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VISION
Åstaden är ett område med stora oexploaterade ytor,
strategisk lokalisering och unika kvaliteter med plats
för cirka 1 900 nya bostäder. När Åstaden är färdigbyggt har det blivit en integrerad och hållbar stadsdel
som binder samman Kävlinge, Furulund och Kävlingeån – en sammanhållen stad. Nya möjligheter att röra
sig i området tillgängliggör Kävlingeåns natursköna
miljöer samtidigt som de karaktäristiska fabriksbyggnaderna har fått nya användningsområden där ny arkitektur möter gammal kulturhistoria. I denna unika miljö
skapas förutsättningarna för innovativa och kreativa
miljöer i samverkan med nya och befintliga fastighetsägare, kommun och näringsliv.

KÄVLINGE STATION

KÄVLINGE
CENTRUM

CENTRUM FÖR
SAMHÄLLSSERVICE

BEFINTLIG BRO

Den blandade bebyggelsen med exempelvis bostäder,
skola, arbetsplatser och offentliga mötesplatser bjuder
in till ett spännande ställe att bo och besöka med en
oslagbar regional tillgänglighet till västra Skåne. I Åstaden läggs lika mycket omsorg kopplat till boendekvaliteterna som till utevistelse, platserna mellan husen,
möten och upplevelser.

RENINGSVERK

NY BRO

KÄVLINGE
AKTIVITETSPARK

NY VÄGKOPPLING

FURULUND
CENTRUM

FURULUNDS NYA STATION
LACKALÄNGA

Konceptuell bild över viktiga strategier i Åstaden
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Kävlinge station

ägen
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Sockerbruket

Avloppsreningsverket
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Storgatan

Furulund
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INLEDNING
I detta kapitel beskrivs processen som ligger till grund för upprättandet av planprogrammet och hur
dokumentet är tänkt att användas i fortsatt planeringsprocess. Här finns även information om varför
just Åstaden ska utvecklas i Kävlinge.

Vad är ett planprogram?

Processen

Varför utvecklas Åstaden?

I Sverige är kommunerna ansvariga för den fysiska
planeringen och hur mark- och vattenområden ska
användas. Varje kommun har en översiktsplan som
anger de stora dragen i markanvändningen och ger
vägledning om var exempelvis nya bostads- och
verksamhetsområden ska planeras. Dessa strategiska
ställningstaganden konkretiseras och blir till juridiskt
bindande detaljplaner som anger hur mark och vatten
ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett
visst område.

Planprogrammet skickas efter ett politiskt beslut ut på
samråd till bland annat boende i området och berörda
myndigheter. Underlaget kommer även finnas tillgängligt för alla andra som vill ta del av förslaget och bidra
med sina synpunkter. Efter samrådet görs eventuella
revideringar och utredningar av planförslaget innan
det blir färdigställt och politiskt godkänt. De synpunkter
som skickas in under programsamrådet kommer att
sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse.
När beslutet är politiskt godkänt är planprogrammet
klart och ligger därefter till grund för all kommande
detaljplanering. Utvecklingen av Åstaden kommer att
pågå under lång tid framöver och flera detaljplaner
kommer att tas fram i olika etapper. Planprogrammet
handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Kävlinge kommun växer i snabb takt. Under de senaste 20 åren har befolkningen ökat med drygt 7 000
personer, vilket motsvarar en årlig befolkningstillväxt
på cirka 1,35%. Med utgångspunkt i denna utveckling
planerar kommunen för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på 1,5–1,7% fram till 2040. Detta innebär
att Kävlinge kommun beräknas att öka med cirka 13
000 invånare och ha totalt 45 000 invånare år 2040.
Inflyttningen ställer bland annat krav på nya bostäder,
utökad service, fler skolor, förskolor samt kultur- och
fritidsanläggningar. Kommunens övergripande vision
är en gemensam och långsiktig ambition om att bli
Skånes bästa boendekommun. Åstaden är med sitt
strategiska läge och oexploaterade mark ett viktigt
utbyggnadsområde för Kävlinges fortsatta utveckling.

Om kommunen bedömer det som lämpligt kan ett
planprogram tas fram för att underlätta arbetet med
kommande detaljplanering. Syftet är att i ett tidigt
skede översiktligt utreda och ta ett samlat grepp kring
de förutsättningar och befintliga kvalitéer som ligger till grund för en fortsatt utveckling av området. I
planprogrammet konkretiseras visioner och strategier
för hur Åstaden ska utvecklas. Detta tydliggör hur den
framtida strukturen för exempelvis bebyggelse, vägnät,
rekreation och grönytor ska utformas och fungera i ett
sammanhang.
Planprogrammet kommer i fortsatt detaljplanearbete
användas som ett beslutsunderlag och ett vägledande
visionsdokument tillsammans med hållbarhetsplanen.
De olika strategier som finns redovisade fungerar som
utgångspunkter och mål för all kommande detaljplanering inom programområdet.

1 PLANPROGRAM
Programsamråd
Godkännande

t

2 DETALJPLANER
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft
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t
möjlighet a
Här finns ynpunkter
lämna s

Den storskaliga fabriksmiljö som funnits inom området
under långt tid har spelat ut sin roll som sockerbruk
vilket numera gör Åstaden lämpligt för andra typer av
användningar och funktioner. Åstaden har med sitt
unika läge mellan Kävlinge och Furulund potential att
utvecklas för att skapa en mer tät och sammanhållen
stad med plats för den ökande befolkningen. Fastighetsägaren inkom under 2020 med en begäran om
planbesked i syfte att skapa en modern stadsmiljö
med bostäder, skola/förskola, äldreboende, vårdcentral, handel och service. Den 15 april 2020 beslutade
Planutskottet att meddela positivt planbesked med
start i ett planprogram. Kävlinge kommun har därefter tillsammans med Lantmännen påbörjat arbetet
med hållbarhetsplan och aktuellt planprogram för att
gemensamt utreda Åstadens framtid.
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Läge och avgränsning

Kävlinge
station

När fabriksbyggnaderna etablerades i slutet av
1800-talet låg Åstaden i ortens utkanter. Allteftersom
tätorten växt och fått fler invånare så ligger området
numera i anslutning till den växande staden. Åstaden har en strategiskt intressant lokalisering i direkt
anslutning till både Kävlinge och Furulund. Som helhet
omfattas ett cirka 515 000 m2 (51,5 hektar, cirka 70
fotbollsplaner) stort område med olika karaktär och
användning. Placeringen mellan tätorterna gör att
planområdet ligger ungefär 1,3 kilometer både från
Kävlinge station, Furulund station och centrum. Detta
skapar förutsättningar för att på flera olika sätt skapa
en ny stadsdel av hög kvalitet.

1km

500m

I väst, öst och söder omsluts planområdet av Kävlingeån. Mot norr finns bland annat Storgatan, Gränsgatan
och Kävlinge avloppsreningsverk. Den allra största delen av programområdet består av jordbruksmark. I den
nordöstra delen präglas området starkt av den tidigare
sockerbruksindustrin med en varierad äldre fabriksbebyggelse och transportytor.

250m
100m

KORT FAKTA
•

Programområdets storlek:
515 000 m2 (51,5 hektar).

•

Totalt antal bostäder:
1 900 bostäder.

•

Totalt antal boende:
3 610 personer (1,9 personer / lägenhet)

•

4 minuters cykelväg från Kävlinge och
Furulunds station.

•

Närhet till befintlig service och målpunkter.

ΖNRQRJUDȴ

Furulund
station

1 km : 3 minuter
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NULÄGE, MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
I detta kapitel beskrivs både de möjligheter och utmaningar som identifierats i samband med att planprogrammet upprättats. Det handlar om viktiga befintliga kvaliteter och fysiska förutsättningar utifrån
hur programområdet fungerar idag. Värdena har tagits fram utifrån observationer och analyser om
hur människor använder området, vilka offentliga rum som finns tillgängliga samt hur dessa samspelar
med befintliga byggnader. De identifierade värdena utgör i sin tur en grund för Åstadens strategier
som redovisas i senare kapitel.

