsverket
omhändertar och renar avloppsvattnet från ca 8 000 abonnenter, ca 28 000 personer och diverse industrier, som är
anslutna till den kommunala reningsanläggningen.
Kävlinge avloppsreningsverk är dimensionerat för ca 65
000 personer och belastas i dagsläget med 35 000, då industriernas spillvatten omräknats till personekvivalenter.
För planerad framtida utbyggnad finns tillräcklig reningskapacitet vid avloppsreningsverket i Kävlinge.
Avloppsnätet kan däremot innebära en teknisk begränsning av utbyggnadsområden, genom att kapaciteten
i ledningarnas dimensioner kan överstigas. Flera av
kommunens pumpstationer är idag dessutom hårt belastade, speciellt vid kraftig nederbörd. Det är främst i
kommunens västra delar som problem vid en framtida
utbyggnad kan uppstå. Det kommer då att bli nödvändigt
med kapacitetshöjande utbyggnad av pumpstationer och
avloppsledningar.
På landsbygden, utanför kommunens verksamhetsområde
för VA, finns drygt 200 fastigheter med enskilt avlopp.
Vissa av dessa fastigheter kommer i framtiden att erbjudas
möjlighet till kommunal anslutning med lågtrycksavlopp (LTA) medan andra fastigheter är belägna så att en
kommunal lösning ej är möjlig varken ur tekniskt eller
ekonomiskt hänseende.

Vatten & avlopp samt avfall
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Dagvattenhantering

Dagvatten är det regn- eller smältvatten som kommer
från gator, hårdgjord mark, takytor, dräneringsvatten från
husgrunder m.m. Kommunalt ledningsnät för dagvatten
finns utbyggt inom tätorterna Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge, Dösjebro, Lilla Harrie, Barsebäcks by och
Barsebäckshamn samt en mindre del av Hofterup.
Traditionellt har dagvattnet, via brunnar och ledningssystem, förts ut till närliggande vattendrag. De hårdgjorda
markytorna och dagvattenvolymerna har successivt ökat
vilket medfört dyrbara ledningssystem samt att stora
mängder orenat dagvatten förts ut i vattendragen vid
kraftiga skyfall. Detta har medfört att man idag ställer nya
krav på dagvattenhanteringen.
En modern dagvattenhanteringen grundläggs på följande
principer:
• En öppen avledning av dagvattnet eftersträvas
varvid dagvattnet fördröjs och renas före utsläpp i
recipient.
• Tillförseln av föroreningar i dagvattnet begränsas
så långt möjligt.
• Den naturliga vattenbalansen bibehålls i samband
med utbyggnader.
• Dagvattnet utnyttjas som en värdefull resurs i
stadsbyggandet.
Klimatutredningar förutspår kraftigt ökade nederbördsmängder vilket kommer att påverka dagvattenanläggningarnas dimensionering. Detta tillsammans med ökade
havsnivåer kan också innebära problem för de befintliga
dagvattensystemen. Redan i dagsläget finns problem med
inträngande vatten i dagvattenledningar i Barsebäckshamn
och vid Barsebäcks kärnkraftverk.
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Förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande av dagvattnet är till stor del beroende av markens genomsläpplighet. Inom de östra delarna av kommunen består marken
av mer svårgenomsläppliga material (morän/moränlera)
medan de inom de västra delarna är mer lättgenomsläppliga (sand och grus). Vid utformningen av dagvattensystem
eftersträvas en långsam avrinning och en hög reningseffekt t.ex. genom användande av översilningsytor, svackdiken och fördröjningsmagasin.
De topografiska förutsättningarna styr till stor del utformningen av dagvattensystemen. Inför utbyggnaden
av nya områden är det därför angeläget att i ett tidigt
skede analysera naturliga avrinningsstråk, att översiktligt
bedöma behovet av fördröjning samt behovet av markytor
för fördröjningsmagasin.
Kommunen ansvarar för dagvattenhanteringen inom
allmän platsmark (gator, parker) medan fastighetsägaren/
exploatören har ansvaret inom kvartersmark. I samband
med detaljplaneläggning ska dagvattenhanteringen ingå
som en del i VA-utredningen. Markförhållanden, markens
höjdsättning, berörda dikningsföretag m.m. ska redovisas. Kommunens krav i samband med exploatering är att
exploateringsområdet, när det är utbyggt, inte får släppa
ut mer dagvatten över fastighetsgränsen än vad som den
obebyggda marken tidigare gjorde (åkermark 1,5 l/sekund
och ha). Exploatören ska i samband med planering och
bygglov visa hur han avser att lösa dagvattenhanteringen
för att uppnå detta krav. Dammar ska dimensioneras för
10-årsregn medan området som helhet ska klara markavrinnig för ett 100-årsregn.
Vilka principer som ska gälla för dagvattenhanteringen i
stort och vilka krav som ska ställas vid planläggning och
lovgivning kan fastläggas genom upprättande av en kommunal dagvattenpolicy. Riktlinjer för dagvattenhantering
i Kävlinge kommun har tagits fram år 2003. Bl.a. en ökad
kunskap om klimateffekterna innebär att det idag finns ett
behov av att uppdatera riktlinjerna. En ny dagvattenpolicy
kommer därför att tas fram under 2009-2010.

