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1 INLEDNING
1.1

Bakgrund

Den nu gällande översiktsplanen för Ålstorp och Hofterup antogs av kommunfullmäktige 1993. Med anledning av bl a det stora inflyttningstrycket, den stora
andelen värdefull natur, trafikfrågor mm har det bedömts angeläget att uppdatera
den. Kommunstyrelsen har därför uppdragit åt förvaltningen att ta fram en ny
fördjupad översiktsplan för området.

1.2

Arbetsgång

Den översiktliga planeringen i kommunen leds av kommunstyrelsen (ks) med
planberedningsgruppen (ks/pbg) som styrgrupp. Det är kommunfullmäktige (kf)
som antar översiktsplaner.
Den formella processen stadgas i Plan- och bygglagen och kan sammanfattas kort
i nedanstående figur, där grön färg indikerar ”avklarat” delmoment. Det går även
att ta del av en mera utvecklad redovisning av regelverket och procedurfrågorna
kring den översiktliga planeringen på kommunens hemsida
(www.kavlinge.se/ByggaBo/Planer). Här finns även föreliggande förslag till
fördjupad översiktsplan för Hofterup och Ålstorp utlagd.
Ks beslutar
om uppstart av
arbetet

Ks
be- Samråd
slutar
om sam- Utskick, möte,
råd
samrådsutställning

Planen
bearbetas
utifrån
inkomna
synpunkter

Utställning Inkomna
synUtskick,
punkter
möte,
bearbetas
utställning i utlåtande

Ks godkänner
planen

Kf
antar
planen
2009-0326

Planen är utarbetad inom Miljö & Teknik med stöd av kultur- och socialförvaltningarna. Planen har varit föremål för samråd under tiden 2/4 – 4/6 2007
och har varit utställd för granskning under tiden 14/4 - 9/6 2008. Planen med
samrådsredogörelse (sammanfattning av och kommentarer till inkomna
synpunkter under samrådet) har under utställningstiden funnits tillgänglig på
kommunens hemsida (se ovan) samt på biblioteket i Löddeköpinge och i
kommunhusets foajé, Kullagatan 2, Kävlinge. Inkomna synpunkter under
utställningen redovisas och kommenteras i utlåtande över planen.
1.3

Läsanvisningar

Innehållsförteckningen är relativt detaljerad eftersom den är tänkt att fungera som
en snabbguide och sammanfattning av planförslaget. Varje kapitel avslutas
dessutom med kortfattade slutsatser angående de inriktningar som föreslås. Till
planen hör en karta vari redovisas förslag till ny markanvändning. Här finns även
hänvisningar till detaljkartor och texter i föreliggande beskrivningsdel.
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2 EN KORT INTRODUKTION
2.1 Allmänt
Hofterup och Ålstorp (HÅ) utgör det nordvästra delområdet i kommunens krans
av större tätorter. Läget är strategiskt vid motorvägen E6, från vilken man når de
två största arbetsmarknadsområdena i Skåneregionen; Malmö/Lund respektive
Helsningborg. HÅ, som tidigare var ett omtyckt fritidshusområde för Malmöbor
m fl har utvecklats till en attraktiv bostadsort med stor efterfrågan på bostäder.
Det bor cirka 3270 personer i
tätortsområdet HÅ, huvudsakligen
i villa. Det finns härutöver några
mindre områden med radhus och
parhus samt en del kvarvarande
fritidshus. I randzonen finns en hel
del hästgårdar. Inklusive omland
uppgår invånarantalet till cirka
3900 personer.
HÅ är en tätort av förortskaraktär
med få arbetstillfällen. Den kommersiella servicen utgöres i princip av ett bageri vid Grand Prixvägen i Ålstorp och en jourbutik/pizzeria/bensinstation vid Lundåkravägen.
Närmsta större affärsområde och arbetsplats är Handelsplats Center Syd i
Löddeköpinge, cirka 3,5 km söder om HÅ.
Centralt i tätorten mellan Ålstorp och Hofterup finns Skönadlas förskola och
skola. F n pågår detaljplaneläggning vari prövas möjligheterna att utvidga
området för utökad förskoleverksamhet och möjlighet för utbyggnad med
högstadium. Härutöver finns Henkelstorps förskola i den sydöstra delen av
Hofterup. Cirka 3,5 km söder om Hofterup ligger Löddeköpinge med
högstadieskola, simhall, idrottsplats mm.
HÅ är en utpendlingsort med stort bilberoende. Linjebussnätet är glest och
närmsta pågatågstation finns i Dösjebro. Bilpendlingen medför en hel del
genomfartstrafik på vägnätet och gatunätet genom Löddeköpinge. Mellan
Hofterup och Löddeköpinge finns cykelbana längs Landskronavägen.
I HÅ har man, i princip överallt, via olika grönstråk, gångavstånd till naturområden, både det stora regionala rekreationsområdet Järavallen och andra större
sammanhängande skogsområden i kommunal och privat ägo. Öresund med dess
badmöjligheter mm ligger inom cykelavstånd. Hästsporten är en utbredd fritidssysselsättning med Dagstorpsortens ridhus som det naturliga navet. Golf kan
utövas bl a på den närliggande Barsebäcks golfbana och i Löddeköpinge, som har
två anläggningar.
Söder om Hofterup finns i den kommuntäckande översiktsplanen utlagt ett relativt
stort område för framtida bostadsbebyggelse.
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2.2 Hofterup-Ålstorp i Översiktsplan 2002
Boende
Den långsiktiga visionen i
den
kommuntäckande
översiktsplanen är kommunens utveckling i regionen, som ett attraktivt
boendealternativ med ett
brett utbud av olika bostadsmiljöer varav HÅ
står för det naturnära,
gröna alternativet.

Kommunikationer
I översiktsplanen framförs vikten av att E6:ans
fördelar som en snabb
och bekväm trafikbärare för bilismen utvecklas samt breddas att
gälla även kollektivtrafiken. Kommunen vill i samverkan med trafikhuvudmannen, Skånetrafiken,
verka för upprättande av en expressbusspendel längs E6 med angöring i höjd med
Löddeköpinge och HÅ. En sådan pendel skulle även på ett avgörande sätt öka tillgängligheten till det regionala rekreationsområdet Järavallen som f n endast kan
nås per bil. På längre sikt skulle, beroende av trafikutvecklingen på regional nivå,
en sådan busspendel kunna ersättas med spårburen trafik längs E6.
I dialog med Skånetrafiken skall prövas möjligheterna till matarlinje mellan HÅ
och pågatågsstationen i Dösjebro. Kommunen skall också verka för att förbättra
cykelförbindelserna till Dösjebro.

Natur och miljö

Natur, hästhållning och åtgärder för att minimera risken för olägenheter från E6
är viktiga frågor med bäring på natur och miljöfrågor i HÅ.
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3 BEFOLKNING
Män

Kvinnor

Summa

0-4

168

155

323

Ålder
5-9

157

153

310

10-14

142

153

295

15-19

148

113

261

20-24

52

47

99

25-29

52

62

114

30-34

127

156

283

35-39

208

199

407

40-44

182

181

363

45-49

128

112

240

50-54

93

88

181

55-59

125

164

289

60-64

177

174

351

65-69

117

82

199

70-74

54

38

92

75-79

29

27

56

80-84

24

16

40

85-89

11

15

26

90-

3

2

5

Totalt

1*997

1*937

3*934

Befolkningen inom planeringsområde HofterupÅlstorp 2007-09-20.

3.1 Prognoser
Befolkningsprognosen för åren 2008-2017 bygger på ett antagande om utbyggnad
med cirka 275 bostäder under perioden. Det konstateras i prognosen att den
kraftiga ökningen av unga pensionärer kan leda till ett utökat generationsskifte i
området, dvs utflyttning av pensionärer som ersätts med unga familjer. Så har
dock inte varit fallet under åren 2001-2006.
Planeringsområde: Hofterup
År

0

1-5

6

7-9 10-12 13-15

6-15 16-18 19-24 25-39

40-64 65-79

80-w

Totalt

2007

57

357

56

174

176

175

581

161

136

811

1 417

2008

62

345

79

183

164

174

600

170

150

788

1 427

346

69

3 935

395

72

2009

61

334

82

204

168

164

618

164

179

756

4 009

1 430

447

73

4 062

2010

61

345

69

223

173

173

638

169

198

2011

58

345

71

235

183

162

651

167

214

732

1 459

495

74

4 171

701

1 463

546

75

2012

57

339

76

226

205

167

674

158

4 220

220

667

1 488

594

73

4 270

2013

55

338

68

220

221

170

679

2014

53

330

74

219

233

179

705

165

221

639

1 485

647

71

4 300

154

220

616

1 500

673

75

4 326

2015

51

320

74

222

225

200

2016

52

318

73

223

222

219

721

158

209

598

1 526

687

80

4 350

737

164

219

606

1 552

713

81

2017

55

319

72

230

224

233

4 442

759

175

212

618

1 577

732

87

4 534
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PROGNOS 2007-2017 FÖR HOFTERUPS PLANERINGSOMRÅDE.
ÅLDERSGRUPP: 0-5 ÅR.
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PROGNOS 2007-2017 FÖR HOFTERUPS PLANERINGSOMRÅDE.
ÅLDERSGRUPP: 6-15 ÅR.
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PROGNOS 2007-2017 FÖR HOFTERUPS PLANERINGSOMRÅDE.
ÅLDERSGRUPP: 65-w ÅR.
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3.2

Slutsatser

•

Blandat bostadsutbud.
Den vanligaste bostadstypen i HÅ är den generösa villan med stor tomtplats.
Ett ökat utbud av olika bostads- och upplåtelseformer som komplement till
den stora andelen villor kan antas generera för befolkningstillväxten positiva
flyttkedjor och dessutom underlätta för kvarboende. Detta bör särskilt uppmärksammas vid planläggning av områden nära busshållplats men också vid
planläggning av området söder om Lundåkravägen.

•

Markreserv för utbyggnad av förskola/skola.
Prognoserna för barn 0-6 och 6-15 förutsätter flexibla lokaler. Detaljplanläggning pågår för utökning av Skönadalsskolan både vad gäller förskola och
skola, vari inryms även möjlighet att starta högstadium. Härutöver bör markreserv tillskapas i anslutning till Henkelstorps förskola samt inom utbyggnadsområdet söder om Lundåkravägen. Se även kapitel 6.
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4 NATUR, REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Kommunalt köp av skog inkl
planläggning för 6 villatomter

JäraJära-

vallen
-vallen

Karlslund 1:1, planläggs
för radhus/marklägenheter

E6

Utdrag ur kommunens naturvårdsprogram kompletterad med gränsen för Järavallen rekreationsområde (streckad linje).
Naturområden enligt Naturvårdsprogrammet = gul eller orange färg
Av stiftelsen föreslaget nytt informationscenter = grön oval
Gångstråk = prickad linje

4.1 Järavallens rekreationsområde
Järavallens rekreationsområde är ett välbesökt regionalt rekreationsområde. Det
ägs av Region Skåne och förvaltas av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. Området är beläget på ömse sidor om motorvägen E6 och gränsar i öster mot HÅ med
naturmark, som ingår i kommunens naturvårdsprogram. Järavallen är ett högkvalitativt närrekreationsområde för de boende i HÅ. Järavallen med programområdena 2, 6 och 7 samt Saxtorpsskogen i norr utgör tillsammans ett av de större
sammanhängande skogs- och naturområdena i sydvästra Skåne.
Region Skåne har tagit fram ett utvecklingsprogram för Järavallen, som har varit
föremål för samråd under år 2005. I förslaget diskuteras bl a utvidgning av området österut. Värdet av direktkontakt med HÅ förs fram liksom vikten av att HÅ
bevarar sin karaktär med stora naturtomter och gröna passager genom bebyggelsen till skogspartierna öster om Ålstorp. En ny alternativ huvudentré via väg
104 föreslås (grön oval på kartan). Kollektivtrafikförsörjning med bussförbin-

12

delse längs E6 diskuteras. Kommunen stödjer i sitt samrådsyttrande förslagen och
pekar härutöver ut markvägen i förlängningen av Skönadalsvägen som lämplig
passage för de boende i HÅ. Vikten av handikappanpassning betonas.
Det är väsentligt att tillgängligheten från HÅ tillgodoses för såväl gående som
cyklande t ex till badsjön. Utöver markvägen i förlängningen av Skönadalsvägen
bör även ett antal andra småvägar kunna användas. Se vidare avsnittet om gångoch cykelvägar på sidan 26.
Det finns ett anlagt ridspår runt den södra sjön (se sidan 19). För övrigt får man
rida på alla vägar där det inte finns ett uttryckligt ridförbud, om man håller sig på
mittsträngen på grusvägar och i kanten på asfaltsvägar.

