Kävlinge kommuns
Översiktsplan 2010
- en sammanfattning

Hur kommer Kävlinge kommun att utvecklas framöver?
Var kommer det att byggas bostäder?
Vilka vägar och cykelvägar planeras?

Planerad utbyggnad 2010–2025
Kävlinge/Furulund
Kävlinge station bedöms i framtiden få en allt större betydelse som resandecentrum. I Kävlinge planeras en ny centralt belägen stadsdel, Kävlinge
östra centrum, på före detta Scan-området. Sammanlagt planeras för
1 900 lägenheter i Kävlinge. Furulund får, genom den planerade
stationen på Lommabanan, goda förbindelser med bland annat Malmö.
I Furulund planeras under planperioden en utbyggnad med totalt cirka
600 bostäder.

Löddeköpinge
I norra och östra delen av Löddeköpinge planeras nya utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter. Fram till 2025 planeras cirka
800 lägenheter. På längre sikt strävar kommunen efter att bygga ut spårbunden kollektivtrafik i kommunens västra delar.

Ålstorp/Hofterup
I södra delen av samhället planeras en utbyggnad av cirka 400
bostäder. Även Ålstorp/Hofterup omfattas av visionen om spårbunden
kollektivtrafik.

Dösjebro
Pågatågsstationen ger goda förbindelser mot såväl Lund och Malmö som
Landskrona och Helsingborg. I Dösjebro planeras cirka 200 bostäder
under planperioden.

Byarna
En begränsad utbyggnad planeras inom bland annat Barsebäcks by,
Barsebäckshamn, Stora och Lilla Harrie. Ingen ny bebyggelse planeras
inom Vikhög, Södervidinge, Virke eller Stävie.

Landsbygden
Öppna stråk av betydelse för upplevelsen av landskapet ska bevaras och
hållas fria från bebyggelse. Kommunen har en restriktiv hållning till ny
bebyggelse på landsbygden.

Kusten
Kommunen vill öka kontakten med kustzonen genom försiktig utbyggnad
av nya bostäder och förbättrade möjligheter för rekreation. Samtidigt
måste hänsyn tas till värdefulla natur- och kulturintressen. Det finns en
vision om Barsebäck Sjöstad, ett attraktivt kustsamhälle på området där
Barsebäcksverket idag finns. Utbyggnaden av Barsebäckshamn och
Barsebäcks by ingår också i planeringen för att öka kontakten med kustzonen.

Kollektivtrafik
Lommabanan öppnas för pågatågstrafik med en station i Furulund. I det
korta perspektivet planeras olika åtgärder för att förbättra busstrafiken i
kommunens västra delar. I det långa perspektivet finns en vision om spårbunden trafik på sträckan Lomma–Löddeköpinge–Hofterup/Ålstorp och
vidare till Landskrona.

Vägar
Kommunen planerar för en ny väg mellan Löddeköpinge och Kävlinge,
en trafikplats vid Hofterup samt en förlängning av Häradsvägen fram till
väg 108. Det finns även planer på en ny väg i nordöstra delen av Löddeköpinge för att minska genomfartstrafiken i de centrala delarna.

Gång- och cykelvägar
En utbyggnad av nya cykelvägar planeras mellan och inom tätorterna.
Särskild vikt läggs vid anläggandet av säkra och snabba gång- och
cykelvägar till skolor. Sträckor som är aktuella att bygga ut är bland
andra Löddeköpinge–Barsebäckshamn, Järavallen–Hofterup och
Hofterup–Dösjebro.
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Mål för kommunens utveckling
Översiktsplanens målsättning är att bygga i goda kollektivtrafiklägen och att spara jordbruksmark genom att återanvända industrimark och bygga fler bostäder inom befintlig bebyggelse,
så kallad förtätning. För att möta den framtida utvecklingen har kommunen tagit fram en
utvecklingsstrategi bestående av sju punkter:

God livsmiljö
Det viktigaste målet för Kävlinge är en god livsmiljö för kommunens invånare. För att nå
detta krävs en planering som utgår från människors olika levnadsvillkor och som inbjuder
till medverkan och delaktighet.
Exempel:
• Skapa fler offentliga mötesplatser.
• Verka för trygghet och säkerhet i de offentliga rummen.
• Utveckla miljöer för närrekreation.