Avfall

Avfall från hushållen hämtas av sopbilar som komprimerar avfallet och kör det till SYSAVS avfallsförbränningsanläggning i Malmö. Kommunen har en återvinningscentral i Kävlinge för insamling av grovavfall, elavfall, farligt
avfall m.m. Dessutom finns en miljöstation för farligt
avfall i Löddeköpinge.
Nationellt har mål satts upp att senast år 2010 ska minst
35% av allt matavfall insamlas separat. Målet har även
antagits av SYSAV. I ett flertal delägarkommuner har man
påbörjat eller är på gång att införa matavfallsinsamling
från både företag, restauranger, skolor, flerfamiljshushåll
och villahushåll. I Kävlinge har insamling påbörjats inom
skolkök.
Kommunen tillhandahåller idag tjänsten med insamling
av trädgårdsavfall. Avfallet lagras och komposteras delvis.
När upplaget blir fullt körs det in till SYSAV för vidare
behandling. Genom att anlägga en storskalig kompostanläggning kan kommunen tillvarata allt trädgårdsavfall och
göra om det till jord. Jorden kan användas till trädgårdsjord och som täckmaterial på byggtippar.
Kommunen har som delägare i SYSAV antagit den regionalt samordnade avfallsplanen för perioden 2006-2010.
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IT och bredband

Mobilmaster

Kävlinge kommun ingår i BAS-projektet, Bredband för
alla i Skåne, som är ett samarbete mellan Region Skåne
och kommunerna i Skåne. Målet med BAS är att alla orter
i Skåne med fler än 200 invånare ska få en anslutningspunkt, varifrån olika operatörer kan erbjuda bredband till
alla invånare. Varje hushåll betalar för sin inkoppling.
Utbyggnaden i Kävlinge kommun är nu klar och samtliga
berörda orter och telestationer är anslutna med svartfiber.
Förutom denna satsning så har övriga aktörer som Telia,
Telenor, Banverket, Tele2 m.fl. gjort egna infrastrukturutbyggnader i kommunen.

Kävlinge kommun antog 2002 riktlinjer för placering av
mobilradiostationer i kommunen. Syftet är att de ska anpassas till och underordnas den befintliga miljön och även
leva upp till de riktvärden som finns för buller och strålning. Uppförande av mast, antenn och teknikbod kräver
bygglov och miljönämnden prövar då anläggningen enligt
den antagna policyn. Vid ansökan ska strålningsnivåerna
redovisas.

Energi
• Revidering av energiplanen ska påbörjas under
2009.

Uppförandet av master ska ske restriktivt och i första
hand ska befintliga master användas. Samutnyttjande av
en mast till flera operatörer eftersträvas. Enligt riktlinjerna
ska nya mobilmaster i första hand placeras inom planlagt industriområde eller i anslutning till industrier eller
större tekniska anläggningar. Nya master ska inte tillåtas
inom naturreservat, Natura 2000-område, byggnadsminne
eller strandskyddat område. De ska prövas synnerligen
restriktivt inom område av riksintresse för naturvården
eller kulturmiljövården, tätortsnära rekreationsområden,
bostadsområden, utredningsområden samt icke detaljplanelagda kyrkbyar och bebyggelseområden med särskilda
natur- och kulturmiljövärden. Även mobilmaster inom
naturvårdsområden enligt kommunens naturvårdsprogram
ska prövas restriktivt.