Sockerbruket från Bintjevägen

Sockervägen

Kävlingeån

Inspektorsgatan norrut

Sockerbruket 1928, källa: SSA

Översvämningsproblematik
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Värdefull natur- och kulturmiljö
Kulturmiljö
År 1891 stod fabriksbyggnaden klar i samband med
att den svenska sockerproduktionen utvecklades i
snabb takt. Närheten till vatten, järnväg, landsväg och
betodlingar bidrog till att sockerfabriken etablerades
på just denna plats. Fabriken togs i bruk och användes för detta ändamål fram till 1957. Under perioden
1957 till 1977 ställde fabriken om till hantering, lagring,
tvättning och förpackning av potatis. Från 1988 till idag
så utvecklades potatishanteringen kraftigt och stora
lagringsutrymmen tillkom i området. Mot slutet av
perioden avvecklades potatishanteringen till stor del
och annan verksamhet flyttade in i lokalerna. Sockerbruket är en viktig del av ortens utveckling, historia och
stadsbild.
Fabriksbyggnaderna har trots vissa senare tillbyggnader kvar sin ursprungliga arkitektur med karaktärsdrag
från sockerbrukstiden. Den äldsta fabriksbyggnaden
var länge Kävlinges största byggnadsvolym och dess
vattentorn syns fortfarande från många olika platser
utanför programområdet. På ömse sidor om Sockervägen finns det tillhörande bostadsområdet vilket även
fungerade som huvudinfart till fabriken. Dessa byggnader tillkom ungefär samtidigt som sockerfabriken och
består av före detta tjänstemannabostäder, kontor, garage och disponentvilla i en lummig parkmiljö. Många
av byggnaderna har påkostad gestaltning i rött tegel
med omfattningar i grå konststen och trappstegsgavlar
med vita träfönster. Förutom byggnaderna så finns det
andra historiska spår i området såsom järnvägsstråk
och själva gatusträckningen längs Sockervägen. All bebyggelse, både i fabriksområdet och i bostadsområdet,
är arrangerat efter dessa riktningar och olika byggnader utgör fondmotiv för dessa.

Det historiska arvet i Åstaden har stora kulturhistoriska
värden där de miljöskapande kvaliteterna behöver tas
hänsyn till och varsamt utvecklas tillsammans med nya
tillägg.
Naturmiljö
Det finns ett antal befintliga naturvärden som är identifierade i kommunens naturvårdsinventering. Värdena
är främst lokaliserade i anslutning till och längs Kävlingeån. De utpekade värdena inkluderar bland annat
en ädellövskog av högt naturvärde, en strandlövskog
av påtagligt naturvärde, strandskog, högörtängar och
reningsdammar av visst naturvärde. Själva Kävlingeån
har också ett stort naturvärde och potential att integreras i den nya strukturen. I nuläget saknas det stråk
och aktiviteter längs vattnet vilket inte bjuder in allmänheten att använda ytorna. Ån tillsammans med de
övriga naturvärdena har utrymme för fler förbindelser
och mer aktivitet kopplat till vattnet. Till största delen
består övriga delar av Åstaden av jordbruksmark vilket
skapar mycket plats och möjligheter för nya rekreations- och naturvärden i stadsdelen.

Nära till ett aktivt vardagsliv
Åstadens placering mellan Kävlinge och Furulund innebär ett brett befintligt utbud av målpunkter inom nära
räckhåll. Orterna kompletterar varandra med social,
kommersiell, kulturell service och rekreation. Gällande
social service så har båda orterna tillgång till exempelvis förskola, grundskola och vårdcentral. I direkt
anslutning till planområdets norra del finns kommersiell service i form av två etablerade livsmedelsbutiker
sedan långt tid tillbaka. Majoriteten av övriga affärer
och restauranger är etablerade i anslutning till centrala
Kävlinge. Även en stor del av befintlig kulturell service
och rekreation är lokaliserad i Kävlinge såsom bibliotek,
samlingslokaler och kulturskola. I båda orterna finns
olika typer och storlekar av idrottsanläggningar och
9

parkmiljöer. Placeringen mellan orterna skapar också
förutsättningarna för en effektiv och tillgänglig regional
kollektivtrafik.
Inom själva programområdet så finns det inga allmänna funktioner till följd av den typ av verksamhet
som bedrivits här. Ytorna som ligger omkring fabriksbyggnaderna präglas för närvarande av inhägnade
större byggnader och transportytor. Kompletterande
målpunkter som knyter an till det befintliga utbudet
har potential att stärka både Åstaden tillsammans med
Kävlinge och Furulund.

Stråk och barriärer med potential
Rent geografiskt så finns det en strategisk koppling till
omkringliggande bebyggelsestruktur, men den nyttjas
inte på grund av de fysiska begränsningar som de befintliga verksamheterna innebär. Det saknas allmänna
kopplingar mellan Åstaden och de intilliggande delarna
av Kävlinge och Furulund. Däremot så finns det etablerade stråk utanför och i direkt anslutning till Åstaden.
Det saknas även sammanhängande förbindelser och
mötesplatser inom Åstaden. I östlig riktning på andra
sidan Storgatan finns goda förbindelser till de centrala
delarna av Kävlinge med Mårtensgatan, Stationsstaden
och åpromenad. I sydlig riktning längs Storgatan finns
goda förbindelser till Furulund och den nyligen öppnade tågstationen. Storgatan upplevs av många som
en gräns mellan östra och västra Kävlinge på grund av
dess karaktär och trafikflöde.
I nuläget finns det både barriärer inom och i anslutning till Åstaden vilket förhindrar en rumslig och social
integration mellan programområdet, Kävlinge och
Furulund. Detta begränsar människors rörlighet på så
sätt att det inte finns några etablerade rörelsemönster
eller någon anledning för människor att spendera sin
tid i området. Det som sker här idag är främst ”nödvändiga aktiviteter” kopplat till verksamheterna. Den
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största barriären är Kävlingeån som omsluter stora
delar av områdets västra, södra och östra delar utan
några förbindelser till respektive sida. Resterande delar
av området är till stor del otillgängligt för allmänheten
då det antingen finns stängsel eller är svårtillgängligt
på grund av vegetation och höjdskillnader. Det saknas
exempelvis möjligheter att promenera längs årummet
eftersom det inte skapats några förutsättningar för
detta. Åstaden har en stor potential att kunna ansluta
sig genom nya stråk till sin omgivning.
Områdena i närheten används i högre utsträckning för
”valfria aktiviteter” kopplat till exempelvis rekreation,
lek och andra aktiviteter vilket ytterligare kan förstärkas
med nya tillägg. Mot Furulund finns även Furulundsskogen som erbjuder liknande förutsättningar för
rekreation samt en aktivitetspark. Genom att bryta
befintliga barriärer skapas nya rörelsemönster som
bidrar till en tätare och mer integrerad stad.

Utmanande klimatförändringar
Klimatförändringarna kommer att innebära fler extrema väderhändelser såsom ökat vattenstånd och kraftigare skyfall. Samtidigt som närheten till Kävlingeån är
ett stort värde för Åstaden så innebär det även en risk.
Översvämningsytor uppstår vid ett 100-årsflöde i Åstadens södra och centrala del. Vatten ställer sig även
vid de befintliga dammarna norr om reningsverket.
Den södra delen ligger lågt i förhållande till övrig mark
vilket gör att vattenståndet varierar mellan +5,55 – 5,70
meter i denna punkt vid översvämning. Kävlingeån är
utifrån ett perspektiv på klimatförändringarna något
som Åstaden behöver anpassa sig till samtidigt som
det finns potential att arbeta med vattnet på olika sätt i
den nya bebyggelsestrukturen.