4.2 Kommunens naturvårdsprogram
Kommunfullmäktige har år 2002 antagit ett naturvårdsprogram, vari redovisas
värdefulla naturområden som bör bevaras. Kartan på sidan 12 visar de delar som
berör HÅ. I den kommuntäckande översiktsplanen anges följande generella
principer: ”Naturvårdsprogrammet utgör ett viktigt kunskapsunderlag i planeringsprocessen
och utgångspunkten är att naturområdena skall bevaras/utvecklas på ett för deras naturvärden
gynnsamt sätt. I ärenden som medför konflikt mellan bevarandeintresset och exploateringsintresset skall avvägning göras i särskild miljökonsekvensutredning.”

Följande anges med särskild bäring på naturvärdena i HÅ: ”Järavallen, Hofterups
mosse, Ålstorpskogen och Ålstorps mosse med Brandkårsskogen är en värdefull skogsstruktur som
skall värnas. Tillsammans utgör områdena en väsentlig del av den övergripande grönstrukturen.
Bebyggelsen i Ålstorp och Hofterup har ianspråktagit stora förutvarande skogsområden. Det är
angeläget att områdenas karaktär av hus i natur bevaras samt att gröna passager genom
bebyggelsen säkerställs.”
Det är av största vikt att Järavallens rekreationsområde ges de bästa förutsättningar till en positiv utveckling och kommunen vill medverka till att området
mellan rekreationsområdet och den västra tätortsgränsen bibehålls som naturområde. Någon ny bebyggelse mellan den västra tätortsgränsen och rekreationsområdet; område 2 i naturvårdsprogrammet, kan därför inte godtagas.
Kommunen vill även verka för ett bibehållande av HÅ:s karaktär av bebyggelse i
natur samt att gröna korridorer genom tätortsområdena mellan naturområdena på
ömse sidor om GrandPrixvägen bibehålls. Område 6 enligt naturvårdsprogrammet
har mycket stor betydelse liksom befintliga gröna korridorer genom Ålstorp.
Kommunen har beslutat om inköp av ett större skogsområde (Furunäs 1:42) inom
område 7, enligt kartan på föregående sida. För att delfinansiera köpet avses inom
området planläggas för 6 villatomter i anslutning till befintlig bebyggelse. Härutöver skall området inklusive övriga delar av område 7, som ägs av kommunen, att
planläggas som naturområde till vilket skall kopplas en särskild skötselplan, med
inriktning på natur och rekreation.

4.3 Exploateringsförfrågningar
Förfrågningar har inkommit från olika markägare angående möjligheterna till
exploatering inom naturområdena 2, 6 och 7 i naturvårdsprogrammet (Nvp).
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Område 2, sidan 32 i Nvp. Kommunen avvisar exploatering. Området skall
prioriteras för natur och rekreation och ny utökad bebyggelse bedöms av dessa
skäl olämplig.
Område 6, sidan 38 i Nvp. Flera markägare har aviserat intresse att exploatera
delar av området. Miljöavdelningen, som handlägger kommunens naturvårdsärenden inklusive naturvårdsprogrammet, har gjort en konsekvensutredning. Utredningen sammanfattas enligt följande:
”Området lämpar sig ej väl för bostadsbebyggelse. Påverkan från hästverksamhet är stor för hela
området och minskar endast marginellt med en minskande betesareal på Hen-kelstorp 4:24.
Naturvärdena är generellt höga och dessutom mycket höga i beteshagar-na i norr. Den
vegetation som dessa delar uppvisar är oerhört bristfällig i kommunen och kan i ett lokalt
perspektiv betraktas som nästintill unik. Som rekreationsområde och när-natur är området väl
utnyttjat. Ridstigar och promenadstråk går härs och tvärs. Området fungerar som en refug mellan
de östliga skogsmarkerna och Järavallen/Hofterups mosse. Detta är mycket viktigt då en kontakt
mellan befintliga naturytor motverkar en värde-utarmning. Trafikbuller utgör ingen större faktor i
sammanhanget men undantar dock en ca 30-35 meters zon utmed Skönadalsvägen och
GrandPrixvägen för bebyggelse.”

Område 6 har stor betydelse som korridor mellan naturområdena på ömse sidor
tätorten. På sikt kan dock, beroende på framtida ändringar i pågående markanvändning, viss förtätning övervägas närmast GrandPrixvägen.
Område 7, sidan 39 i Nvp. Utöver de av kommunen godkända projekten för
planprövning enligt kartan på sidan 12; Karlslund 1:1 i den nordvästligaste delen
närmast centrum, samt 6 villatomter inom Furunäs 1:42, för delfinansiering av
skogsköp, avses ingen ytterligare exploatering komma till stånd.

4.4 Biotopskydd
Alléer i form av lövträd i enkel eller dubbel rad med minst 5 träd, dammar,
bäckar, diken, odlingsrösen mm i jordbruksmark omfattas av biotopskydd enligt
Miljöbalken 7:11. Inom området söder om Lundåkravägen, som i första hand är
det delområde som berörs av planerade exploatering, finns diken, trädrader längs
uppfarter samt trädsamlingar i anslutning till befintlig gårdsbebyggelse. Småbiotoper av denna art är värdefulla inslag i miljön och huvudprincipen bör vara att
de så långt möjligt sparas som positiva inslag i de nya bebyggelsemiljöerna. I
samband med detaljplaneläggning måste ställningstagande göras i de fall småbiotoper berörs, utifrån huvudprincipen att de i första hand skall bevaras och ges
förutsättnignar till en positiv utveckling.

4.5 Slutsatser
•

God tillgängligheten till Järavallens rekreationsområde.
Strategiska markvägar som fungerar som gena och bra gång- och cykelstigar
till olika delområden i Järavallens rekreationsområde bör pekas ut. Se vidare
sidan 25.

•

De i naturvårdsprogrammet utpekade områdena skall bevaras.
Ingen exploatering i vare sig område 2, 6 eller 7 utöver de av miljönämnden
godkända projekten inom område 7 enligt kartan på sidan 12.
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5 BEBYGGELSE
5.1

Allmänt

Kommunen vill vara en tillväxtkommun och ett attraktivt boendealternativ i
regionen med flera olika typer av boendemiljöer varav HÅ står för det naturnära
boendet. Närheten till natur är också en väsentlig del av den verksamhet som
bedrivs i förskolorna och skolorna i HÅ samt för de boendes möjligheter till en
aktiv fritid med rörligt friluftsliv, hästsport mm. Kommunen vill bibehålla HÅ:s
karaktär av attraktivt naturnära boende genom:
Bevarande av sammanhängande naturområden.
Avgränsning av tomtmark med häck, buskar och träd mot gata och naturmark.
Prövning av sambandet tomtstorlek - exploateringsgrad utifrån möjligheterna
att anordna solbelysta vistelseytor samtidigt som större träd på tomtmark kan
sparas.
Par- och radhusområden mm anordnas med gemensamma grönytor med trädplanteringar.

5.2 Planläget

3

1
4

Inom de flesta äldre
områdena finns bestämmelser om minsta tomtstorlek om 1000 m2, byggrätt i 1,5 plan motsvarande
1/7 av tomtarean. I planer,
markerade med vit eller
grön oval, finns bestämmelse om krav på marklov
för fällning av träd med
stamomfång över 15 cm
eller motsvarande.
= Detaljplan finns
= Marklov för träd i
gällande planer
1 = Gällande plan skall ses över vad
gäller byggrätt och fördelning allmän
platsmark/kvartersmark
2 = Planprogramarbete är beslutat

2

3 = Planläggning är beslutad för natur
samt sex villatomter
4 =Planläggning är beslutad för
bostäder
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Såväl önskemål om om utökade byggrätter men även oro att områdets gröna karaktär går förlorad då träd fälls på tomtmark har framförts av boende. Frågeställningarna avses prövas i särskild utredning och härefter följas upp med planändringar/nya detaljplaner enligt PBL i de fall det bedöms önskvärt med utökad
byggrätt och/eller ändring/tillägg vad gäller marklov för trädfällning/avgränsning
av tomtmark.

5.3 Ny bebyggelse
A) Ny bebyggelse inom det befintliga tätortsområdet
Stora delar av de hittills outbyggda områdena inom tätortsområdet ingår i naturområden eller berörs av skyddsavstånd till hästgård. Mindre områden kan
vartefter, i samband med avveckling av hästhållning inom områden som inte
berörs av naturområde enligt Naturvårdsprogrammet, bli möjliga för exploatering
och därmed planprövning. För att klara ett varierat bostadsutbud och komplettering av det stora villautbudet bör i sådana fall övervägas inriktning mot
marklägenheter, radhus eller mindre villatomter. I sådana fall bör kvarterets planlösning omfatta gemensamma grönytor och välordnad kvartersavgränsning så att
kravet på en allmän grön karaktär tillgodoses.
B) Pågående planläggning
Detaljplanearbete/programarbete enligt kartan på förra sidan pågår för området
mellan Affärsvägen och Skönadalsskolan, Karlslund 1:1 och Furunäs 1:42 m fl
samt planprogramarbete för utbyggnadsområdet söder om Lundåkravägen (se D).
C) Permanentning och förtätning
Till följd av ortens tidigare funktion som fritidshusområde finns det idag kvar
fastigheter inom tätortsområdet med mer eller mindre blandad fritids- och
permanentbebyggelse. Översiktligt bedöms att det finns cirka 55-75 kvarvarande
fritidsstugor (varav en del möjligen är permanentbebodda med en- och tvåfamiljshushåll) med utbyggnads- och i vissa fall avstyckningspotential.
D) Söder om Lundåkravägen
I den kommuntäckande översiktsplanen är ett område söder om Lundåkravägen
utlagt som utredningsområde för bostadsbebyggelse mm. Området karaktäriseras
av ett öppet odlingslandskap med gårdar och enstaka hus. Området ingår i
riksintresse för kulturmiljö. Det är fornlämningstätt och det finns även en del
hästhållning. Området berörs av krav på skyddsavstånd till E6:an. I första hand
bör utbyggnad prövas inom området närmast Hofterup, medan delområdet söder
om Hofterups kyrkoväg föreslås som utredningsområde för utbyggnad på längre
sikt.
Kommunen bedömer det som positivt med en utbyggnad som tillgodoser krav på
sammanhållen bebyggelse med en genomtänkt struktur vad avser kvartersindelning, vägnät, grönytor mm med hänsyn tagen till kulturmiljöintresset. Härutöver
måste samhällets behov av mark för allmänna ändamål såsom förskola/skola och
lämpliga bostäder för olika åldersgrupper tillgodoses på lämpligt sätt.
Inom området i sin helhet finns ett flertal större och mindre markägare, varav en
del sannolikt är intresserade av exploatering medan andra vill fortsätta med nuvarande markanvändning. Tillåtelse till exploatering åtföljs av skyldighet att upplåta
en del av marken till vägar, gator, grönytor, promenadstråk etc. Som huvudprincip
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skall kravet på skyddszon mellan befintlig hästgård och ny bebyg-gelse innehållas
inom exploateringsfastigheten. Följande principer för den fortsatta planläggningen
föreslås:
1. Framtagande av landskaps- och kulturmiljöanalys inklusive småbiotopinventering och kontakt med länsstyrelsen om riksintresset och fornlämningssituationen.
2. Kvartersvis/områdesvis sammanhållen bebyggelse, med varierad utformning
och upplåtelseformer. Utbyggnad i form av enstaka hus bör undvikas. All ny
bebyggelse inom området skall prövas genom planläggning.
3. Behovet av markreserv för allmänna ändamål som förskola, skola, återvinningscentral mm skall uppmärksammas och då i första hand i anslutning till
Lundåkravägen, västra delen. De planmässiga förutsättningarna för bostäder
lämpliga för olika befolkningsgrupper skall tillgodoses.
4. Särskilda utformningskrav bör ställas på ny bebyggelse.