• Kraftledningarna till Barsebäcksverket ska
avvecklas och ersättas av en ny ledning, om
möjligt markförlagd, mellan Dagstorp och väg
E6 vid Borgeby, se karta 23, Energi. Möjligheten
till samlokalisering med naturgasledningen ska
undersökas.

Det märks en ökad efterfrågan på höghastighetslösningar
och mobilt bredband även från privatpersoner. Dagens s.k.
ADSL-tjänster innebär en begränsning och fler förfrågningar görs om att ansluta även villor med fiber.
För att säkra behovet av höghastighetslösningar för
tele- och datakommunikation och TV i framtiden bör de
områden som planeras bli exploaterade förberedas med
kanalisation i samband med andra markarbeten, t.ex.
vid utbyggnad av cykelvägar. En möjlighet är att ansluta
dessa områden till Kävlinge kommuns stadsnät.
Även vid planeringen av villabebyggelse på en fastighet
bör det redan i planeringsfasen göras förberedelser för
att ge möjlighet till en öppen infrastruktur avseende teleoch datakommunikation och TV. Detta för att inte låsa in
kunderna till en operatör som begränsar kundens framtida
valmöjligheter till olika tjänster.

Antenner ska i första hand placeras på befintlig byggnadsdel, mast eller stolpe och anpassas utformningsmässigt.
Vid mastärenden ska bl.a. samråd ske med Försvarsmakten och Kommunikationsstyrelsen PTS.

• Möjligheterna till hållbar värmeförsörjning ska
vägas in vid lokalisering av ny bebyggelse med
uppvärmningsbehov.
• Tematisk översiktsplan för vindkraft kommer att
utarbetas.

IT och bredband
• Vid planeringen av ny bebyggelse ska
förberedelser vidtas för att möjliggöra en öppen
infrastruktur avseende tele-, datakommunikation
samt TV.
Mobilmaster
• Nya mobilmaster ska prövas enligt de riktlinjer
som kommunen antagit 2002.
Va och avfall
• Alternativa lösningar för kommunens
avloppsrening på lång sikt ska utredas.
• Vid planering av nya bebyggelseområden ska
dagvattenhantering och framtida höjda havsnivåer
utredas i ett tidigt skede av planprocessen.
Naturlika avrinningsstråk ska användas för
fördröjning och rening av dagvattnet. Dagvattnets
inverkan på vattendrag ur biologisk synpunkt och
mht översvämningsrisker ska beaktas.

9. Allmänna intressen

Idag kan i stort sett alla kommuninvånare erbjudas bredband i form av antingen ADSL-tjänster från olika leverantörer eller via KabelTV-nätet som finns i kommunens
västra delar och ägs av TV-Net. För boende i Kävlinge
Fastigheter AB finns i flera fall möjlighet till bredband via
Kävlinge kommuns stadsnät i kombination med en operatörstjänst som fastighetsägaren har upphandlat. Inom hela
Kävlinge kommuns finns idag möjlighet även till mobil
3G-kommunikation.

Kommunens ställningstagande

• Ny dagvattenpolicy ska tas fram.
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9.9 Totalförsvar

Det nya krishanteringssystemet

Sverige har ett totalförsvar som består av militärt och
civilt försvar. De senaste årens säkerhetspolitiska
utveckling och samhällets ökade sårbarhet har gjort
att det svenska totalförsvaret genomgår den största
reformeringen i modern tid. Tyngdpunkten har förskjutits
från försvar mot ett väpnat angrepp till internationella
fredsfrämjande insatser och hantering av fredstida kriser.
Samtidigt kan sårbarheten öka inom andra områden och
samhället måste därför ha förmåga att anpassa sig efter
nya hot och risker och förändrade förhållanden i övrigt.

År 2002 lades grunden för ett nytt krishanteringssystem
i Sverige. Statmakterna fastställde då grundprinciper
för krishantering och ålade statliga myndigheter att göra
risk- och sårbarhetsanalyser. Idag har även kommuner och
landsting en skyldighet att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Det som återstår är nu att utveckla systemets
förmåga att förebygga och hantera kriser.