Flygfoto mot sockerbruket och Kävlinge tätort
10
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STRATEGIER FÖR ÅSTADEN

V

P

Strukturplan

V

V illa - o c h r a dhu s b e byg g e l s e i
n o rr f ö lje r to p o gr af in o c h m ö te r
b e f in t lig s m å h u s b e byg g e l s e

Strukturplanens syfte är att konkretisera visionen för
Åstaden samt knyta denna till relevanta utgångspunkter och tidigare ställningstaganden. Detta är ett viktigt
steg för att se hur fysisk gestaltning och rumsliga
lösningar ska hänga samman inför fortsatt planeringsprocess. Strukturplanens visar hur det offentliga rummet kommer att utvecklas i Åstaden där de viktigaste
byggstenarna är stråk, platser och innehåll.
Generellt så har det varit av stor vikt att anpassa strukturplanen för Åstaden med utgångspunkt i de befintliga kvaliteterna - lokaliseringen mellan Kävlinge och
Furulund, Kävlingeån, de äldre fabriksbyggnaderna och
befintliga målpunkter.

P
Plat s b il dning ,
c e n t rum m e d
s amh äll s funk tio n e r
S ko l a F - 9
Friy ta 1 8 0 0 0 m 2
G r ö nt s läp p m e d
dag vat te ndammar

Tr ä dg år d s s ta de n;
huvuds aklig e n r a dhus ,
” townh ou s e s ”o c h lägr e
fl e rb o s ta d s h u s

Fö r s ko la A: 2 4 0 0 m 2
Friy ta 7 1 0 0 m 2

”Å- p r o m e n a de n”.
Pr o m e n a d s t r åk vid
å - kante n.
P

G r ö nt s läp p m e d
da gva t te n da m m a r
o c h ak tivite t s - o c h
l e k y to r

G r ö nt s läp p m e d
dag vat te ndammar

P
G r ö nt s läp p m e d
da gva t te n da m m a r
Yto r f ö r
s ta d s o l ding
Fö r s ko la B : 2 4 0 0 m 2
Friy ta 6 5 0 0 m 2

Flik ig b e byg g e l s e kant åt s ö de r m e d ut b lic kar m o t
å - rumm e t . B o s ta d s g år de rn a ö p p n ar s ig m o t ån o c h
å - ru m m e t s grö n a m iljö. “Å-p ro m e n a d e n” b il d a r
ny van dring s l e d läng s m e d å e n s kant . Yto r f ö r
s ta d s o dling m e llan hu s e n.
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Flygvy mot nordväst
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Strategier för bebyggelse och
funktioner
Som helhet skapar strukturplanen möjlighet för cirka 1
900 nya bostäder, utrymme för verksamheter och nya
offentliga mötesplatser. Åstaden är ett stort område
som kan delas in i fyra delområden med olika förutsättningar och karaktärer: Sockerbruket (1), Trädgårdsstaden (2), Åkvarteren (3) och Bethyllan (4). I vissa områden kommer många människor vara i rörelse, medan
det på andra platser främst kommer vara de som bor i
närheten. För hela Åstaden är det viktigt att bebyggelsen skapar förutsättningarna för intressanta och välgestaltade gaturum. De olika beskrivningarna försöker
fånga olika karaktärsdrag för hur den nya bebyggelsen
ska utvecklas.

ens stadsdelar

Områdeskaraktär 1: Sockerbruket

service och handel.

Området ”Sockerbruket” är den första delen av Åstaden som möter den som kommer från centrala Kävlinge. Befintlig bebyggelse och den unika industrimiljön
kring det gamla sockerbruket med dess gröna inslag
bevaras vilket knyter an till Kävlinges historia. Sockerbruket, betladan, byggnaderna längs Sockervägen
och andra historiska spår ska utgöra unika inslag i
programområdet även i framtiden och vidareutvecklas tillsammans med nya inslag i form av exempelvis
bostäder och service. Här finns goda förutsättningar
att skapa ett nav och en speciell mötesplats i området
där kreativa miljöer kan uppstå i samverkan med nya
och befintliga fastighetsägare, kommun och näringsliv.
Den karaktäristiska miljön blir ett landmärke och en
destination i området samtidigt som utbyggnaden av
Sockerbruket skapar goda förutsättningar för samhälls-

Den nya bebyggelsen i Sockerbruket består till större
delen av flerbostadshus som generellt sett är högre
och med en tätare placering än övriga områden i
Åstaden, särskilt i anslutning till Sockerbrukstorget. Här
eftersträvas en mer stadsmässig bebyggelsestruktur
med sammankopplade byggnader i syfte att stärka det
offentliga rummens karaktär. I de delar som vetter mot
övrig bebyggelse och som inte ligger i anslutning till
huvudstråket föreslås en mer småskalig karaktär i form
av exempelvis radhus och stadsradhus. Med hänsyn
till de äldre byggnaderna i området behöver en fortsatt
utredning göras om hur mötet och balansen mellan ny,
bevarad och återanvänd bebyggelse ska hanteras på
bästa sätt.

Å-STADENS F YRA STADSDEL AR:
1. Sockerbruket
2. Platån, trädgårdsstaden
3. Å-k var teren
4. Bethyllan

1

4

2

3

Avgränsning av de fyra olika delområdena
Å-staden Kävlinge 2021.11.22

Miljöbild vid området "Sockerbruket" och Sockerbrukstorget
Sid 20
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I Sockerbruksområdet finns större möjligheter att
etablera service, handel och arbetsplatser än i övriga
delar av Åstaden med anledning av infartsläget, huvudstråket och Sockerbrukstorget. Exempel på lämpliga
verksamheter kan vara café, restaurang, friskvård eller
frisör. Genom att koncentrera funktionerna i denna del
skapas en koppling till de befintliga centrumfunktionerna i Kävlinge vilket bidrar till en mer levande stadskärna. Strategiska lägen för utåtriktade verksamheter och
en ”blandad bebyggelse” är främst längs huvudstråket

Bostadshus Kv Gränden i Lund, FOJAB arkitekter. Foto:
Felix Gerlach

och Sockerbrukstorget. Här föreslås även andra viktiga
funktioner etableras såsom skolverksamhet i sockerbruksbyggnaden, möjlighet till lokal i betladan och
en förskola i de södra delarna av området. I de norra
delarna föreslås ett äldreboende och en vårdcentral.
Det faktiska behovet av lämpliga verksamheter behöver utredas i kommande detaljplaneprocess.

Strategier för Sockerbruket
•

Byggnadshöjderna är varierade i en
mänsklig skala med hänsyn till goda
solförhållanden. Flerbostadshus uppförs
i max fem våningar längs huvudstråket
och Sockerbrukstorget. En blandning av
radhus och stadsradhus i max tre våningar
eftersträvas.

•

Sockerbruket är en del av centrala Kävlinge och bör därför ha en tätare bebyggelsestruktur än övriga Åstaden.

•

Blandad bebyggelse säkerställs med
plats för exempelvis bostäder, verksamheter, kultur, service och rekreation för
att komplettera Kävlinge och Furulund.
Utåtriktade verksamheter, arbetsplatser
och service lokaliseras främst i bottenvåningarna samt längs huvudstråket och
Sockerbrukstorget

•

Väsentliga delar av de industrihistoriska
miljöerna bevaras och får nytt liv. Bevara
och synliggör platsens historia och bygg
vidare på den lokala identiteten.

•

Mötet och balansen mellan ny, bevarad
och återanvänd befintlig bebyggelse beaktas och utreds i detaljplaneskedet.

•

Möjligheten till multifunktionella lokaler
som kan samnyttjas av olika aktörer vid
olika tillfällen och ändamål ska utredas i
detaljplaneskedet.

•

Parkering ska ske i mobilitetshus eller på
egen tomt (för småhusbebyggelse).

Parkering i Sockerbruket ska främst ske i mobilitetshus
eller på egen tomt (för småhusbebyggelse).