5. Tydlig, för de olika delområdena sammanhållande grönstruktur, med öppna
gräsytor och större och mindre dungar av träd, så att området får en tilltalande
grön karaktär med attraktiva rekreationsytor.
6. Dagvatten bör i första hand efter lokal fördröjning föras till Hofterupsdiket,
som bör integreras i grönstrukturen. Se även sidan 36, 43-44 och 47.
7. Huvudvägnät och cykelvägar i princip enligt sidan 25.
8. Skyddsavstånd till motorvägen E6 om 300 meter skall innehållas (se sidorna
23 och 30-31).
9. Skyddsavstånd mellan hästhållning och bostäder/skolor skall innehållas inom
exploateringsfastigheterna (se sidorna 18 och 31).
10. Luftledningar för el inom området förutsätts markförläggas.
11. Diskussion om huvudmannaskap (se sidan 42).
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5.4 Hästgårdar
Kommunen ser principiellt positivt på nya hästgårdsetableringar öster om tätorten
med beaktande av erforderliga betesarealer, skyddsavstånd samt gestaltningsprinciperna enligt ”Bygga på landet” (se hemsidan www.kavlinge.se/Bygga
Bo/Planer/Riktlinjer). Totalt inom området finns cirka 70 hästgårdar bestående av
jordbruksenhet eller hästgård med boende + hästhållning. Verksamheter som
uthyrning av boxplatser, avel och uppfödning förekommer. Antalet hästar per
enhet varierar från 2-3 till upp till cirka 10. Räknat på ett genomsnitt om 5-6
hästar kan antalet inom kartområdet uppskattas till cirka 350 - 420 hästar.
Befintliga hästgårdar inom tätbebyggelsen och utbyggnadsområdet söder om
Lundåkravägen bör dock på sikt avvecklas. Kommunen är därför principiellt inte
beredd att medverka till utbyggnad av anläggningarna inom dessa områden. Ev
avvecklingstakten avgöres givetvis av den enskilde fastighetsägaren. Behovet av
skyddsavstånd mellan befintlig hästgård och ny bebyggelse skall tillgodoses inom
exploateringsfastigheten om inte annat överenskoms (såsom t ex Hofterup 30:1).

•
•
•
•
•

Befintliga hästgårdar (grönmarkerade på kartan).
Föreningsägt och föreningsdrivet ridhus (röd cirkel)
Enskilt ägt ridhus (blå stjärna).
Detaljplanelagda hästgårdsområden (heldragen linje)
Planerat hästgårdsområde (streckad linje)
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Ridning
Ridning i terräng sker huvudsakligen på egen mark och mindre markvägar i och
utanför naturområdena. Kartan redovisar skyltade stråk och ridstråk som är diskuterade i olika forum. Det är angeläget att tillskapa stråk som inte medför konflikter med andra intressegrupper. Henkelstorps ridhus och Löddeköpinge ridhus
utgör viktiga målpunkter. För att förbättra ridmöjligheterna och minska konflikterna mellan markägare, ryttare, övriga naturkonsumenter och trafikanter föreslås
att kommunen tar initiativ till en arbetsgrupp som kan arbeta vidare med frågorna.
Arbetsgruppen kan förslagsvis bestå av representanter från ridklubbar/ryttarföreningar, ridskolor, markägare, LRF, friluftsfrämjandet och kommunen.

•
•
•

Anlagt ridspår inom Järavallen, se även sidan 12 (heldragen röd linje)
Uppskyltat ridstråk, från mitten av 1990-talet, som resultat av diskussioner i en
arbetsgrupp bestående av markägaren, kommunen och Dagstorpsortens
ryttarförening (prickad röd linje)
Föreslaget ridstråk i den fördjupade översiktsplanen från 1993. Delar är
genomfört och merparten av stråket öster om GrandPrixvägen är förankrat i
detaljplan (streckad röd linje)
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5.5 Slutsatser
•

Bevara karaktären av naturnära boende
Bevara sammanhängande naturområden.
Avgränsa tomtmark med häck, buskar och träd mot gata och parkmark/grönytor.
Pröva sambandet tomtstorlek - exploateringsgrad utifrån möjligheterna att
anordna solbelysta vistelseytor samtidigt som större träd på tomtmark kan
sparas.
Par- och radhusområden mm anordnas med gemensamma grönytor med
trädplanteringar.
I nya planer skall införas planbestämmelse med krav på marklov för
fällning av tall och ädellövträd.

•

Nya bostäder:

Tillägg kf
2009-03-26

Cirka 60-80 kvarvarande fritidshus bedöms kunna permanentbebyggas.
Utbyggnad inom området söder om Lundåkravägen skall föregås av
detaljplanläggning på minst kvartersnivå utifrån ett för hela området
gemensamt planprogram utifrån punkterna 1-11 på sidan 16.
Ett nytillskott av bostäder med små lättskötta tomter och ett breddat utbud
av upplåtelseformer, placerade i goda kollektivtrafiklägen är angeläget att
bevaka i planläggningen då det underlättar äldres kvarboende.
•

Hästgårdar mm
Hästgårdar kan tillåtas i den östra delen av planområdet med beaktande av
erforderliga skyddsavstånd och tillräckliga betesarealer.
Kommunen skall initiera en arbetsgrupp angående ridstigar.

•

Byggrätter inom befintliga bostadsområden
Frågor om byggrätt och grönska på tomtmark avses prövas i särskild utredning och härefter följas upp med planändringar/nya detaljplaner enligt
PBL i de fall det bedöms önskvärt med utökad byggrätt och/eller ändring/
tillägg vad gäller marklov för trädfällning/avgränsning av tomtmark.
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6 SERVICE, ARBETSTILLFÄLLEN
6.1 Samhällsservice
Kvaliteten på förskola och skola är en viktig parameter i samband med frågor om
bebyggelseutveckling, inflyttning och attraktivitet. God kvalitet förutsätter ändamålsenliga och flexibla lokaler och erforderliga ytor för utevistelse. Möjligheterna till utevistelser i naturen prioriteras i samtlig verksamhet.
Förskola
Skönadals förskola ligger centralt i HÅ vid Skönadalsvägen i nära anslutning till
Skönadalsskolan medan Henkelstorps förskola är belägen vid Lundåkravägen i
den sydöstra delen av Hofterup. Möjligheterna till utevistelser i naturen prioriteras
och det är därför mycket viktigt att naturen i närmiljön med tall och lövskog
bevaras.
F-6, fritid
Skönadalsskolan är centralt belägen i
området vid Pulpetvägen mellan Hofterup
och Ålstorp. Den ligger vackert belägen
med natur och skog runtom. Skolan
omfattar årskurserna F-6 samt fritidsgård
och fritidshem. Fritidsgården är populär
och har många besökare. Det bedrivs en
öppen verksamhet för ungdomar mellan
10 och 17 år. Högstadieundomarna i HÅ
går på Tolvåkerskolan i Löddeköpinge.

Lokalförsörjning
Kulturförvaltningen tar varje år fram lokalförsörjningsprogram utifrån aktuell
befolkningsprognos. Prognos för förskole- och och grundskoleåldrarna för 2008
och framåt redovisas i kapitel 3.
Norr om Henkelstorps förskola finns ett obebyggt område som på sikt kan
användas för utbyggnad av förskola/skola, förutsatt att angränsande hästhållning
avvecklas, vilket avgörs av fastighetsägarna i såväl tid som takt. Området föreslås
utläggas som utredningsområde/markreserv för utbyggnad av förskola.
Osäkerheten kring markreserven vid Henkelstorps förskola beroende på närhet till
hästgård medför att det finns skäl att lyfta frågan om en alternativ markreserv
inom utbyggnadsområdet söder om Lundåkravägen. För att klara en god
tillgänglighet föreslås då i första hand att lokalisering prövas i anslutning till
Lundåkravägens västra del.
Planläggning pågår för utökning av Skönadalsskolan både vad gäller förskola och
skola, vari inryms de planmässiga möjligheterna att starta högstadium.
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Äldres boende
Enligt uppgift från socialförvaltningen har cirka 20 personer i HÅ hemtjänst och
cirka 10 personer har trygghetstelefon. Det finns inte underlag för ett särskilt
boende för äldre i området. Värdet av bostäder med små lättskötta tomter och ett
breddat utbud av upplåtelseformer, som underlättar äldres kvarboende i HÅ
betonas. Det är också mycket viktigt att de bostäder som byggs i området är
basanpassade.
Bostäderna bör placeras i goda kollektivtrafiklägen. En välfungerande kollektivtrafik till och från området är synnerligen viktig för personer som inte har bil och
som inte har sådana funktionshinder att de har möjlighet att få färdtjänst. Detta är
speciellt viktigt med hänsyn till att det är ett område med begränsat underlag för
service. Det som pensionärerna framför allt har framhållit som brister är att det
inte finns någon livsmedelsaffär i centrala HÅ samt att det inte finns något
bibliotek som är öppet för allmänheten.
Bostäder för funktionshindrade
På kommunnivå kommer de närmaste åren att finnas behov av olika boende för
personer som är beviljade särskilt boende enligt gällande lagstiftning. Detta gäller
både äldre och yngre personer. När nya områden projekteras måste dessa
gruppers behov beaktas. Om kollektivtrafik och service byggs ut inom de
närmaste åren kan även Hofterup vara aktuellt för någon form av gruppboende.

6.2

Kommersiell service

De boende i HÅ är i huvudsak beroende av Löddeköpinge eller arbetspendlingsorten vad gäller affärs- och annat serviceutbud. Det är principiellt en god
boendekvalitet med närhet till livsmedelsbutik, inte minst för dem som inte har
bil, t ex kategorier av äldre, barn, ungdomar m fl. Av detta skäl bör det finnas
mark i bra centrumläge i anslutning till det övergripande vägnätet och kollektivtrafik reserverad för en eventuell framtida affärsetablering.
Fn synes det inte finnas underlag för etablering av någon affär i HÅ utöver den
kombinerade pizzerian/affären/bensinmacken vid Lundåkravägen samt bageriet
vid Grand Prixvägen-Rådjursvägen. Det i den gällande planen utlagda området
för eventuell framtida affärsetablering vid korsningen SkönadalsvägenGrandPrixvägen bör dock kvarligga. Kommunen ställer sig även positiv till en
utveckling av verksamheter i anslutning till Lundåkravägen, väster. Läget är
strategiskt med avseende på såväl den föreslagna trafikstrukturen som
utbyggnadsplanerna enligt föreliggande plan och den pågående utvecklingen inom
t ex Järavallens golfområde.

6.3

Arbetstillfällen

I HÅ finns ett antal mindre företag i varierande branscher, bl a jourbutik,
hembageri, frisersalonger, hundtrim, hästshop, kontor mm. Utanför
detaljplanelagt område finns lantbruk av varierande storlek samt hästgårdar vilket
ger underlag för hästrelaterad verksamhet som oftast är en deltids- eller
fritidssyssla. I storleksordningen 50-60 personer beräknas få sin huvudsakliga
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försörjning av näringsverksamhet i Hofterup-Ålstorp. Härtill skall adderas cirka
100 arbetstillfällen inom barnomsorg och skola.
Handelsplats Center Syd med sitt breda utbud av allehanda kommersiell service i
den norra delen av Löddeköpinge utgör en närliggande stor arbetsmarknad med
cirka 1300 arbetstillfällen.
Det finns i dagsläget inget statistiskt material som visar antalet utpendlare eller
vart pendlingsströmmarna från HÅ går, men man kan anta att en stor del av
pendlingen går till Malmö. Se vidare under avsnittet Kollektivtrafik.

6.4 Slutsatser
•

Markreserver för förskola/skola
Obebyggd mark i anslutning till Skönadalsskolan och Henkelstorp förskola
reserveras för framtida utbyggnad av respektive verksamhet. Inom området
söder om Lundåkravägen skall reserveras lämpligt markområde för
förskola/skola.

•

Satsning på boendealternativ till villaboendet
Ett nytillskott av bostäder med små lättskötta tomter och ett breddat utbud av
upplåtelseformer, placerade i goda kollektivtrafiklägen, underlättar äldres
kvarboende i HÅ och bör därför prioriteras i planläggningen i anslutning till
centrum samt uppmärksammas i planläggningen av det nya utbyggnadsområdet. Behovet av basanpassning skall uppmärksammas i planläggningen.