Civilförsvaret omfattar alla de funktioner i vårt samhälle
som måste fungera i vardag, under kris och i krig, till exempel sjukvård, räddningstjänst samt el-, tele- och vattenförsörjning. Kommuner, landsting, länsstyrelser och
statliga myndigheter har viktiga uppgifter inom det civila
försvaret, men också många företag och organisationer.
Det civila försvaret är inte en organisation utan olika slag
av verksamheter i samhället som genomförs för att stärka
samhällets förmåga att kunna hantera höjd beredskap och
krig. En helhetssyn ska gälla. De resurser som skapas för
att hantera ett krig ska även kunna användas vid svåra,
krisartade händelser i fred.

I Miljöbalken (SFS 1998:808), 3 kap 9§, sägs att:

Försvarsmaktens intressen kan störas genom uppförande
av t.ex. vindkraftverk och mobilmaster. Vid vindkraftsoch mobilmastärenden ska samråd därför ske med bl.a.
Försvarsmakten och Kommunikationsstyrelsen PTS.
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Riksintresse för totalförsvaret
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av anläggningarna.
Inom kommunen finns områden och verksamheter med
intresse för totalförsvaret som av sekretesskäl inte kan
redovisas i översiktsplanen.

9.10 Riksintressen

V Karaby-Dagstorps backar-Dagstorps
mosse (50)

Riksintresse kan sägas vara ett allmänt intresse av särskild
vikt som kräver största hänsynstagande vid olika beslut
om användningen av mark- och vattenområden.

Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Kommunen anser att bebyggelsen inom tätorten Dösjebro
bör utgå. Dösjebro bör, som stationssamhälle, kunna
expandera som bostadsort med goda kollektivtrafikförbindelser. Denna expansion bör dock ta utgångspunkt i
de natur- och kulturmiljövärden som finns i området.

Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagens 4 kapitel
§ 1 särskilt redovisa de allmänna intressen som ansetts
vara av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken.
Kommunen ska i översiktsplanen ta ställning till om man
delar statens syn på riksintresset samt hur man avser att
säkerställa skyddet av riksintresset.
Om kommunen och länsstyrelsen är eniga kring riksintresset ligger ansvaret för den kommande detaljplaneringen enbart hos kommunen. Om inte, ska länsstyrelsen
bevaka riksintresset vid kommande detaljplanering.

Skydd:
Två av kommunens Natura 2000-områden ligger inom
riksintresset. Ett av dem, Dagstorps mosse utgör även
naturreservat. Utöver dessa mindre områden har riksintresseområdet inget skydd.

Kuststräckan Häljarp-Lomma (N51)

Saxån-Braån (N49)
Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Skydd:
Området värdekärna, dvs själva ån och dess strandzoner,
skyddas genom strandskyddsbestämmelser, vilka omfattar 100 meter längs ömse sidor om ån. Saxåns mynning
utgör naturreservat och delar av riksintresset är utpekat
som Natura 2000-område. Dalgången som helhet är dock
oskyddad.

Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
skada av riksintresset. Kuststräckans tillgänglighet för allmänheten bör säkras på ett sådant sätt att det inte påtagligt
skadar naturvärdena.
Skydd:
Kustlinjen skyddas genom strandskyddsbestämmelser,
undantaget Barsebäckshamn samt vid Barsebäcksverket.
Delar av området skyddas som naturreservat:
Järavallen, Saxåns mynning, Löddeåns mynning samt
Salvikens strandängar. Lundåkrabukten utgör Natura
2000-område liksom både Saxtorpsåns och Löddeås
mynningar. Lundåkrabukten utgör ett CW-område enligt
Ramsarkonventionen. Därmed anses de värdefullaste
delarna av riksintresset vara skyddade.

Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Skydd:
Stora Harrie mosse utgör Natura 2000-område och naturreservat. Våtmarken ingår även i myrskyddsplanen för
Sverige. Därmed anses områdets kärnområde tillräckligt
skyddat.

Stångby mosse (N12/53)
Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Skydd:
Den särskilt skyddsvärda delen av riksintresseområdet,
dvs mossen, ligger i Lunds kommun. Där skyddas naturvärdena som Natura 2000-område och naturreservat.

Riksintresse för kulturmiljövården
Norrvidinge-Södervidinge, Dagstorp,
Södervidinge, Västra Karaby (M32)
Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Dösjebro bör, som stationssamhälle, kunna expandera
som bostadsort med goda kollektivtrafikförbindelser.
Denna expansion bör dock ta utgångspunkt i de natur- och
kulturmiljövärden som finns i området.