Flerbostadshus i varierande höjder Kv Arkivet i Lund, FOJAB arkitekter. Foto: Felix Gerlach
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Områdeskaraktär 2: Trädgårdsstaden
Området ”Trädgårdsstaden” är Åstadens inre bebyggelsekvarter som ligger på en högre del av området
med utblickar ned mot ån. Det ramas in av huvudstråk
och sekundärstråk och är till skillnad från exempelvis
Sockerbruket av en mer öppen kvartersstruktur med
större lummiga gårdar.
Den nya bebyggelsen utformas med en tydlig skillnad
mellan dess yttre och inre karaktär. Mot huvudstråk
och sekundärstråk finns en bebyggelsekant med
flerbostadshus och stadsradhus i upp till tre våningar
medan det lokaliseras en lägre bebyggelse med i huvudsak radhus i kvarterens inre. Mellan byggnaderna
finns lummiga gröna innergårdar som kompletteras
med en gatustruktur där gång- och cykeltrafik är prioriterat för att skapa en mer intim atmosfär. I detta område föreslås en förskola i de södra delarna av området.
Gavelmotiven mot huvudstråk och sekundärstråk ska
vara varierade i syfte att skapa ett gaturum med variation och släpp för utblickar och kontakt mellan årummet och områdets inre delar.

Miljöbild "Trädgårdsstaden"

Längs huvudstråket eller andra strategiska platser
finns det potential att etablera en småskalig nivå av
service. Exempelvis så är det en viktig strategisk plats
att skapa utrymme för lokaler i bottenplan i de två
mobilitetshusen som finns inom Trädgårdsstaden i
anslutning till huvudstråket.
Parkering ska främst ske i mobilitetshus eller i parkeringsgarage under mark. Nerfarterna till parkeringsgaragen under mark behöver vara anpassade till skyfallsstråken.

Kartutsnitt, södra delen

Kartutsnitt, norra delen
15
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Strategier för Trädgårdsstaden
•

Byggnadshöjderna är varierade i en
mänsklig skala med hänsyn till goda
solförhållanden. Bebyggelse uppförs i tre
till fem våningar längs huvudstråket och
sekundärstråket. I kvarterens inre ska det
lokaliseras en lägre bebyggelse i max tre
våningar.

•

Bottenvåningar för utåtriktade verksamheter, arbetsplatser och service möjliggörs
längs huvudstråk och/eller strategiska
lägen.

•

Varierande gavelmotiv mot huvudstråk
och sekundärstråk.

•

För den bebyggelse som vetter ut mot Åpromenaden
så föreslås den placeras med en ”flikig bebyggelsekant” för att på så sätt skapa en mjuk övergång mellan
naturen och kvarteren. Byggnadernas placering bidrar
till en känsla av ”hus i park” där Åpromenadens kvalitet
ska spegla av sig och påverka bostadskvarterens utformning. Det ska inte upplevas som en skarp kontrast
mellan att röra sig längs årummet och in i Åstaden
och därför är inte kvarteren slutna mot åpromenaden. Byggnaderna och gatornas placering innebär att
Åstaden och årummet kopplas ihop, både fysiskt och
visuellt. Det är viktigt att beakta kontakten dem emellan och samtidigt skapa tydlighet mellan offentligt stråk
och mer privat gård.

detta under kapitlet strategier för offentliga rum och
grönstruktur – dagvatten, skyfall och översvämning.

Flerbostadshus nära kust och natur, Brf Opus Falsterbo,
FOJAB arkitekter. Foto: Åke E:son Lindman

Parkering ska främst ske i mobilitetshus
eller i parkeringsgarage under mark.

Områdeskaraktär 3: Åkvarteren
Området ”Åkvarteren” är den del av Åstaden som ligger
i anslutning till Kävlingeån och dess allmänna mark
och naturstråk. Årummet utgör en unik kvalitet för de
boende och besökare samtidigt som anpassningar
behöver göras utifrån det utsatta läget med risk för
översvämningar.
Den nya bebyggelsen utformas med en bebyggelsekant med flerbostadshus mot huvudstråk och
sekundärstråk. Gavelmotiven mot huvudstråk och
sekundärstråk ska vara varierade i syfte att skapa ett
gaturum med variation och släpp för utblickar och
kontakt mellan årummet och områdets inre delar. I
släppen ner mot åpromenaden kantas gaturummet av
flerbostadshus med ett lägre våningstal. Byggnaderna
närmast Kävlingeån utformas som lameller och punkthus upphöjda på pelare.

Kartutsnitt, del av Åkvarteren
Ytorna närmast Kävlingeån är utsatt för en översvämningsrisk. Därför behöver byggnaderna närmast ån
placeras på upphöjda pelare med ett färdigt golv på
minst +5,6 meter där naturen gärna får ta plats undertill. Om det inträffar en översvämning kommer vatten
att kunna rinna under själva byggnaden, läs mer om
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Punkthus intill kust och natur, Lomma hamn, FOJAB arkitekter. Foto: Åke E:son Lindman
Parkering ska främst ske i mobilitetshus och små grupper markparkering. Det är viktigt att parkeringen inte
blir ett visuellt och fysiskt dominerande inslag i Åkvarterens miljöer.

Landskapssektion Å-kvarteren utsnitt
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Strategier för Åkvarteren
•

Byggnadshöjderna är varierade i en
mänsklig skala med hänsyn till goda
solförhållanden. Flerbostadshus uppförs i
max fem våningar längs huvudstråket och
sekundärstråket.

•

Säkerställ en ”flikig bebyggelsekant” gentemot Åpromenaden.

•

Åpromenadens kvalitet ska spegla av sig
och påverka bostadskvarterens utformning.

•

Varierande gavelmotiv mot huvudstråk
och sekundärstråk.

•

•

Landskapssektion
Å-kvarteren
utsnitt
Byggnaderna behöver utformas för att
Landskapssektion, bostadskvarter och gaturum
hantera översvämningsproblematiken i
området.

Parkering ska ske i mobilitetshus och små
grupper markparkering.

Å-staden Kävlinge 2021.07.11

Landskapssektion, Åkvarteren utsnitt
17
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Områdeskaraktär 4: Bethyllan
Området ”Bethyllan” är den nordvästra delen av
Åstaden som vetter mot befintligt bostadsområde. I
detta område finns en befintlig topografi som sluttar
från norr till söder. Som högst ligger området ungefär
+11,5 meter och som lägst +5,5 meter vilket skapar en
nivåskillnad på 6 meter. De topografiska skillnaderna i
området skapar både förutsättningar för goda boendekvaliteter samt ett spännande område att röra sig
genom.

Kartutsnitt, del av Bethyllan
Den nya bebyggelsen består i Bethyllan mestadels
av friliggande villor och radhus vilket ansluter till den
befintliga bebyggelsen i norr. Längs den lokala gatan
föreslås flerbostadshus för att stärka rumsligheten och
infarten till området. För småhusbebyggelsen etableras
en mindre förgårdsmark mot lokalgata och mot strategiska platser i syfte att aktivera gaturummen.

Parkering ska främst ske i mobilitetshus, på egen tomt
för småhusbebyggelse och små grupper markparkering. Det är viktigt att parkeringen inte blir ett visuellt
och fysiskt dominerande inslag i Bethyllans miljöer.

Strategier för Bethyllan
•

Byggnadshöjderna är varierade i en
mänsklig skala med hänsyn till goda solförhållanden. Flerbostadshus uppförs i max
fyra våningar längs lokalgatan. Friliggande
villor och radhus uppförs i max två och en
halv våning.

•

Bebyggelsen och infrastrukturen följer
befintlig topografi och möter befintlig småhusbebyggelse i norr.

•

En mindre privat förgårdsmark för småhusbebyggelsen etableras mot lokalgata
och strategiska platser.