•

Markreserv för affärsetablering vid centrum
Ett område vid korsningen Skönadalsvägen-GrandPrixvägen utlägges för
eventuell framtida affärsetablering.

•

Utveckling av verksamheter vid Lundåkravägen, väster
Området i anslutning till den befintliga jourbutiken har ett strategiskt läge med
avseende på såväl den föreslagna trafikstrukturen som utbyggnadsplanerna
enligt föreliggande plan och den pågående utvecklingen inom t ex Järavallens
golfbaneområde.
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7 KOMMUNIKATIONER
7.1 Allmänt
Inom planområdet finns fem vägföreningar som ansvarar för vägnätet inom
respektive område. Dessa är Ålstorp 8, Enigheten, Hofterup, Ålstorp 9 samt Furunäs. Furuhillsvägen och Galoppvägen är enskilda vägar. Enligt beslut från 1977
övertar kommunen barmarksunderhåll och vinterväghållning inom områden där
vägar och belysning anordnas i enlighet med kommunal standard i detaljplanelagda områden. Tekniska nämnden har i direktiv i budget 2008 uppdragits att
utreda frågan om huvudmannaskap och därmed förenliga frågeställningar.
Vägverket är väghållare för väg 1142 (Hofterups kyrkoväg) och väg 1144 (Grand
Prixvägen). Längs denna finns tätortsportar i norr vid Älgvägen och i söder i höjd
med Hofterups kyrkoväg/Björnstorpsvägen. Härutöver finns övergångsställen +
refug vid Affärsvägen, ridhuset och Passagevägen. Skyltad hastighet mellan tätortsportarna är 50 km/h med undantag av sträckan vid Affärsvägen med 30 km/h.
Trafikmängderna på Grand Prixvägen enligt vägverkets senaste mätning är 3300
fordon/dygn och på Landskronavägen söderut från Hofterup 5600 fordon/dygn
och på avsnittet genom Löddeköpinge till tpl Borgeby cirka 8200 fordon/dygn.

7.2 E6
Såväl personbilstrafiken som den tunga trafiken på motorvägen E6 har ökat
markant bl a beroende på ökad trafik till Öresundsbron, ökad pendling mm.
Avsnittet Löddeköpinge - Flädie trafikeras med mer än 46000 fordon/dygn och
mellan Lomma och Kronetorp uppgår trafiken till drygt 47 000 fordon/dygn.
Vägverket har i olika sammanhang fört fram behov av utbyggnad med ytterligare
ett körfält i vardera riktningen.
På mellankommunal och regional nivå diskuteras de framtida möjligheter att
introducera lätt spårtrafik (spårvagn) längs flera olika pendlinggstråk varav stråket
Malmö-Lomma-Löddeköpinge- och norrut längs E6 berör HÅ. En utredning inom
SSSV, ”Lätt spårtrafik i Skåne”, maj 2007, rekommenderar att det säkerställs i
reservat för framtida utbyggnad i samband med att lätt spårtrafik etablerats på
något eller några ytterligare stråk.
Den omfattande trafiken och den stora andelen tung trafik medför såväl bullerproblem som utsläpp av partiklar till luften varför ny bostadsbebyggelse inte bör
komma ifråga inom 300 meter från E6. Se vidare sidorna 28 och 29.
Ny trafikplats
Kommunen har under en längre tid diskuterat behovet av en trafikplats mellan
Hofterup/Lundåkravägen och E6 (tpl Hofterup). Vägvalet för trafikanter mellan
HÅ och E6 söder är krångligt och svårorienterat. Stora delar av trafiken söderut
passerar genom Löddeköpinge som därmed har stor trafikbelastning på bl a
Landskronavägen (8200 fordon/dygn år 2001) och Malmövägen (7000 fordon/
dygn år 2001). I utredningen ”Trafikplats Hofterup, Idéstudie 2007” redovisas
nuvarande och beräknade trafikflöden efter utbyggnad av området söder om
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Lundåkravägen samt föreslagen trafikplats (tpl). Nedan följer en sammanfattning
av utredningen, som även bifogas i sin helhet till föreliggande plan.
Trafikplatsen är lokaliserad så, att den primärt ansluter till Lundåkravägen. Här finns utrymme
för en trafikplats och eftersom Lund/Malmö är de dominerande målområdena blir också en
trafikplats effektiv här. Lundåkravägen är ca 5 m bred i anslutning till E6 och den passerar under
motorvägen genom en vägport som har fri höjd 3.0 m. Den trafik HÅ genererar är på basis av
nuvarande invånarantal bedömd till (A) 8 000 bilförflytt-ningar under ett årsdygn och utifrån
antalet invånare efter utbyggnad söder om Lundåkravägen till (B) 10 000
bilförflyttningar/årsdygn. Trafiken till och från området bedöms fördela sig enligt följande:
A
B
Internt 15 %
1200
1500 bilförflyttningar
Norr
10 %
800
1000
-”Söder 60 %
4800 6000
-”Öster
15 %
1200 1500
-”Väster Lite
Lite
Lite
I princip samtliga som i dag väljer tpl Borgeby till och från söder på E6 antas övergå till tpl
Hofterup. Av de som i dag åker via tpl Löddeköpinge bedöms 90 % välja tpl Hofterup på
morgonen och 60 % på eftermiddagen. Återstående 10 respektive 40 % antas uträtta ärenden i
Löddeköpinge och väljer därför också fortsättningsvis tpl Löddeköpinge.

Skissen visar utredningens alternativ 2. Byastugevägen föreslås bli återvändsgata och ersättas med en ny östligare väg som även kopplar till Lundåkravägen och Skönadalsvägen
via ny cirkulationsplats. Sådan föreslås även i den östra delen av området för att på ett
bättre sätt vägleda trafiken till Lundåkravägen. Den föreslagna omläggningen av Hofterups kyrkoväg i västligare läge kan ses som en variant till bibehållande av nuvarande
vägsträckning. Gc-vägnätet är utlagt med gul färg. Bl a innebär förslaget att viadukten
under E6 bli bilfri.
Den föreslagna trafikplatsen kommer att bli föremål för mycket noggranna studier i samband med ett framtida förverkligande, som då skall föregås av förstudie, vägutredning
och arbetsplan enligt Väglagen. Utgångspunkten i ett sådant arbete blir då att utifrån
minimering av markintrång och maximering av trafiksäkerhet och standard jämte hänsyn
till befintliga förhållanden för berörda boende m fl komma fram till en sammantaget
optimal lösning.
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Markreservat
Frågeställningarna med bäring på trafiken och E6 förutsätter fortsatta diskussioner
med Vägverket och berörda markägare. Tills vidare föreslås ett markreservat längs
E6 för ev framtida nya körfält/kollektivtrafikstråk/bullerskyddsåtgärder samt
härutöver på ömse sidor om E6 markområden för trafikplats. Inom området finns
fornlämningar. I den fortsatta planläggningen skall säkerställas erforderliga
arkeologiska utredningar.

7.3

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar (gc-vägar) finns inom och mellan bostadsområdena samt
längs väg 1144 till Löddeköpinge. Föreslagna kompletteringar 1-6 är markerade
med svart prickad linje på kartan medan A-C, markerade med röd linje, syftar att
förbättra gångförbindelserna till Järavallen samt ge cykelalternativ till badsjön.
Förslaget på förra sidan med bilfri viadukt under E6 ger förutsättningar att skapa
en bra cykelväg till Barsebäcks saltsjöbad.

A

B
C

4

3
D

5
1

2

= övergångsställe med refug.

1)
2)
3)
4)

Bättre standard på stigen från Henkelstorps förskola och norrut.
Gc-väg längs Lundåkravägen
Gc-väg längs Skönadalsvägen (nord-sydliga delsträckan).
HÅ-Dösjebro: Galoppvägen + vägen förbi Karlslunds gård, som ansluter i
Dösjebro vid skolan.
5) Cykelväg längs Grand Prix-vägen från Karlslund 1:1 till södra tätortsporten
och befintlig cykelväg längs Landskronavägen.
6) Övergripande cykelnät för området söder om Lundåkravägen visas på sidan 25.
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A) Stiftelsen för fritidsområden planerar en cykelväg med ungefärlig sträckning
enligt kartan. Kan övervägas att kompletteras enligt prickat för anslutning till
befintligt småvägnät inom tätorten.
B, C) Bra grusvägar, men anslutningen av B till Järavallen bör ses över. I övrigt
krävs inga insatser för vare sig alt B eller C men kommunen vill markera
vägarnas betydelse för det rörliga friluftslivet.
D) Den östra delen är utlagd för allmän gångtrafik i detaljplan men det krävs
röjning och eventuellt en enkel spång i den västra delen.

7.4 Kollektivtrafik
Tre regionbusslinjer trafikerar för närvarande HÅ:
Busslinje
132
134
138

Linjesträckning
Malmö-Landskrona
Malmö-Henkelstorp
Malmö-Henkelstorp

Antal turer i vardera
riktning

Turtäthet högtrafik

Turtäthet dagtid
mellan kl 9-15

16 mån-fre, 5 lör-sön
5 mån-fre
1 mån-fre

48 min
40 min
--

72 min
60 min
--

Linje 132 (Malmö-Landskrona) med 16 turer i vardera riktning/5 turer lör-sön.
Linje 134 (Malmö-Henkelstorp) med 5 turer i vardera riktning mån-fred.
Linje 138 (Malmö-Henkelstorp) 1 tur i vardera riktning per dag.
Bussarna kör med en timmes trafik där den tidsmässigt längsta resan från Henkelstorp till Malmö Värnhem tar ca 60 minuter och till Malmö Södervärn ca 70
min. Det saknas goda förbindelser kvällstid inte minst under helgerna. Likaså saknas goda pendlingsmöjligheter norrut och till kommunhuvudorten Kävlinge.
En utveckling och utökning av kollektivtrafiken i HÅ är önskvärd ur miljösynpunkt och skulle ge bättre alternativ till den omfattande arbetspendlingen som
framför allt sker söderut medan arbetspendlingen norrut är begränsad. En bättre
kollektivtrafik skulle också underlätta resandet för befolkningsgrupper med lågt
bilinnehav såsom ungdomar och äldre, vilka båda är grupper som förväntas öka i
HÅ framöver. Närheten till E6:an medför särskilda svårigheter för kollektivtrafiken att stå sig i kurrensen med den enskilda fordonstrafiken.
Kollektivtrafiken måste kontinuerligt studeras utifrån två perspektiv. I det kortare,
mera direkt genomförandeinriktade perspektivet studeras möjligheterna till förbättringar, optimering, i princip inom ramen för de befintliga strukturerna.
Härutöver erfordras ett mera långsiktigt, visionärt perspektiv. Kommunen för
kontinuerliga diskussioner med Skånetrafiken, som är huvudman för kollektivtrafiken i Skåne utifrån båda perspektiven.
Utökning av befintlig kollektivtrafik
Kommunen tillsammans med Skånetrafiken diskuterar möjligheterna till
utökning av den befintliga kollektivtrafiken till/från HÅ. Detta skulle kunna
innebära att man i det första alternativet utökade antalet turer framförallt på den
snabbare busslinjen 134 alternativt 138. Skånetrafiken ser även över möjligheten
att dra någon av busslinjerna 134/138 vidare till Dösjebro pågatågstation.
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Busslinje 132 skulle under kvällar och helger kunna köra vidare upp till Hofterup
istället för att stanna i Löddeköpinge.
I det andra alternativet finns möjligheten att dra nuvarande busslinje 122 som
trafikerare Kävlinge – Löddeköpinge upp till HÅ vilket innebär att man får en
direkt anknytning till huvudorten Kävlinge. I detta alternativet blir följden att man
plockar bort båda eller någon av busslinjerna 134/138 vilket i sin tur medför att ett
byte krävs i Löddeköpinge för vidare resa ner mot Lund/Malmö.
Långsiktig strategi
• Koppling till pågatågsstionen i Dösjebro
Frågan om en koppling med buss från HÅ till Dösjebros järnvägsstation väcktes
i samband med ombyggnaden av Västkustbanan, som medförde att Dösjebro
station knöts till västkustbanan och därmed till de stora pendlingsorterna
Malmö, Lund och Helsingborg.
• Expressbuss via E6 ⇒ Lätt spårtrafik
Utbyggnad av expressbusslinjen längs E6 (f n en tur /dag) med hållplats vid
Löddeköpinge och Hofterup utgör en genomförandeinriktad variant under
mottot ”Tänk tåg, åk buss”. En expresslinje/spårlinje skulle även medföra en
ökad tillgänglighet till det regionala rekreationsområdet Järavallen.
Utbyggnad av spårbunden trafik i olika stråk har diskuterats översiktligt inom
regionen under ett 15-tal år, varav ett möjligt stråk som lyfts fram utgöres av lätt
spårtrafik från Lommabanan i Lomma och härefter på nya banan till Bjärred Löddeköpinge – norrut. SSSV har utrett frågan på mellankommunal och
regional nivå i rapporten ”Lätt spårtrafik i Skåne - en inledande studie”, maj
2007, vari mera detaljerat diskuteras framtida möjligheter att introducera lätt
spårtrafik (spårvagn) längs olika pendlingsstråk. Stråket som berör
Löddeköpinge bedöms i rapporten tillhöra grupp 2. Stråken i denna grupp
bedöms kunna bli intressanta för utbyggnad först efter, eller i samband med att
lätt spårtrafik etablerats på något eller några stråk i Skåne. Det bedöms lämpligt
att säkra reservat för framtiden även för dessa stråk.