Attraktiv boendekommun
Kommunen ska kunna erbjuda olika boendealternativ i attraktiva
lägen genom att verka för blandad bebyggelse. Bostadsutbyggnaden sker främst i stationsnära lägen och i anslutning till goda
kollektivtrafikstråk.
Exempel:
• Största andelen nya bostäder kommer att byggas inom tätorterna Kävlinge/Furulund, Löddeköpinge, Ålstorp/Hofterup
och Dösjebro.
• Kustzonen ska bli mer tillgänglig, genom att bostäder byggs
nära havet.
• Det finns en vision att utveckla Barsebäck Sjöstad med
bostäder och småbåtshamn efter rivning av Barsebäcksverket.
• Kävlinge östra centrum ska byggas ut och det nuvarande
centrumområdet ska moderniseras.

Utvecklad kommunal service
För att kommunen ska kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer till befintliga och nya
kommuninvånare behövs ett rikt utbud på kommunal service i form av skola, vård
och omsorg samt kultur och fritid.
Exempel:
• Om- och tillbyggnad av skolor kommer troligtvis att behövas i Furulund och
Hofterup.
• Ny idrottshall kommer att byggas på Korsbackaområdet.

Bra företagsklimat
Kommunen vill verka för ett fortsatt gott företagsklimat och en ökning av antalet
sysselsättningstillfällen. Genom att föra en aktiv markpolitik skapar kommunen
förutsättningar för nya företagsetableringar. Kommunen vill även verka för ett aktivt
handelsutbud.
Exempel:
• Verksamhetsområdet vid Center Syd ska utvecklas vidare.
• God planeringsberedskap ska finnas för att möta en ökad efterfrågan av mark
för företagsetableringar i framför allt Kävlinge, Löddeköpinge och Furulund.

Utvecklad besöksnäring
Kommunen ska aktivt verka för att främja besöksnäringen. Tillgängligheten till kusten utgör
en förutsättning för kommuninvånarnas rekreation och för besöksnäringen i kommunen.
Golf, fiske och hästsport är viktiga besöksnäringar i kommunen med stora möjligheter att
utvecklas.
Exempel:
• Verksamhetsområdet vid Center Syd ska utvecklas vidare.
• Tillgänglighet till kustzonen ska utvecklas.

Balanserad tillväxt
Kommunen har som mål att befolkningen ska öka med 1,5 procent per år.
Därigenom kommer Kävlinge att ha cirka 35 000 invånare år 2025. Med
denna utveckling behövs 3 400 bostäder byggas under planperioden.
Exempel:
• God planeringsberedskap behövs för att möta en ökad efterfrågan av
mark för bostäder.
• Stor del av bostadsbyggandet kommer att ske på området Kävlinge
östra centrum.

Hållbar utveckling – Goda kommunikationer
Kommunen ska verka för en ekologisk, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbar
utveckling. Kommunen vill minska energianvändningen genom att verka för att ny
bebyggelse blir energieffektiv samt förläggs till områden med god kollektivtrafik.
Exempel:
• Verka för pågatågstrafik på Lommabanan med station i Furulund.
• Verka för ny väg mellan Löddeköpinge och Kävlinge.
• Planera för ett nytt stråk för kollektivtrafik Hofterup/Ålstorp–Löddeköpinge–Kävlinge.

Översiktsplan 2010 steg för steg
1. Planprogram
Den 27 september 2007 antog kommunstyrelsen ett planprogram.

2. Samråd
Beslut om samråd kring förslag till Översiktsplan 2010 fattades den 21 augusti
2008. Under samrådstiden 1 september till 15 oktober 2008, fanns det sex tillfällen för kommuninvånarna att diskutera förslaget med politiker och tjänstemän.
Samtliga möten var välbesökta och många synpunkter kom fram. Diskussionerna
handlade främst om bostadsbyggande, grönområden, cykelvägar och kollektivtrafik. Utöver mötena inkom 95 skriftliga yttranden från olika remissinstanser och
privatpersoner.

3. Utställning
Den 4 maj till 15 juli 2009 ställdes en bearbetad version av samrådsförslaget ut.

4. Antagande
Den 11 februari 2010 antog fullmäktige Översiktsplan 2010.

5. Ny översiktplan
Översiktsplan 2010 sträcker sig över tidsperioden 2010 till 2025.
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Läs mer
Hela Översiktsplan 2010 finns på kommunens hemsida www.kavlinge.se/oversiktsplan2010

Fakta om översiktsplanen
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska visa hur
kommunen ser på mark- och vattenanvändningen inom kommunens
olika delar.
Översiktsplanen ska ange inriktningen för kommunens framtida utveckling. Planen ska gälla under lång tid och bör därför inte vara alltför
detaljerad. Planperioden för Kävlinges nya översiktsplan är 2010–2025.
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