•

Parkering ska ske i mobilitetshus, på egen
tomt (för småhusbebyggelse) och små
grupper markparkering

Bebyggelsens fasader
Ny bebyggelse inom Åstaden ska genomföras med
variation och på så sätt bidra till en upplevelserikedom
i området. Variation kan uppnås genom att byggnaderna exempelvis får olika uttryck, materialval och
detaljeringsgrad. Det är även viktigt att undvika långa
monotona fasader vilket med fördel i stället kan utformas som en varierad bebyggelse där det är tätt mellan
entréerna.
Entréer bidrar till trygghet och folkliv
Gaturummet upplevs framför allt i ögonhöjd och det
är därför särskilt viktigt hur byggnadernas bottenvåningar utformas och fungerar. Byggnadens entréer är
i sin tur viktiga för upplevelsen av bottenvåningen. De
bidrar både till variation och gör att gatorna befolkas
eftersom de utgör målpunkter. För att bidra så mycket
som möjligt till gatans stadsliv bör en byggnads entréer
placeras med täta avstånd och alltid mot en offentlig
gata, inte på en innergård eller indraget från gatan. Det
kan till exempel uppnås med flerbostadshus som inte
är friliggande. Punkthus eller loftgångshus innebär att
det är längre mellan entréerna. Småhus och radhus
som nås direkt från gatan skapar också täta avstånd
mellan entréer.

Gestaltning

Hybridzoner mellan offentligt och privat

För hela Åstaden ska det finnas en variationsrik bebyggelse gällande exempelvis upplåtelseformer, arkitektur
och markanvändning. Under denna rubrik finns ett
antal viktiga grundprinciper för området som helhet.
Vidare kommer ett gestaltningsprogram tas fram i
samband med kommande detaljplaneprocesser för att
förtydliga dessa värden ytterligare.

Byggnader utgör gränser mellan det offentliga rummet
och den privata miljön. Själva gränsen häremellan kan
beskrivas som en tröskel, eller en hybridzon, mellan
offentligt och privat rum. Utformningen av hybridzonen bidrar till hur vi upplever det offentliga rummet,
även om själva zonen juridiskt sett utgör privat mark.
Hybridzoner kan till exempel vara förgårdsmark till
bostadshus eller publika funktioner inne i byggnaden,
som en butik eller restaurang. Trots att de är privata
så upplevs de som en del av det offentliga rummet.
Hybridzonen kan fylla en viktig funktion för att ska-
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pa en mer upplevelserik och tryggare gatumiljö. För
att hybridzoner ska fungera behöver de utformas
omsorgsfullt så att ansvarsförhållanden blir tydliga.
Förgårdsmark bör vara visuellt överblickbara från gatan
för att inte skapa otrygghet. Publika verksamheter i
bottenvåningarna behöver på samma sätt ha tillräckligt
stora fönster för ett visuellt utbyte mellan ute och inne,
och det behöver finnas plats utanför för att ställa ut
exempelvis bord, stolar eller varor.

Strategier för gestaltning
•

•

Ett gestaltningsprogram ska tas fram i
samband med detaljplaneprocessen gällande kvalitén på bebyggelsen, konstnärlig
gestaltning och de offentliga platserna i
syfte att säkerställa en arkitektonisk helhet. Bebyggelsen ska präglas av en variationsrik arkitektur.
Byggnader som ligger utmed huvudstråk,
sekundärstråk eller torg ska ligga i gatuliv
med en intention om 20 meter mellan
entréer. Det är önskvärt att flerbostadshus
ska placeras ut i kvarterens hörn eller med
annan funktion.

•

Alla bostadsentréer ska vetta ut mot en
gata eller offentlig plats.

•

Övergången mellan privat och offentlig
mark, ”hybridzonen”, utformas i enighet
med gatans/platsens karaktär.

•

Gårdar och offentliga platsers tillgång till
sol ska säkerställas genom ljus- och solstudier i detaljplaneprocessen.

Offentlig service
Kommunens befolkningsprognos pekar på att antalet
barn i förskole- och skolålder samt äldre kommer att
öka i kommunen. I takt med att Åstaden utvecklas finns
det behov av en förstärkt offentlig service i Kävlinge
och Furulund.
Från sockerbruk till lärmiljö
I förslaget bevaras sockerbrukets äldsta delar och
föreslås inrymma en grundskola F-9 med en beräknad
friyta om 18 000 m2. Skolans lokalisering innebär möjligheter till utveckling och expansion över tid. Sockerbrukets ursprungliga plan var H-formad och bestod
av två längor ihopkopplade med ett vattentorn. Under
årens lopp har fabriksbyggnaden genomgått ett stort
antal om- och tillbyggnader och dess ursprungliga plan
är knappt urskiljbar. Det gamla sockerbruket kan idag
mer liknas vid ett kluster av stora och mindre sammankopplade byggnadsvolymer. För att de gamla fabriksbyggnaderna från sekelskiftet ska kunna användas för
skolverksamhet måste lokalerna få in dagsljus vilket
innebär att de senare plåtbyggnaderna på sockerbrukets östra sida behöver tas bort samt att de mindre
byggnadsvolymerna på insidan av H:et rivs. Vattentornet kan användas som skolans gemensamma huvudtrappa och vertikala kommunikation. En ny huvudentré
kan skapas på framsidan mot områdets mötesplats
och det blivande Sockerbrukstorget.
Övrig offentlig service
Det finns även reserverad plats för två förskolor i
området, båda med direkt koppling till gröna naturmiljöer samt god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik.
I planprogrammet så har förskolan i Sockerbruket en
byggnadsarea om 2 400 m2 och en friyta om 7 100 m2.
I Trädgårdsstaden så har förskolan en byggnadsarea
om 2 400 m2 och en friyta om 6 500 m2.
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Det behöver säkerställas att skolgårdarna får en
tillräckligt stor utomhusmiljö i linje med kommunens
aktuella riktlinjer/funktionsprogram. Det är även en
kvalitet för Åstaden som helhet ifall förskola och skola
kan planeras för ett samnyttjande så att ytorna kan
användas för fler ändamål och av de boende då verksamheterna har stängt. På så sätt kan dessa utrymmen
erbjuda ytterligare en potentiell lekplats eller yta för
rekreation i området.
I de norra delarna av området föreslås äldreboende
och vårdcentral. Det faktiska behovet av offentlig service kommer att utredas vidare i kommande detaljplaneprocesser.

Strategier för offentlig service
•

Det befintliga sockerbruket omvandlas
med intentionen att inrymma en ny grundskola

•

Vid planering av förskolegårdar ska en
utomhusmiljö (friyta) säkerställas i enlighet
med kommunens aktuella riktlinjer/funktionsprogram.

•

Förskola och skola planeras för ett
samnyttjande så att en del av gården kan
användas för fler ändamål och av de boende då funktionerna har stängt.

•

Det faktiska behovet av offentlig service
utreds vidare i kommande detaljplaneprocesser.

org
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Bostadshus Kv Gränden i Lund, FOJAB arkitekter. Foto:
Felix Gerlach

Å-staden Kävlinge 2021.11.22

Bostadshus Mässhaken, Maria Park i Helsingborg, FOJAB
arkitekter. Marklägenheter med radhus ovanpå. Foto: Felix
Gerlach
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Bostadshus Kv Gränden i Lund, FOJAB arkitekter. Foto:
Felix Gerlach
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Strategier för offentliga rum och
grönstruktur
Offentliga platser såsom torg, parker och grönområden är viktiga för rekreation, lek och socialt samspel.
Parker och grönområden har också ekologiska värden
vilket får ett ännu större värde när Åstaden och Kävlinge kommer få fler invånare. Bland strategierna för
offentliga rum och grönstruktur finns både förslag till
nya strukturer och bevarande av befintlig grönstruktur.
Torg och platser
Torg och platsbildningar i Åstaden är viktiga i syfte att
skapa trivsamma miljöer att vistas på under en längre
tid samtidigt som de ska uppfattas som inbjudande för
alla. Här ska finnas en sammanhängande struktur av
offentliga platser som kompletterar varandra avseende storlek och karaktär för exempelvis rekreation, lek,
aktiviteter och avkoppling. Viktigt för samtliga torg och
platser är att de förses med träd och grönska i syfte att
bidra till ett bättre lokalklimat och möjlighet till skugga.
Sockerbrukstorget
Det centrala torget i Åstadens norra del är en utveckling av huvudstråket i anslutning till den äldre bebyggelsen där bland annat en ny skola och service föreslås
inrymmas. Sockerbrukstorget kommer bli den största
och viktigaste offentliga mötesplatsen där många
människor förväntas röra sig samtidigt som det blir
en del av huvudentrén till hela Åstaden. Runt torget
möjliggörs ny bebyggelse tillsammans med mobilitetshus, skola och service. Längs torgets östra sida finns
den gamla betladan vilket har goda förutsättningar för
eftermiddags- och kvällssol. Olika funktioner som får
människor att vistas en längre tid såsom uteserveringar och attraktiva offentliga sittplatser kan med fördel
lokaliseras här.