7.5 IT
Bredband är en viktig del av den moderna infrastrukturen och Kävlinge kommun
ligger långt fram i det avseendet, bl a genom att vara en aktiv deltagare i BASprojektet, Bredband för alla i Skåne. Kävlinge kommun har byggt och äger en
egen fiberinfrastruktur som täcker kommunens större orter och har därmed
möjliggjort för företag på marknaden att erbjuda sina bredbandstjänster till
kommunens företag och privatpersoner.
I Hofterup finns idag flera alternativa tjänsteleverantörer, dels via så kallad
ADSL-tjänst och dels via en kabel-TV operatör. ADSL-tjänsterna i HÅ är i dag
tillgängliga för i stort sett samtliga hushåll och företag och kabel-TV operatören
genomför utbyggnad av nätet i området. Kävlinge kommuns verksamhetslokaler,
skolor och förskolor, i Hofterupsområdet är samtliga anslutna till Kävlinge
kommuns fibernät.
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7.6 Slutsatser
•

Markreservat längs E6 för framtida nya körfält/kollektivtrafikstråk/bullerskyddsåtgärder.

•

Markreservat för ny trafikplats i höjd med E6-Lundåkravägen.

•

Utbyggnad av gc-nätet
Galoppvägen-”Karlslundsvägen” som länk mellan HÅ och Dösjebro.
Längs Lundåkravägen
Längs Skönadalsvägen
Mellan Henkelstorps förskola – Klövervägen/Lupinvägen
Längs GrandPrixvägen, södra delen
Utbyggnad av vägnät och cykelvägar inom området söder om Lundåkravägen
i princip enligt kartbilden på sidan 25.

•

Stråk till Järavallens rekreationsområde
Cykelväg till badsjön.
Tre gångstråk till Järavallen varav två på befintliga småvägar och en som
behöver ställas iordning.

•

Strategier för förbättrad kollektivtrafik
På kort sikt: Utökning av befintlig kollektivtrafik
På lång sikt: Koppling till pågatågsstionen i Dösjebro
Expressbuss via E6 ⇒ Lätt spårtrafik
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8 HÄLSA, MILJÖ, SÄKERHET
8.1 Trafikbuller
Riksdagen har beslutat om riktvärden för vägtrafikbuller i anslutning till bostäder
enligt proposition 1996/97:53 ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”:
Inomhus: 30 dBA ekvivalent ljudnivå, 45 dBA maximal ljudnivå nattetid (19-07).
Utomhus: 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, 70 dBA maximal ljudnivå vid
uteplats i anslutning till bostad. För friluftsområden anger Naturvårdsverket 40
dBA ekvivalentnivå som riktvärde för vägtrafikbuller.
Motorvägen E6, med ett trafikflöde första halvåret 2007 om 38000 fordon/dygn
varav 14 % tung trafik, ger upphov till mycket buller på ömse sidor om vägen.
Det finns i dagsläget inget som tyder på någon minskning av trafiken/bullret. Den
tunga trafiken har ökat i omfattning mer än persontrafiken, vilket är negativt från
bullersynpunkt. En översiktlig utredning utförd av Ingemansson Technology AB
framgår att zonen med buller över riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå breder ut
sig cirka 300 meter på ömse sidor om vägen. Olägenheterna försvåras av att det
höga dygnsflödet medför att den redovisade ekvivalenta bullernivån, i princip ett
teoretiskt värde på den genomsnittliga bullersituationen över dygnet, utgör den
under stora delar av dygnet rådande faktiska bullernivån.
Bullret ger olägenhet inte bara för de boende utan är även en olägenhet för
besökare i Järavallens rekreationsområde och angränsande naturområden.
Kommunen tar regelmäsigt i olika sammanhang upp frågan med väghållaren,
Vägverket, om lämplig strategi för att minska bullret från motorvägen. Ett
problem med denna typ av bullerkälla är att avskärmningen har svårt för att bli
effektiv på större avstånd, effekten av skärmen avtar med avståndet från källan,
bullret ”böjer” sig neråt en bit efter skärmen. Det är också praktiskt besvärligt att
komma nära bullerkällan med skärmen på den breda motorvägen. Trots dessa
praktiska problem bör avskärmande insatser utredas och övervägas. I annat fall
kommer belastningen för de boende sannolikt att stiga. En annan/kompletterande
åtgärd kan vara att anlägga bullerreducerande asfaltbeläggning. Sådana försök
testas för närvarande på bl a stäckan Löddeköpinge - Hög.
När det gäller ny bebyggelse söder om Lundåkravägen skall frågan belysas i den
fortsatta planläggningen (planprogram och detaljplan) avseende erforderliga
åtgärder utöver den föreslagna 300 meter breda skyddszonen mellan nya bostäder
och motorvägen.

8.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett begrepp knutet till miljöbalken, 5 kap. Genom
implementering i svensk lagstiftning av EU-direktiv finns numera ett antal gällande
MKN främst för olika luftföroreningar. Det bör påpekas att medan den Svenska
miljökvalitetsnormen för PM10 (partiklar mindre än 10 mikrometer) är 40 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde, anger Världshälsoorganisationens
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riktlinjer för luftkvalitet (WHO's air quality guidelines) hälften, dvs 20 mikrogram
per kubikmeter luft som årsmedelvärde för PM10.
Av miljöavdelningens rapport ”Luftmätningar i Löddeköpinge 2001-2005”
framgår att att halterna av kväve-oxider, bensen och ozon i kommunen ligger
betydligt under MKN. Beträffande partiklar (PM10) anges i särskilt utlåtande
följande med bäring på HÅ.
”I brist på mätdata från ett renodlat motorvägsavsnitt, kan vi utifrån våra data från
Löddeköpinge dra slutsatsen att det finns höga partikelhalter även längre från motorvägen än vad som kan förmodas vid användande av nomogramberäkningen. Även det
faktum att mindre partiklar (PM2,5) kan transporteras längre än större partiklar och
med hänsyn tagen till att mindre partiklar anses vara mer skadliga för hälsan än större,
rekommenderar vi ett avstånd mellan motorvägen och framtida bostäder på 250 till 300
meter. Med tanke på att den förhärskande vindriktningen är västlig, bör man för att ha
en rimlig säkerhetsmarginal, inrikta sig på 300 m.”

8.3 Hästhållning
Hästhållning kan ge upphov till olägenheter i form av lukt, flugor samt allergi,
varför visst avstånd bör innehållas till bostäder. Kommunen föreslår i policy
antagen av kommunfullmäktige 2006-06-01 följande skyddsavstånd.
Anläggnings
Avstånd mellan bostäder, skolor och dylikt till storlek
– stall/ gödselhantering
– område där hästar vistas (hagar mm)
C-anläggning*
minst 200 – 500 meter
minst 200 meter
eller större
30 – 100 hästar
minst 200 meter
minst 100 – 200 meter
10 – 30 hästar
minst 100 – 200 meter
minst 50 – 100 meter
1 – 10 hästar
minst 100 meter
minst 50 meter
* verksamheter där kommunen, länsstyrelsen eller miljödomstolen ger tillstånd

Inom planområdet finns Dagstorpsortens ridhus med byggnad och ridytor, som är
en C-anläggning. Då ridhuset inte omfattar stall föreslås en skyddszon om 200
meter från anläggningen med hagar till nya bostäder. Hästgårdarna inom planområdet redovisas på sidan 18. Sydöst om planområdet ligger Löddeköpinge ridhus.
Befintliga hästgårdar inom tätbebyggelsen och utbyggnadsområdet söder om
Lundåkravägen bör på sikt avvecklas. Kommunen är därför inte beredd att medverka till utbyggnad av anläggningarna inom dessa områden. Avvecklingstakten
avgöres givetvis av den enskilde fastighetsägaren. Avveckling av hästgård kan i
en del fall medföra möjlighet till viss förtätning i form av nya bostäder. Mot
hästgård skall som huvudregel erforderliga skyddsområden enligt ovan innehållas
inom exploateringsfastigheten vid planering av ny bostadsbebyggelse.

8.4

Markradon

Större delen av området är beläget inom normalriskområde för markradon med
undantag för den östligaste delen som betecknas som lågriskområde. SGU har på
länsstyrelsens uppdrag nyligen redovisat en länskarta där man också har lagt in en
nivå mellan normalrisk och högrisk som man benämner potentiell risk - isälvsavlagring. Enligt den karteringen ligger HÅ till största delen inom just den
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klassen. Huvudregeln bör därför vara att grunden skall radonskyddas, dvs byggas
med tät grundkonstruktion. Framtida detaljplaner bör innehålla planbestämmelse
vari regleras erforderliga krav på radonskyddad grundkonstruktion.

8.5

Säkerhet

E6 utgör primär led för farligt godstransporter. Enligt en för storstadslänen gemensamt framtagen riskpolicy, ”Riskhantering i detaljplaneprocessen, Riskpolicy
för markanvändning utmed transportleder för farligt gods” bör ur säkerhetssynpunkt möjligheterna till bebyggelse inom riskhanteringsavståndet 150 meter
bedömas särskilt utifrån faktorer som bebyggelsens innehåll och placering inom
området, dess yttre och inre utformning samt topografi, meterologi mm. Länsstyrelsen har tagit fram RIKTSAM, ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen”, vilka avser transport transport av farligt gods på väg och järnväg.

8.6

Elektromagnetiska fält

I rapporten ”Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och
magnetiska fält” (SSI m fl) anges att medianvärdet för magnetfält i bostäder och
daghem i större städer är cirka 0,1 mikrotesla och i mindre städer och på
landsbygd ungefär hälften dvs 0,05 mikrotesla. Mitt under en 400 kv ledning är
magnetfältet 10 mikrotesla för att sjunka till 0,2 mikrotesla 150 meter från
ledningen och ner till 0,1 mikrotesla 200 meter från ledningen. Kommunen anger
i den kommuntäckande översiktsplanen att ny bebyggelse bör lokaliseras minst
200 meter från 400 kV-ledning och 100 meter från 130 kV-ledning.
Ledningarna norr, söder och öster om HÅ tätortsområde utgöres av 20 kVledningar. Öster härom går en 130 kV-ledning i nord-sydlig riktning från den
stora 400 kV-ledningen från Barsebäcksverket till Malmöområdet.

8.7

Slutsatser

•

Motorvägen E6
Det behövs bullerreducerande åtgärder längs E6:an gentemot boende samt det
regionala rekreationsområdet Järavallen. Ny bebyggelse bör lokaliseras minst
300 meter från E6:an med hänsyn till luftkvalitet och buller. Erforderligt
skyddsavstånd med tanke på farligt godstransporter skall innehållas.

•

Skyddszoner mellan nya bostäder/skolor och hästhållning
Kommunens policy för skyddsavstånd till hästhållning skall innehållas.

•

Markradon
Större delen av området är beläget inom normalriskområde för markradon. Då
skall grundbjälklag till bostadshus utföras med radonskyddad byggnadsteknik.