9. Allmänna intressen

Riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården och friluftslivet

Stora Harrie mosse (N52)

Skydd:
Områdets kulturmiljövärden är idag inte skyddade.
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Löddeköpinge-Stävie-Borgeby,
Löddeköpinge, Hög, Lackalänga, Stävie
(M44)
Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Kommunen vill pröva möjligheten att anlägga ett kulturhistoriskt informationscentrum i Löddeköpinge inom
området öster om möllan.
Skydd:
Områdets kulturmiljövärden är idag inte skyddade.

Lackalänga (M45)

Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Skydd:
Områdets kulturmiljövärden är idag inte skyddade.

Barsebäck-Hofterup (M46)
Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Kommunen har en avvikande uppfattning om riksintresseområdets avgränsning. Motorvägen E6 skär på ett
mycket påtagligt sätt genom området och har medfört att
det naturliga sambandet och kontinuiteten mellan de två
delområdena är bruten. Flertalet värden finns inom det
västra delområdet. Därför anser kommunen att riksintresseområdet bör avgränsas till området väster om E6.
De värdeskapande elementen öster om E6 som kommunen anser inte bör ingå i riksintresseområdet utgöres
av Hofterups kyrkby, synliga fornlämningar samt omfattande dolda fornlämningar. Områdets intresse för den
vetenskapliga forskningen är odiskutabelt: Ur ett allmänt
perspektiv ligger värdet dock i första hand i enskilda
objekt och stråk.
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Skydd:
Det finns bevarandeplan för Barsebäckshamn samt
bebyggelseinventeringar i Barsebäcks by och Vikhög.
Dessa bör uppdateras och leda till skyddsbestämmelser i
form av områdesbestämmelser. Områdets värden i stort
skyddas delvis genom naturvårdens verktyg, strandskydd,
naturreservat och Natura 2000-område. Dessa räcker dock
inte till för att säkerställa kustområdets helhetsvärden.

Riksintresse för kustzonen
Ställningstagande:
Inom området får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Avgränsningen av riksintresset för kustzonen bör göras
utifrån platsens förutsättningar avseende den visuella och
fysiska kontakten med havet/sundet. Motorvägen E6 utgör
en synnerligen dominerande barriär i landskapet utifrån
de värden som konstituerar kustzonen. Kustzonen bör,
utifrån det angivna syftet, definieras som området väster
om E6.
Kommunen har för avsikt att bibehålla en oexploaterad
kuststräcka. Undantaget är läget för nuvarande Barsebäcks kärnkraftverk där kommunen avser planlägga för
bostadsbebyggelse. Kommunen bedömer att återanvändningen av marken väl följer lagstiftningens intentioner
och inte medför någon påtaglig skada av riksintresset. Det
är viktigt att kusten är tillgänglig för rekreationsändamål.
Skydd:
Områdets värden i stort skyddas delvis genom naturvårdens verktyg, strandskydd, naturreservat och Natura
2000-område. Dessa räcker dock inte till för att säkerställa
kustområdets helhetsvärden.

Riksintresse för kommunikationer
I kommunen utgör järnvägssträckningarna Västkustbanan
och Godsstråket genom Skåne, där Lommabanan är en
delsträcka, riksintresse för kommunikationer. Likaså utgör
motorvägen E6 ett riksintresse. Farleden genom Öresund
och farleden in till Barsebäcksverket utgör riksintresse för
sjöfarten, se karta 34.
Ställningstagande:
Inom berörda områden får inte vidtas åtgärder som kan
medföra påtaglig skada på riksintressena för kommunikationer. Kommunen anser att Lommabanan ska öppnas för
persontrafik och att en ny yttre godsbana bör komma till
stånd inom snar framtid.

Riksintresseområde för yrkesfisket
Ställningstagande:
Lundåkrabukten (51), Lommabukten (50) samt Utposten
Kroken (49) utgör områden av riksintresse för yrkesfisket.
Inom områdena får inte vidtas åtgärder som kan medföra
påtaglig skada av riksintresset.
Skydd:
Delar av området Lundåkrabukten utgör Natura 2000-område och riksintresseområdets mest känsliga delar anses
därmed skyddade.
Delar av Lommabukten utgör naturreservat samt Natura
2000-område enligt fågeldirektivtet. Visst skydd av området finns därmed.
Utposten Kroken omfattas inte av skydd.
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