Det är viktigt att Sockerbrukstorget utformas på ett
sätt som uppmuntrar till längre vistelse samt upplevs
som inbjudande för sociala möten och rekreation.
Mötesplatsen behöver en genomtänkt gestaltning som
signalerar att det är en primär mötesplats i Åstaden.
Torgets fasader, vegetation, ytbeläggning och möblering ska bidra till att skapa varierande rumslighet för
olika användning av platsen. Själva utformningen ska
studeras vidare i kommande detaljplaneskede.
Mindre platser
I de centrala delarna av Trädgårdsstaden och Bethyllan
utvidgas vistelsegatorna till mindre platsbildningar.
Dessa platser ska vara allmänt tillgängliga samtidigt
som de har en viktig roll som vardagliga mötesplatser
för de boende. Karaktären kan med fördel variera
mellan de olika kvarteren och på olika sätt erbjuda
möjligheter för lek och vistelse. De mindre platserna
kännetecknas av behagliga rumsproportioner, vegetation, sittmöjligheter och lekytor. På dessa platser är det
extra viktigt att eventuell biltrafik antingen hindras eller
dämpas till fördel för exempelvis lekande barn. Det är
fördelaktigt ifall de mindre platsbildningarna har ett fint
samspel med en halvprivat kantzon vilket exempelvis
kan innebära säkerställande av förgårdsmark, trädgård
eller privata gårdar.
Lek-och lärmiljö
Grönsläppet söder om sockerbruket och förskolan
nyttjas till en lek-och lärmiljö med tydlig koppling till
Kävlingeån. Platsen är offentlig men kan nyttjas av
skola och förskola i lärandesyften. Den skiftande miljön
gör platsen spännande att vistas på, då dess karaktär
förändras och är tillgänglig att undersöka på nära håll.
Ytorna är mångfunktionella där exempelvis en multibana kan agera översvämningsyta och en fuktig dagvattendamm främja biologisk mångfald.

21

Strategier för torg och platser
•

Utformningen ska uppmuntra till längre
vistelse samt upplevs som inbjudande för
sociala möten och rekreation.

•

Sockerbrukstorget utformas med en tydlig
offentlig karaktär. De mindre platserna ska
vara tillgängliga för allmänheten.

•

Goda sollägen tas tillvara samtidigt som
det ska ges möjlighet till skugga.

•

Mindre platser kompletteras med privata och halvprivata utemiljöer för vistelse
såsom förgårdsmark, trädgård eller privata
gårdar. Generellt definieras ytorna med
bebyggelse som ramar in torg och platser.

•

En ”lek- och lärmiljö” ska vidare utredas i
det gröna släppet mellan Sockerbruket,
Åkvarteren och Trädgårdsstaden.

Åpromenaden
Den nya Åpromenaden är en slinga på cirka 2,5 kilometer, vilken tillgängliggörs och blir områdets gröna
mötesplats i form av ett större sammanhängande
våtmarks- och rekreationsområde. Den befintliga och
välanvända åpromenaden öster om Storgatan kopplas
samman med den nya för att sedan löpa längs Åstaden
och Kävlingeån. De gator som ligger i anslutning till
Åpromenaden ansluts genom promenadstråk för ökad
tillgänglighet. På vissa ställen skapas det platsbildningar för att aktivera årummet ytterligare, se mer under
rubriken ”platser längs Åpromenaden”.
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Naturen närmast ån bevaras samtidigt som det finns
potential att skapa en miljö där platsens förutsättningar i form av exempelvis vattnet och solläget tas tillvara
och utnyttjas på bästa sätt. Detta kan exempelvis göras
genom att anlägga stigar/spänger i trä, en terrasserad
kantzon i söderläge eller att dra nytta av närheten till
vattnet genom att använda solbryggor, sittmöjligheter
eller trappor. Vidare föreslås Åpromenaden gå under
den nya brokopplingen mot Furulund för att till slut
leda ut i befintliga stigsystem i Furulundsskogen via
en ny gång- och cykelbro. Promenaden ska gå längs
åkanten men behöver växelvis gå upp mot land med
hänsyn till vad som är lämpligt i terrängen.

Landskapssektion Å-kvarteren helhet

Det är viktigt att Åpromenaden utformas på ett sätt
som uppmuntrar till längre vistelse, avkoppling, aktiviteter, rekreation och möten. Detta bidrar till ökad
möjlighet för rekreation både för boende, besökare
samt över generationsgränserna. Själva utformningen
ska studeras vidare i kommande detaljplanearbete.

Miljöbild åpromenaden

Landskapssektion Åkvarteren, åpromenaden och Kävlingeån
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Platser längs Åpromenaden

Grön- och blåstrukturer

Längs Åpromenaden utformas ett antal platser som
uppmuntrar till längre vistelse, avkoppling, aktiviteter,
rekreation och möten. Där Åpromenaden möter de
gröna släppen utformas större platser med rekreativa
målpunkter kopplade till den gröna miljön och Kävlingeån. Dessa har en viktig funktion för dagvattenhantering och utformas så att de kan översvämmas vid behov (läs mer under rubriken dagvatten). När områdena
är torra har de en viktig funktion för andra ändamål,
särskilt lek och rekreation.

För Åstadens framtida utveckling är det viktigt att
både förstärka och utveckla den befintliga grön- och
blåstrukturen som finns inom Åstaden tillsammans
med den nya. Den värdefulla grönstrukturen i form av
bland annat ädellövskog söder om disponentvillan bevaras med en oförändrad markanvändning utan någon
ny bebyggelse. Övriga värdefulla områden ligger längs
Kävlingeån vilket kommer bli en del av den framtida
åpromenaden. De nya grönstrukturer som föreslås
i området utgörs främst av den nya Åpromenaden
kombinerat med gröna släpp som löper in i bebyggelsestrukturen samt de lummiga kvarteren.

Längs övriga delar av Åpromenaden kan fler platser
skapas i varierade storlekar med lämpligt intervall
för att ge besökare en stimulerande och varierad
vandring. Lämpliga ställen för detta är exempelvis
där promenadstråken från bebyggelsen möter själva
Åpromenaden.

Kanot i vattendrag, Kristianstad kommun/Claes Sandén.

Strategier för Åpromenaden
•

Utveckla en offentlig Åpromenad längs
Kävlingeån.

•

Generellt ska Åpromenadens utformning
uppmuntra till längre vistelse, avkoppling,
aktiviteter, rekreation och möten.

•

Utveckla större rekreativa målpunkter/
platser där Åpromenaden möter de gröna
släppen.

•

Säkerställ kopplingen mellan Åstaden och
Åpromenaden genom gång- och cykelstråk
som en förlängning av gatorna.