•

Skyddszoner kring elektromagnetiska fält
Erforderligt skyddsavstånd mellan bostäder mm och elledningar skall innehållas
utifrån medianvärdet 0,1 mikrotesla för magnetfält. Detta innebär ett
skyddsavstånd om 100 meter från 130 kV-ledningen i den östra delen av
planområdet.
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9 RIKSINTRESSEN mm
9.1

Riksintressen

Utdrag ur Översiktsplan 2002
Kustzon: Planområdet är beläget inom riksintresset kustzon. Kommunen har dock
i Översiktsplan 2002 föreslagit att dess östra gräns bör flyttas västerut till Järavallens rekreationsområdes östra gräns och därefter söderut definieras av E6. I
utlåtande över planen har länsstyrelsen meddelat att bestämmelserna i miljöbalken
(MB) för kustzonen innebär inte några restriktioner för tätortsutvecklingen.
Kultur: Planområdet från Lundåkravägen och söderut omfattas av riksintresset
K46. Kommunen har i Översiktsplan 2002 föreslagit att intresset österut bör
definieras av E6 med följande motivering: ”Motorvägen E6 skär på ett mycket påtagligt
sätt genom riksintresset varför det naturliga sambandet och kontinuiteten mellan de två
delområdena (väster och öster om E6) är bruten. Flertalet värden finns inom det västra
delområdet. De värdeskapande elementen inom östra delen utgöres av Hofterups kyrkby, synliga
fornlämningar samt omfattande dolda fornlämningar. Områdets intresse för den vetenskapliga
forskningen är odiskutabelt medan det ur ett mera allmänt perspektiv i första hand består av
enskilda objekt och stråk. Områdets läge mellan Löddeköpinge och Hofterup och i nära anslutning till kustlandskapet innebär att det har strategisk betydelse för bebyggelseutvecklingen i den
västra kommundelen. Delar av området föreslås utläggas som utredningsområde inom vilket kan
prövas ny bebyggelse utformad och lokaliserad med hänsyn till de värden som konstitutionerar
riksintresset inom området.” I utlåtande till översiktsplanen har länsstyrelsen framfört

att man avser att initiera en utredning om riksintresset K46 och dess innehåll och
avgränsning.
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9.2

Regionala och länsdokument

Skånes kustzonområden, ett nationallandskap, rapport 2001:35,
Länsstyrelsen.
I rapporten bekräftas kommunens uppfattning angående
riksintresseavgränsningen att det är i delområdet väster om E6 som de väsentliga
värdena finns.
Strategier för en grön struktur i Skåne, Region Skåne, 2004.
Järavallen anges som ett viktigt regional kärnområde i grönstrukturen. Härutöver
föreslås ett möjligt nytt utvecklingsstråk benämnt Lunda- Kävlingestråket, som i
princip innebär sammanbindning med cykelstråk från Järavallens rekreationsområde till Skrylleområdet. I Kävlinge kommun finns ett flertal småvägar och
gc-vägar som kan utnyttjas för ett sådant stråk. De föreslagna utbyggnaden med
gc-väg längs Lundåkravägen och anordnandet av en cykelstig till badsjön bör
också kunna ingå i ett sådant framtida stråk.
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram

Hofterupsdösen

Hofterups kyrka

Mannhögarna; gånggrift
vid Storegård

Kung Hottars hög och
Tiomannahögen

Kartan är hämtad från kulturmiljöprogrammet med tillägg av textrutorna.
Texten över Hofterupsområdet: ”Odlingslandskapet kring Hofterup är öppet med stora
åkermarker. Landskapet har brukats sedan förhistorisk tid, vilket de dominerande fornlämningarna vittnar om. En av de mest framträdande är dösen vid Hofterup, vilken anlagts under
yngre stenålder. Dösen har koppling till gånggrifterna vid Storegård. Det finns även kopplingar
till gånggriften i Gillhög, men på grund av motorvägens dragning genom landskapet har de
tydligaste sambanden brutits. De många gravhögarna, bland annat kung Hottars hög och Tionde
högen i områdets östra del, visar att bygden varit nyttjad även under bronsålder. Vid Hofterups
kyrkby är landskapet öppet och uppodlat. Hofterups kyrkby skingrades vid skiftet 1828-1829.
Gårdsbebyggelsen låg fram till dess i huvudsak norr om den medeltida kyrkan. Idag ligger bara
en av de cirka femton gårdarna kvar på byplatsen. Kyrkans romanska prägel, särkilt tydlig med
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tanke på absiden och de skulpterade detaljerna, är väl bibehållen trots förändringar under 1700och 1800-talen då byggnaderna försågs med strävpelare och nykyrka.

Motiven för bevarande: Området åskådliggör en kontinuerlig utveckling av
kulturlandskapet från stenålder till modern tid. De dominerande fornlämningarna har förutom sitt
vetenskapliga värde även betydelse för landskapsbilden. Området är rikt och varierat med
lämningar efter flera av de viktigaste perioderna i Skånes historia.”

9.3

Jordbruksmark
Jorden inom området är av klassificeringsgrad 6 –
8, varav 7 och 8 är belägna inom det föreslagna
exploateringsområdet söder om Hofterup. Den föreslagna exploateringen medför att detta område
söder om Lundåkravägen ändras från glest bebyggt
jordbrukslandskap med gårdar och små husklungor
till en utvidgning av Hofterups tätortsområde med
ny bebyggelse med delvis nytt vägnät inklusive
trafikplats vid E6. Hofterupsdikets funktion som
recipient för avvattning av åkermark ”uppströms”
planområdet skall bevakas och säkerställas i planen.

9.4 Slutsatser
Länsstyrelsens karta till kulturmiljöprogrammet har kompletterats med de i texten
omnämnda värdekärnorna samt en streckad linje som markerar ungefärligt
område för det föreslagna utbyggnadsområdet.
Det finns ett stort antal såväl synliga som under mark dolda fornlämningar.
Utformning och omfattning på ev utbyggnad i anslutning till Hofterups kyrkby
skall ske med hänsyn till den befintliga miljön. Avståndet mellan den tänkta
utbyggnadsgränsen och Hofterupsdösen är cirka 200 meter.
Den föreslagna exploateringen medför att utredningsområdet söder om
Lundåkravägen ändras från glest bebyggt jordbrukslandskap med gårdar och små
husklungor till en utvidgning av Hofterups tätortsområde med ny bebyggelse med
delvis nytt vägnät inklusive trafikplats vid E6. Områdets planlösning skall ta sin
utgångspunkt i en analys av områdets vägnät, befintliga bebyggelse, naturelement,
fornlämningar mm. Utformning och omfattning på eventuell ny bebyggelse i
anslutning till Hofterups kyrkby skall ske med hänsyn till den befintliga miljön.
Beträffande fornlämningar skall säkerställas erforderliga arkeologiska utredningar och skyddsområden i kommande planprogram, detaljplaner samt arbetsplan för väg (avser framför allt trafikplats vid E6). Utbyggnaden bör ta sin utgångspunkt i en kulturmiljöutredning, som bör tas fram inom ramen för
planprogram för området.
•

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram skall upprättas till stöd för den fortsatta planeringen
inom utredningsområdet söder om Lundåkravägen.
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10 TEKNISK FÖRSÖRJNING
10.1 Vatten, avlopp
HÅ är idag till stora delar belägen inom gällande verksamhetsområde för vatten
och spillavlopp med kommunalt huvudmannaskap. Vad avser dagvatten är endast
ett mindre område inom Ålstorp inkluderat. Inom Ålstorp 5, beläget utanför
gällande verksamhetsområde, förses den lokala vatten- och avloppsföreningen
med vatten och avlopp från Landskrona kommun.
Kommunens tekniska nämnd har antagit en dagvattenpolicy i vilken anges att
dagvatten i första hand skall omhändertas lokalt, antingen genom infiltration
under förutsättning att markförhållanden mm är lämpliga, eller genom
fördröjningsmagasin/dagvattendammar.
Inom HÅ, med dess genomsläppliga sandjordar och relativt stora tomter, är det i
många fall lämpligt att dagvatten omhändertas lokalt inom den egna fastigheten.
Möjligheterna att anordna dagvattendammar som en del i parkmiljö bör uppmärksammas.
Vid en utvidgning av bebyggelse inom HÅ kan, som huvudprincip, kommunal
VA-anslutning ombesörjas medan dagvatten förutsätts omhändetrtas lokalt med
Hofterupsdiket som repicient.
Hofterupsdiket är ett dikningsföretag för omhändertagande av dräneringsvatten
från omgivande åkermark från ett större omland. Dagvatten från det föreslagna
utbyggnadsområdet söder om Lundåkravägen bör, efter erforderlig rening och
fördröjning, ledas till Hofterupsdiket, som även bör kunna utgöra ett ledmotiv i
tillskapande av områdets grönstruktur. Hofterupsdikets funktion som recipient för
avvattning av åkermark ”uppströms” planområdet skall bevakas och säkerställas i
planen. De juridiska och grundläggande tekniska aspekterna belyses i bilaga 1.

10.2 Avfall
Sysav bildades 1974 och ägs sedan den 1 januari 2004 av kommunerna Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp,
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad med tillsammans cirka 645
000 invånare. Sysav har en återvinningscentral i Kävlinge tätort.
Härutöver finns i återvinningsstationer för diverse förpackningar, som Förpackningsinsamlingen ansvarar för. En sådan station finns vid Hofterups centrum vid
Skönadalsskolan. I det fall det bedöms behov av ytterligare en station skulle en
placering i anslutning till Lundåkravägen, västra delavsnittet, kunna diskuteras.
Härutöver prövas i detaljplan möjligheterna att flytta den befintliga återvinningscentralen tvärs Pulpetvägen.
Hushållsavfallet från den planerade beyggelsen söder om Lundåkravägen avses i
första hand tas om hand i gemensam soprum på kvartersnivå.
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10.3 Energi
Energiplan för Kävlinge kommun, VBB Viak, 1997-11-12, är antagen av
kommunfullmäktige oktober-99, i vilken anges generella energimål för kommunen. Bl a anges att ekologiskt uthålliga system skall fasas in efterhand som de
blir ekonomiskt konkurrenskraftiga och i takt med att gamla energisystem byts ut
och vid nybyggnation.
Vid planering av ny bebyggelse skall möjligheterna för begränsning av uppvärmningsbehovet genom utnyttjande av passiv solvärme, skyddsplanteringar,
lämplig lokalisering mm undersökas.
Omläggning av energiförsörjningen skall ske på kommersiell grund. I Energiplanen diskuteras även framtida kretsloppsanpassade försörjningsmöjligheter
såsom biobränslen (halm mm), avfall (rötning av slam till biogas mm),
geotermisk energiutvinning mm samt pågående verksamheter inom dessa sektorer
inom kommunen.
Vid nybyggnad av bostäder bör uppmärksammas möjligheterna att hustaken till
viss del bör användas för solvärme samt sk resurseffektiva byggnader. I ett
nyanläggningsskede är merkostnaden marginell. Långsiktigt är det dock en vinst
som inte endast gynnar den boende utan även lokalt näringsliv, miljö och hälsa.

10.4 Slutsatser
•

Hofterupsdiket
Hofterupsdiket är av särskilt intresse, utöver dess nuvarande funktion som
åkermarkavvattnare, såväl som dagvattenrecipient som värdekärna för
grönstrukturen i samband med utbyggnaden söder om Lundåkravägen. En
utredning föreslås som tar ett helhetsgrepp avseende såväl funktionella som
juridiska aspekter utifrån dess funktion som dikningsföretag, tillkommande
dagvattenhantering, vattenreningsåtgärder, fördröjning och grönstrukturfrågan

•

Energieffektivisering vid nybyggnation
I samband med nybyggnation bör uppmärksammas möjligheterna till anläggande av långsiktigt hållbar, resurs- och miljöeffektiv uppvärmning och
byggnadsteknik.
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11 KONSEKVENSER
Konsekvenserna av en fördjupad översiktsplan skall redovisas på ett tydligt sätt.
Principiellt är de bedömningar som göres i en översiktsplan av strategisk karaktär.