Exempel på spång längs vattendrag, Kristianstad kommun/Mattias Roos.
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Ny grönstruktur
Den nya grönstrukturen i Åstaden bör inkludera naturinslag även i de exploaterade delarna av programområdet. Detta kan exempelvis genomföras genom att
så örter i gräsytor där skötseln anpassas därefter. Vid
genomförandet av en sådan lösning krävs ett slitstarkt
och långsamtväxande gräs som inte behöver klippas
ofta. Ett annat alternativ är att anlägga ängar för att
sedan etablera gångstråk genom dessa. Insektspollinerande växter bör vara ett fokus vid nyplantering. För
trädbärande ytor bör trädsorter väljas som harmoniserar med befintliga träd i området.
Träd utmed vattenmiljöer såsom Kävlingeån är positivt
då skuggat vatten inte växer igen lika snabbt. Vattenmiljön får därmed ett minskat skötselbehov vilket kan
etablera högre natur- och rekreationsvärden. Ytor för
faunadepåer bör planeras in på ett par ställen.
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Mötet mellan ny och befintlig grönstruktur
Ny grönstruktur och anlagda grönytor ska harmonisera
med befintlig natur. För att uppnå detta krävs flytande
övergångar mellan natur och park utan några distinkta
gränser. Längs Åpromenaden finns en mer ren naturmiljö som successivt kan övergå till en mer skött
stadsnatur. Själva utformningen ska studeras vidare i
kommande detaljplaneskede.

Strategier för grön- och blåstrukturer

•

Den nya grönstrukturen i Åstaden bör
inkludera naturinslag, även i de exploaterade delarna av programområdet.

Gröna tak, gårdar och fasader

•

Den nya grönstrukturen och anlagda
grönytor ska harmonisera med befintlig
natur.

•

Naturen ska få ta plats kopplat till kvarterens tak, gårdar och fasader genom
exempelvis gröna tak och fasader, takträdgårdar, stadsodlingar och lummiga bostadsgårdar.

I Åstaden ska naturen få ta plats även på kvarterens
tak, gårdar och fasader vilket på så sätt blir en del av
områdets grönstruktur. Genom många små åtgärder
skapas bättre förutsättningar för en biologisk och
ekologisk mångfald inom programområdet. Gröna tak
uppmuntras i området på byggnader av olika slag samt
komplementbyggnader. Detta är ett effektivt sätt att
skapa mer grönstruktur på fler ställen än de allmänna
platserna samtidigt som de hjälper till med en fördröjning av dagvattenflödet, har en isolerande effekt på
byggnaderna samt utgör en biologisk spridningsväg.
De gröna taken kan även kombineras som gemensamma vistelseytor, takträdgårdar och/eller stadsodlingar
för att stärka den sociala hållbarheten.
Bostadskvarterens gårdar ska utformas som lummiga
samtidigt som de skapar förutsättningarna för en god
boendemiljö med plats för lek och vistelse. Täta gröna/
vegetationsklädda fasader uppmuntras längs huvudstråk och sekundärstråk för att bidra till minskat buller
och mängden luftburna partiklar samt temperaturreducering.

•

Värdefull grönstruktur i form av exempelvis ädellövskogen söder om disponentvillan bevaras.

Dagvatten, skyfall och översvämning
I Åstaden ses vattnet som en resurs och Kävlingeån
som en kvalitet. Vattnets utmaningar vänds till kvaliteter och skapar på så sätt en unik karaktär i området.
Mycket av den grönstruktur som tillskapas i Åstaden
har förutom rekreativa värden även en viktig funktion
för att kunna hantera, fördröja och rena dagvatten
samt vid tillfälliga översvämningar.
Dagvatten
Den föreslagna exploateringen kommer att öka områdets dagvattenflöde vilket kräver fördröjningsåtgärder.
Dagvattenhanteringen föreslås i både öppet och i
underjordiska system. Höjdsättningen ska möjliggöra
ledningsdragning för dagvatten och rening i fyra olika
anläggningar som är kopplade till olika delområden
av Åstaden. I dessa anläggningar fördröjs och renas
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dagvattnet längst ner i systemet. Dagvattnet leds till ett
av de tre gröna släppen eller de befintliga dammarna
norr om reningsverket.
Skyfall och översvämning
Åstaden utgör ett riskområde för översvämning vid ett
100-årsflöde och därför behövs det en synergi mellan
ån och den nya bebyggelsen så att de kan samexistera.
Höga nivåer i Kävlingeån eller avrinning vid skyfall ska
inte skapa översvämningar som innebär risk för liv och
hälsa eller att dessa orsakar skador på byggnader och
infrastruktur. Vidare ska inte heller en ny höjdsättning
och byggnadsstruktur, utifrån en översvämningsaspekt,
inte innebära någon försämring för omkringliggande
bebyggelse och gator.
Princip i planprogrammet för planering av bebyggelse
och anpassning av nivåer i gator och kvarter innebär en acceptans att delar inom området ska kunna
översvämmas vid extrema händelser för gator och
kvarter närmast Kävlingeån. Val av byggnadsmaterial
och utformning av byggnader behöver göras för att
exempelvis åtkomst till byggnad alltid ska vara möjlig
via gatunätet men att själva byggnaden i sig ska tåla att
tillfälligt kunna stå under vatten upp till den nivå som
motsvarar ett 100-årsflöde. Längsmed Kävlingeån kommer lägsta färdigt golv att behöva vara mellan +5,58
och +6,17 meter.
Höjdsättning av gator närmast Kävlingeån tillåter ett
maximalt översvämningsdjup på 0,2 meter vid höga nivåer i Kävlingeån. Detta är rekommenderat vattendjup
för att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet.
Vald nivå kan varieras längsmed gatorna mellan +5,40
och +5,55.
Den föreslagna höjdsättning som redovisas i genomförd utredning innebär inga risker för översvämningar
vid en återkomsttid om 100 år, klimatjusterat med faktor 1,3 (Komplettering förstudie Åstaden, Tyréns 2021).
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Vid fortsatt arbete med detaljerad utformning av gator
behöver dessa anpassas för att kunna avleda skyfall till
Kävlingeån. Detta kan uppnås genom styrning i gatan
genom exempelvis kantsten och vägbulor. Längs planområdets nordvästra kant krävs att ett dike anläggs
som avleder skyfallsvatten från omkringliggande befintlig bebyggelse till Kävlingeån. Höjdsättningen kommer
enligt en kontrollberäkning att påverka Kävlingeåns
befintliga svämplan marginellt.
Ovanstående beräknade nivåer är vägledande för fortsatt arbete. Vid förprojektering kan framtagna beräkningsmodeller användas för att studera detaljer samt
kontrollera och bedöma konsekvenser för slutgiltigt val
av höjder. Vald höjdsättning innebär en massbalans
men denna behöver justeras för att säkerställa de
nivåer på gator och kvarter som föreslagits skyddas vid
höga nivåer i Kävlingeån.
En fungerande skyfallshantering kräver en ny höjdsättning av området. Det görs genom att massor flyttas för
att fylla upp lågpunktsområden. Skyfallshanteringen
sker via gator som skyfallsstråk. Huvudstråket höjdssätts så att det alltid är körbart, även vid ett 100-årsflöde. Skyfallsstråken utformas med kantsten för att
leda vattnet mot gröna släpp och vidare ut i Kävlingeån. Vid avloppsreningsverkets infart används gatans
möbleringszon för att skapa en mjukare övergång med
hänsyn till transporter.

Huvudstråket är höjdsatt för att
alltid vara “safe road” mellan
Kävlinge-Furulund och körbart
vid extrema händelser.
Dike avleder flöden
norrifrån.

Föreslagen höjdsättning
har en balans i massor
och påverkar Kävlingeåns
flöden marginellt.

Skyfallsstråk via gator, där vattnet
leds mot gröna släpp och vidare
ut i Kävlingeån.
Reningsverket säkrat
mot översvämning.

“Venedigprincipen”
Vid extrema händelser vart 100:e
år tillåts vatten stiga upp på
gatorna i Åkvarteren upp mot
huvudstråket.
Färdigt golv på minst +5,58

Dagvattenanläggningar är
placerade i de gröna släppen och
leder vatten vidare till Kävlingeån.

Åns svämyta bibehålls och är en
föränderlig grön miljö.

En bro över Kävlingeån med ett
stöd på vardera sida och ett på
”ön” påverkar inte Kävlingeåns
flöden.