11.1 Betydande miljöpåverkan
Kommunen har samrått med länsstyrelsen angående frågan om betydande miljöpåverkan. Följande områden har identifierats:
• Ianspråktagande av jordbruksmark
• Ökad bilanvändning
• Vägtrafikbuller från motorvägen E6
• Exploatering av område av riksintresse för kulturmiljön.
Jordbruksmark

↑ Jordartskarta
← Jordbruksmarksklassning
Planförslagets huvudgrepp vad avser exploatering av mark för ny bebyggelse är
att det skall ske söder om Hofterup. Längs E6 utlägges ett skyddsområde inklusive område för ev framtida utbyggnad med körfält och av-och påfart. Skyddsområdet samt det planerade exploateringsområdet är strecklinjemarkerade på
kartorna ovan.. Jordbruksmarken är klassificerad i en skala från 1 – 10 med 10
som den absolut bästa jordbruksmarken. Området berör jordar av klass 7 och 8
med i princip Hofterups kyrkoväg som skiljelinje dem emellan. Av jordartskartan
framgår att området huvudsakligen utgöres av sandjordar (orange) med inslag av
organisk jordart (brun) och morän (blå).
Den föreslagna exploateringen medför att utredningsområdet söder om
Lundåkravägen ändras från glest bebyggt jordbrukslandskap med gårdar och små
husklungor till en utvidgning av Hofterups tätortsområde med ny bebyggelse med
delvis nytt vägnät inklusive trafikplats vid E6.
Ökad bilanvändning
Av planområdets cirka 3900 invånare arbetspendllar cirka 400 till Malmö och 300
till Lund. Härtill kommer viss pendling norrut och inomkommunal pendling varav
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pendlingsrelationen till Löddeköpinge utgöres av cirka 150 personer. Härtill
kommer studiependlingen.

Utöver denna pendling så finns ett behov av serviceresor av olika slag. Det får
förmodas att Center Syd är en viktig målpunkt härvidlag.
Kollektivtrafiken i Hofterup Ålstorp består av regionbusstrafik. Se vidare sidan
26. Under år 2006 var antalet påstigande per dygn 90 personer och antalet resor
med kollektivtrafik blev därmed 0,02 resor/invånare; lägst bland kommunens
större tätorter. Av de cirka 850 arbetspendlingsresorna sker således högst 90 med
kollektivtrafik och resterande med bil.
Planförslagets huvudgrepp vad avser exploatering av mark för ny bebyggelse är
att det skall ske söder om Hofterup. Överslagsmässigt kan området fullt utbyggt
rymma cirka 300 bostäder, vilket kan ge en befolkningsökning om cirka 800 personer. Utifrån samma pendlingmönster som redovisats ovan skulle detta medföra
en ökad pendling med knappt 200 personer, beroende på fördelningen av olika
bostadstyper och upplåtelseformer. Utifrån den rådande mycket låga pendlingsbenägenheten skulle detta innebära i princip en ökning med bilanvändandet med
cirka 180 personer.
Kommunen vill verka för en bättre kollektivtrafik och har därför med hjälp av
Trivector Traffic AB tagit fram en utredning benämnd ”Busstrafik i Kävlinge
kommun”, remissversion 2007-06-14. I denna förs resonemang om olika sätt att
förbättra kollektivtrafiken generellt i synnerhet i den västra kommunndelen vari
ingår strategier för förbättrad kollektivtrafik för boende i HofterupÅlstorp.
Slutgiltigt val av strategi avses diskuteras i nära dialog med Skånetrafiken, som är
en viktig spelförare vad avser kollektivtrafiken.
Motorvägen E6
Enligt vägverkets mätningar uppgick trafiken år 2006 till 37 890 fordon per årsmedeldygn varav 5270 lastbilar i snittet tpl (trafikplats) Borgeby – tpl
Löddeköpinge och i snittet tpl Löddeköpinge – tpl Lundåkra till 35 280 fordon per
årsmedeldygn varav 4980 lastbilar. Enligt värden för första halvåret 2007 (jan –
maj) har totaltrafiken i avsnittet som berör Hofterup ökat med 7 % jämfört med
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motsvarande tid 2006, och om man ser på den tunga trafiken så är ökningen drygt
9 %. För att klara bullerriktvärden i utredningsområdet för bostäder mm söder om
Lundåkravägen förutsätts en 300 meter skyddszon längs E6. Ytterligare behov av
bullerskyddsåtgärder kommer att utredas i samband med den fortsatta planläggningen (planprogram, detaljplaner).
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett begrepp knutet till miljöbalken, 5 kap. Genom
implementering i svensk lagstiftning av EU-direktiv finns numera ett antal gällande MKN främst för olika luftföroreningar. Det bör påpekas att medan den
Svenska miljökvalitetsnormen för PM10 (partiklar mindre än 10 mikrometer) är
40 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde, anger Världshälsoorganisationens riktlinjer för luftkvalitet (WHO's air quality guidelines) hälften,
dvs 20 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde för PM10.
Av miljöavdelningens rapport ”Luftmätningar i Löddeköpinge 2001-2005” framgår att att halterna av kväveoxider, bensen och ozon i kommunen ligger betydligt
under MKN. Beträffande partiklar (PM10) anges i särskilt utlåtande följande med
bäring på HÅ. ”I brist på mätdata från ett renodlat motorvägsavsnitt, kan vi utifrån våra data
från Löddeköpinge dra slutsatsen att det finns höga partikelhalter även längre från motorvägen än
vad som kan förmodas vid användande av nomogramberäkningen. Även det faktum att mindre
partiklar (PM2,5) kan transporteras längre än större partiklar och med hänsyn till att mindre
partiklar anses vara mer skadliga för hälsan än större, rekommenderar vi ett avstånd mellan
motorvägen och framtida bostäder på 250 till 300 meter. Med tanke på att den förhärskande
vindriktningen är västlig, bör man för att ha en rimlig säkerhetsmarginal, inrikta sig på 300 m.”

Exploatering av område av riksintresse för kulturmiljön.
Som framgår av kapitel 9 så omfattas utredningsområdet söder om
Lundåkravägen av riksintresse för kulturmiljö, K46. Av texten framgår även att
kommunen i sin översiktsplan antagen år 2002 deklarerat att kommunen anser att
riksintressegränsen bör ses över och även angivit motiven härför. ”Motorvägen E6
skär på ett mycket påtagligt sätt genom riksintresset varför det naturliga sambandet och
kontinuiteten mellan de två delområdena (väster och öster om E6) är bruten. Flertalet värden
finns inom det västra delområdet. De värdeskapande elementen inom östra delen utgöres av
Hofterups kyrkby, synliga fornlämningar samt omfattande dolda fornlämningar. Områdets
intresse för den vetenskapliga forskningen är odiskutabelt medan det ur ett mera allmänt
perspektiv i första hand består av enskilda objekt och stråk. Områdets läge mellan Löddeköpinge
och Hofterup och i nära anslutning till kustlandskapet innebär att det har strategisk betydelse för
bebyggelseutvecklingen i den västra kommundelen. Delar av området föreslås utläggas som
utredningsområde inom vilket kan prövas ny bebyggelse utformad och lokaliserad med hänsyn till
de värden som konstitutionerar riksintresset inom området.”

I granskningsyttrande till översiktsplanen har länsstyrelsen framfört följande:
”Vad avser riksintresse K46 avser Länsstyrelsen att initiera en utredning om riksintressets
innehåll och avgränsning.”

Den föreslagna exploateringen medför att utredningsområdet söder om Lundåkravägen ändras från glest bebyggt jordbrukslandskap med gårdar och små
husklungor till en utvidgning av Hofterups tätortsområde med ny bebyggelse med
delvis nytt vägnät inklusive trafikplats vid E6. Områdets planlösning skall ta sin
utgångspunkt i en analys av områdets vägnät, befintliga bebyggelse, naturelement,
fornlämningar mm. Utformning och omfattning på ny bebyggelse skall ske med
hänsyn till den befintliga miljön. Beträffande fornlämningar skall säkerställas
erforderliga arkeologiska utredningar och skyddsområden i kommande
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planprogram, detaljplaner samt arbetsplan för väg (avser framför allt trafikplats
vid E6). Utbyggnaden bör ta sin utgångspunkt i en kulturmiljöutredning, som bör
tas fram inom ramen för planprogram för området.

11.2 Andra övergripande konsekvenser
I sydvästskåne, vari kommunen inklusive Hofterup-Ålstorp ingår, är det mycket
hög efterfrågan på bostäder. På regional nivå bedöms det som avgörande för en
positiv regional utveckling att efterfrågan tillgodoses. I kommunen är det stor
efterfrågan på bostäder, inte minst i den västra kommundelen. Planens huvudinriktning är att medverka till en utbyggnad av bostäder söder om Lundåkravägen
nära värdefulla naturområden som tillsammans med Järavallens rekreationsområde erbjuder en mycket högkvalitativ, tätortsnära grönstruktur som då kan sparas.
I HÅ dominerar för närvarande villaboendet. Planen medverkar till en
bostadsutveckling som bättre kan tillgodose behovet på alternativa boendeformer
för t ex äldre, ungdomar och andra familjekonstellationer som vill kvarbo på orten
men inte efterfrågar villaboendet.
Utbyggnad med en trafikplats som medger direktförbindelse från vägnätet kring
Hofterup-Ålstorp ut till E6 skulle medföra betydande miljövinster inte minst i
Löddeköpinge, som för närvarande har en mycket hög genomfartstrafik.

11.3 Sociala konsekvenser
Allsidigt lägenhetsutbud
Planen öppnar upp för ett breddat bostadsutbud i enlighet med vad som anges i
den kommuntäckande översiktsplanen (Översiktsplan 2002):
”Nyproduktionen bör omfatta ett allsidigt lägenhetsutbud med god tillgänglighet samt blandade
upplåtelseformer lämpade för ungdomsboende, äldreboende och familjebostäder av olika slag.”

De gemensamma rummen
I planen pläderas för att nybebyggelseområden skall utfomas med gemensamma
grönytor som kan sammankopplas till en sammanhängande struktur i enlighet
med vad som rekommenderas i Översiktsplan 2002.
”Bostadsområden skall utformas så att tillgänglighet, trygghet och social gemen-skap främjas.
Det är därför viktigt med gestaltning och innehåll som främjar ute-aktiviteter av olika slag. Finns
flerfaldiga anledningar till vistelse i de gemensam-ma gårds- och parkrummen ökar tillfällena till
möten och gemenskap.”

Det finns olika slag av mötesplatser varav en del i huvudsak avgörs i samband
med detaljplanläggningen och projektering under förutsättning att det finns en
grundläggande förståelse och ekonomisk beredskap att lösa frågeställningarna.
Det handlar då om mötesplatser såsom bollplaner, boulebanor, lekplatser mm.
Härutöver finns andra typer av mötesplatser som är beroende av de mera
övergripande strukturerna. Sådana mötesplatser kan vara skolor, affärer, ridhus,
badanläggningar mm. I HÅ finns några sådana mötesplatser varav givetvis
skolorna och ridhuset är av särskild betydelse. I planen föreslås markreservat för
affär och verksamhetsområden inklusive en eventuell ytterligare återvinningsstation, varav den sistnämnda företeelsen allmänt har utvecklats till en flerfaldig
funktion utöver miljöaspekten.
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Jämställdhetsperspektivet
Så här ser kommunen på dessa frågor i ÖP2002:
”Den fysiska miljön kan utgöra/upplevas som ett hinder för den enskilde att fritt röra sig och
delta/ta del av lokalsamhället och bör därför värderas avseende
• Tillgänglighet; handikapp- och övrig anpassning och trafiksäkerhet.
• Trygghet; god belysning, alternativa befolkade gc-stråk, möjlighet till utblickar i parkrum, ett
offentligt rum med innehåll och gestalt som inbjuder till/ger anledningar för folk att röra sig
där.
Ökade satsningar på kollektivtrafiken kommer alla befolkningsgrupper till godo. För att
underlätta resandet för äldre och barnfamiljer är det viktigt att ta hänsyn även till enkla, praktiska spörsmål, som anordnandet av hållplatser med bänkar, god belysning, säkra gångvägar
etc.”

Tillgänglighets- och trygghetsfrågorna löses i flertalet fall i samband med
detaljplanläggningen och projektering under förutsättning att det finns en
grundläggnade förståelse och ekonomisk beredskap att lösa frågeställningarna.
I planen anges olika strategier för att förbättra kollektivtrafiken till HÅ i dialogen
med huvudmannen för dessa frågor; Region Skåne/Skånetrafiken.

11.4 Ekonomiska konsekvenser
Exploateringskostnader, huvudmannaskap och drift
Flera av de förslag som tas upp i planen kostar pengar att förverkliga. Det är
direkta kostnader för för markförvärv och byggande/anläggande av t ex vägar, gcstråk, grönytor mm. Härutöver finns från färdigställandet de löpande drift- och
skötselfrågorna. I HÅ ägs merparten vägar av vägföreningar med kommunen har
ett beslut sedan 1970-talet att man åtar sig skötseln av vägar under förutsättning
att vägarna är utformade med kommunal standard (hårdgjorda ytor och
gatubelysning). Det pågår fn en diskussion i kommunen angående dessa frågor
inklusive hur ansvarsfrågan för va-nätet skall lösas. Kommunfullmäktige har i
budget 2008 uppdragit åt Tekniska nämnden att utreda frågan. Se även sidan 35.
Kommunal service, utbyggnadstakt
Utbyggnad kan generera kostnader för utbyggnad av kommunal service såsom
förskolor och skolor. Å andra sidan ökar skatteintäkterna då invånarantalet ökar.
Kommunen har sedan lång tid tillbaka ett att invånarantalet skall öka med cirka
1,5 % per år vilket motsvarar utbyggnad med 180 - 200 bostäder per år på
kommunnivå.
Se även sidan 10 där särskilda prognoser för åldersgrupperna 0-5 år, 6-15 år samt
65-w år redovisas. Prognoserna kommer att uppdateras vartefter och ligger till
grund för lokalförsörjningsprogram för förskola, skola mm.
Kommunen vill generellt verka för ett allsidigt lägenhetsutbud med god tillgänglighet samt blandade upplåtelseformer med tanke på de befolkningsgrupper som
inte i första hand efterfrågar den traditionella villaproduktionen.
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11.5 Miljömål
Riksdagen har antagit 15 miljömål, som skall ses som nationellt gemensamma
mål i strävan mot en långsiktigt hållbar utveckling. Målen skall klaras inom en
20-25 årsperiod och benämns därför även som generationsmål. Av de 15 målen
bedöms följande ha bäring på planområdet.
Frisk luft
All utbyggnad medför ökade trafikmängder om än i marginell grad. Genom att
planera för en förbättrad och mera attraktiv kollektivtrafik med ökad turtäthet,
snabbare körvägar mm kan koldioxidutsläppen på sikt minska.
En skyddszon om 300 meter till motorvägen E6 föreslås för ny bostadsbebyggelse
att klara miljökvalitetsmålet PM10.
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans
samt levande kust och skärgård
Hofterupområdet avvattnas direkt till havet inom ett flikområde mellan två
huvudavrinningsområden, Kävlingeån (Lödde å) och Saxån. Det ligger inom ett
högt prioriterat område för att minska växtnäringsförluster till kust och hav. Det
finns även ett grundvattenmagasin angränsande till Hofterup.
Erforderlig rening av dagvatten från ny bebyggelse till Hofterupsdiket medför att
negativ påverkan i form av metaller mm från vägytor inte kommer att tillföras
Öresund som är dess recipient. Omläggning av högintensiv odling till bostadsmark kan medföra minskade kväveutsläpp till diket. Ny utformning av diket med
fördröjningsmagasin, dammar mm torde medföra att kväveutsläpp från
jordbruksmarken uppströms området kan omhändertas på ett bättre sätt. Det är
viktigt att utreda ev grundvattenpåverkan i samband med utbyggnad av
trafikplatsen vid/under E6:an.
Bara naturlig försurning
Hofterupsdiket berörs av utbyggnad. Det är viktigt att utreda erforderliga åtgärder
avseende dagvatten och grönstrukturfrågor i samband med framtagande av
planprogram för området. Våtmarker finns inom naturvårdsprogramområdena och
berörs inte av föreslagna förändringar. Erforderlig rening av dagvatten från ny
bebyggelse till Hofterupsdiket medför att negativ påverkan i form av metaller mm
från vägytor inte skall tillföras Öresund, som är dess recipient. Omläggning av
högintensiv odling till bostadsmark kan medföra minskade kväveutsläpp till diket.
Ny utformning av diket med fördröjningsmagasin, dammar mm torde medföra att
kväveutsläpp från kvarvarande jordbruksmark omhändertas på ett bättre sätt.
Ett rikt odlingslandskap
Stora skogklädda områden ingår i naturvårdsprogramområdena som skall bevaras.
Odlingslandskapet söder om Lundåkravägen förändras genom bebyggelse och
trafikplats. Grönstrukturen bl a längs Hofterupsdiket avses förstärkas i samband
utbyggnaden.
God bebyggd miljö
Buller: se sidan 30.
Naturgrus: Det finns en ännu oavslutad täktverksamhet inom Järavallens rekreationsområde. Det som återstår är att täktområdet skall återställas.

43

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse: Kulturmiljöutredning skall tas fram inom
ramen för planprogrammet för området söder om Lundåkravägen.
Avfall: se sidan 36.
Energianvändning i byggnader: se sidan 37.
God inomhusmiljö: radon se sidan 31-32, övriga frågor regleras i Boverkets
allmänna råd och prövas i samband med bygganmälan.
Begränsad klimatpåverkan
Skyddsavstånd föreslås till befintlig 130 kV-ledning. Förslagen till förändringar
medför inte ökade utsläpp av klorfluorkarboner (fluor). Utsläpp av koldioxid
torde vara den faktor som påverkar klimatet mest. Motverkan sker bäst genom
minskad användning av fossila bränslen. Genom att uppmärksamma möjligheterna till förnyelsebar energi såsom solfångare mm vid uppvärmning av
bostäder och energieffektiva byggmetoder torde leda till minskad energianvändning. Utbyggnad av kollektivtrafiken minskar bilanvändningen.

11.6 Genomförandeinriktade konsekvenser
Huvudmannaskap
Den föreslagna exploateringen av det stora området söder om Lundåkravägen
väcker frågor om huvudmannaskap, driftfrågor mm.
Är det bra att lotsa in ytterligare fler områden i den redan stora Hofterups
vägförening? Finns det skäl att öppna för möjligheten att ”frångå” beslutet från
1970-talet om kommunal drift av vägföreningsvägar som utbyggts till kommunal
standard (hårdgjord körbana och gatubelysning). Bör en ny vägförening bildas
under vilken alla nya, kommande områden söder om Lundåkravägen skall ingå?
Skulle då denna vägförening även ta hand om skötsel av samtliga grönytor.
Alternativt kan en lösning vara att en gemensamhetsanläggning, dvs fastigheterna
inom planområdet, sköter de gemensamma grönytorna medan Hofterups
vägförening alternativt en nybildad vägförening tar hand om allmänna ytorna
enligt plan + allmänt tillgängliga ytor enligt plan (gc-vägen, de två lokalgatorna +
gångstigen och den sydvästra gröningen). Vad som också måste tas ställning till
är vilket huvudmannaskap som skall gälla för va-nätet på kvartersmark.
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Tekniska nämnden att utreda frågan om
huvudmannaskap för gator och vägar och därmed förenliga frågor på ett kommunövergripande plan. .
Hofterupsdiket
Hofterupsdiket avvattnar ett stort omland av åkermark och tillhör ett dikningsföretag med de ingående jordbruksfastigheterna som delägare. Strategin för
utbyggnadsområdet söder om Lundåkravägen innebär att dagvatten skall föras till
diket som även avses fungera som ”stomme” för uppbyggnad av en grönstruktur.
Diket får således en breddad funktion och måste utformas så att det kan ta hand
om utökade vattenmängder utan att dess nuvarande funktion inskränks. Exploateringarna måste bära de kostnader som ändringen medför. Då utbyggnaden rimligen kommer att ske etappvis och på olika fastigheter bör en handlingsplan tas
fram för helhetslösningen inklusive strategier för hur respektive exploatering skall
kostnadsansvara för ”sin” del av förändringsarbetet. Se även bilaga 1.
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Trafikplats
Utbyggnaden med en trafikplats ianspråktar enskilt ägd mark varav
fastighetsägare aviserat stort intresse för avstyckning till nya bostadsfastigheter.
Läget nära E6 innebär dock att marken här av miljöskäl ej lämpar sig för
bostadsbebyggelse. Avstående av mark för utbyggnad regleras i markavtal.
Gc-vägar
De utpekade markvägarna som bör kunna användas som stigar för allmänheten att
ta sig till Järavallen medför inga inskränkningar i deras nuvarande användning.
Utbyggnaden av en enkel, avgrusad cykelstig till badsjön innebär dock visst
ingrepp i befintlig vegetation och måste föregås av samråd och avtal med berörd
fastighetsägare.
Exploatering för bostadsändamål
Det förutsätts att all utbyggnad sker på initiativ av respektive fastighetsägare
utifrån de principer som anges i föreliggande plan. Krav på skyddsområden från
befintliga verksamheter såsom hästhållning, trafik, ledningar mm skall klaras av
inom exploateringsfastigheten/bekostas av exploateringen.
Förväntansvärden på mark
I randzon till tätort uppstår bland markägarna ofte en allmän, mer eller mindre
välgrundad förväntan om värdestegring på mark. Samhället måste emellertid
pröva den möjliga framtida markanvändningen utifrån lämplighetsbedömningar
med bäring på bland annat miljöaspekter, önskad tätortsutveckling och utbyggnadstakt. I föreliggande plan utläggs olika skyddsområden gentemot luftföroreningar, buller, elektromagnetiska fält, hästhållning. Utläggandet av skyddszoner i plan medför inte några inskränkningar i den pågående markanvändningen.
I planen utläggs olika skyddsområden gentemot luftföroreningar, buller,
elektromagnetiska fält, hästhållning samt markreserv trafikplats och längs E6.
Detta medför inskränkningar i det förväntansvärde på fastigheter som kan uppstå
i randzon till tätort. Däremot medför det inte några inskränkningar i pågående
markanvändning med undantag av mark som konkret erfordras för utbyggnad av
trafikplats, breddnign av väg med flera körfält mm, där ersättningsfrågor regleras
i markavtal.

11.7 Nollalternativet
Enligt lagstiftningen skall till en konsekvensbedömning av översiktsplan finnas en
beskrivning av utvecklingen i det fall inga förändringar sker. Detta är i och för sig
omöjligt bl a av det skälet att befolkningen hela tiden ändras åldersmässigt och
därmed t ex behoven av service av olika slag. Tabellen nedan redovisar vad som
händer på tätorts-nivå vid olika utbyggnadstal. Scenariet torde ha giltighet även på
tätortsnivå i proportion till befolkningstalet och den aktuella befolkningskurvan.
Ingen eller ringa bostadsutbyggnad leder till befolkningsminskning, åldrande
befolkning och därmed nedmontering av allmän och kommersiell service. Svårigheter uppstår att erbjuda boende på hemorten för såväl ungdomar som äldre, som
behöver alternativ till villaboendet.

45

Befolkning i Kävlinge kommun 2006 och prognos 2007- 2025. Utbyggnad enligt kända planer 2007-2011, därefter
enligt följande alternativ.
Alternativ: 0 bostäder per år 2012-2025
0
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16-18

19-24

25-44

45-64

65-79

80-

Totalt

2011

409

2 318

1 830

1 100

985

1 067

1 972

8 243

7 285

3 879

1 110

30 198

2025

257

1 445

1 324

1 105

1 237

1 307

1 964

5 638

8 597

4 183

1 889

28 946

Alternativ: 95 bostäder per år 2012-2025
2011

409

2 318

1 830

1 100

985

1 067

1 972

8 243

7 285

3 879

1 110

30 198

2025

335

1 825

1 572

1 252

1 336

1 363

2 138

7 108

9 079

4 352

1 941

32 301

Alternativ: 240 bostäder per år 2012-2025
2011

409

2 318

1 830

1 100

985

1 067

1 972

8 243

7 285

3 879

1 110

30 198

2025

434

2 396

1 969

1 477

1 487

1 467

2 422

9 393

9 898

4 563

1 997

37 503

En sådan utveckling är olycklig inte minst ur social synpunkt. Många äldre önskar
bo kvar i sin invanda miljö där man har sitt sociala nätverk. Många yngre önskar
på samma sätt återvända till hembygden och dess sociala nätverk, i samband med
familjebildning.
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Bilaga 1
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