Koncept för hantering av dagvatten, skyfall och översvämning

Kävlingeåns svämyta bibehålls och är en grön yta för
biologisk mångfald och rekreation. I Åkvarteren används ”Venedigprincipen” vilket betyder att gatorna
avslutas i det gröna bandet ut mot Åpromenaden och
att vattnet från Kävlingeån kan stiga upp mot huvudstråket. Bebyggelsen längs ut mot Åpromenaden står
på pelare och är höjdsatt för att vatten ska kunna flöda
under byggnaderna.

Strategier för dagvatten, skyfall och
översvämning

Förskolorna räknas som en samhällsviktig funktion och
behöver därför klara ett 200-årsflöde vilket föreslagen
strukturskiss har beaktat.

•

Dagvattenhantering ska ske både i form av öppna och underjordiska system. Vattnet leds ut i de
Å-staden Kävlinge 2021.07.01
gröna släppen och befintliga dammar norr om reningsverket.

•

En masshantering behöver genomföras i syfta att fylla upp lågpunktsområden.

•

Skyfallshanteringen sker via gator som skyfallsstråk. Huvudstråket ska höjdsättas så att det alltid är
körbart även vid översvämning.

•

Byggnaderna behöver utformas för att hantera översvämningsproblematiken i området.

25
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Kopplingar och infrastruktur

Strategier för trafik och infrastruktur
Gaturum och gatustruktur
Strukturplanen drar nytta av det strategiska läget mellan Kävlinge och Furulund. Planprogrammet föreslår en
tydlig hierarki som utgår från gatornas betydelse och
användning, vilket avspeglas i utformningen av gatorna. Huvudstråk och sekundärstråk (stråken) utgör en
ryggrad i strukturskissen och bebyggelsestrukturen. De
binder samman Kävlinge och Furulund i en nordsydlig
sträckning och sätter på så sätt området i ett sammanhang. Från de större stråken etableras småskaliga
gator igenom området som även binder samman
mindre offentliga rum och grönstruktur. Det ska vara
attraktivt att gå, cykla och använda kollektivtrafiken
samtidigt som barriärerna minskar. De olika gatorna är,
precis som de övriga offentliga rummen och platserna i Åstaden, viktiga förbindelserum för rörelse och
vistelse. Ambitionen för alla olika gatutyper/stråk är att
de ska uppfattas som offentliga och välkomnande för
såväl besökare som boende i området.
Huvudstråk och sekundärstråk

och infrastruktur
Huvudstråk och sekundärstråk utgör de två största

ktur

gatutyperna som löper igenom och omkring Åstaden.
Huvudstråket är den huvudsakliga entrén in och ut
ur Åstaden och förbinder på så sätt området till både
Kävlinge och Furulund. De två infarterna är viktiga och
behöver signalera att det nya området finns och skapa
ett inbjudande uttryck. Sekundärstråket skapar en
rundmatning i Åstaden och knyter på så sätt ihop de
olika områdena med varandra. Längs reningsverket föreslås en grön och lummig kant för att skapa en tydlig
visuell avskärmning mellan de två olika delarna.
Båda stråken har karaktär av stadsgata med framkomlighet för blandad trafik och hög prioritet för gående
och cyklister. Gatornas sektion delas upp i mindre

Huvudstråk
Sekundärstråk
Kopplingar över ån
Cykelförbindelse,
Kävlinge centrum
Huvudstråk

Möjliga kopplingar till
existerande gatunät,
Kävlinge
Å-staden Kävlinge 2021.11.22

Sekundärstråk
Kopplingar över ån

”Åpromenaden”

Cykelförbindelse,
Kävlinge centrum

Cykellinje Kävlinge/
Furulund

Möjliga kopplingar till
existerande gatunät,
Kävlinge
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avgränsade rum för olika trafikanter samtidigt som
gatan används både för trafikrörelser och vistelse.
Båda stråken utformas som en grön gata med dubbla
trädrader, separat generös cykelbana samt gångbana
på båda sidor. Sträckningarna är även dimensionerade
för framtida kollektivtrafik ifall detta blir aktuellt. Det är
viktigt att dessa gaturum förses med träd och grönska
för att bli en del av Åstadens gröna nätverk, läs mer
under strategier för grön- och blåstrukturer.
Vistelsegator
Det etableras ett antal vistelsegator i bebyggelsestrukturen med god tillgänglighet, prioritet och företräde
för gående och cyklister. Här ska utformningen skapa
förutsättningarna för en mycket långsam fordonstrafik
där genomfarter undviks. Det ska vara möjligt för barn
att kunna vistas på dessa gator utan ett vuxet sällskap.

Vistelsegatorna får med fördel utföras i en annan
markbeläggning för att signalera ett tydligt sammanhang och skillnad i karaktär i jämförelse med de större
stråken.

Strategier för gaturum och gatustruktur
•

Säkerställ föreslagen gatuhierarki i kommande detaljplanearbete.

Gång- och cykeltrafik

•

Trygga, säkra och gena gång- och cykelvägar ska finnas i anslutning till skolor och
andra barn- och ungdomsmålpunkter.

•

Kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken ges företräde och prioriteras.

Den huvudsakliga kopplingen för gång- och cykeltrafik
mellan Kävlinge och Furulund är längs huvudstråket/
sekundärstråk samt Åpromenaden. Detta kompletteras av vistelsegatorna som utformas med företräde för
gång- och cykeltrafik. Mot Kävlinge i de norra delarna
används ett släpp mellan befintlig bebyggelse för att
skapa en gen väg mot de centrala delarna av staden
och befintligt stråk längs Annelundsskolan och Kävlinge
gamla kyrka. Med föreslagen utformning prioriteras
gång- och cykeltrafiken och får direkt tillgång till de
viktigaste stråken och målpunkterna i Åstaden.

Gatusektion huvudstråk

Sektion huvudstråk:
1 : 200 / A3

Gatusektion huvudstråk
27
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Gatusektion vistelsegata
Sektion sekundärstråk:
1 : 200 / A3

Gatusektion sekundärstråk

Å-staden Kävlinge 2021.11.22

Sid 23

Sektion vistelsegata
1 : 200 / A3

Gatusektion vistelsegata
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Brokopplingar
Kävlinge och Furulund ska bindas samman till en stad
genom utvecklingen av Åstaden. De områden som
idag är otillgängliga öppnas upp och nya broar skapar
förutsättningarna för nya rörelsemönster.
Brokoppling för trafik
En ny brokoppling föreslås i Åstadens södra delar för
att koppla samman Kävlinge, Åstaden och Furulund.
Enligt genomförd beräkning av trafikalstring och trafikfördelning kommer bron trafikeras av cirka 715 fordon
/ dygn (Tyréns 2021). Föreslagen sträckning har valts
på grund av att nivåskillnaderna i detta läge är mer
gynnsamma i jämförelse med mer södergående alternativ. Den ö som ligger i Kävlingeån kan vara en möjlig
yta för placering av bropelare. Bron kommer i detta
läge att ansluta till Storgatan som en trevägskorsning
en bit norr om Husarvägen.

på en sida. Utformningen av bron ska studeras vidare i
samband med kommande detaljplaneprocess.
Gång- och cykelbro
I syfte att öka tillgängligheten till Furulundsskogen
och dess rekreativa värden föreslås en ny gång- och
cykelbro i programområdets västra delar. Bron tillgängliggörs via Åpromenaden och stråken in till Åstaden. På
andra sidan Kävlingeån kommer resterande sträckning
gå upphöjt över restaurerad betesmark för att sedan
kopplas till befintliga stigar.

Strategier för brokopplingar
•

Etablera en ny brokoppling för blandade
trafikslag i Åstadens södra delar för att
skapa ett sammanhang mellan Kävlinge,
Åstaden och Furulund.

•

Etablera en ny brokoppling för gång- och
cykeltrafik i Åstadens västra delar för att
skapa ett sammanhang mellan Åstaden
och Furulundsskogen.

normen i Åstaden ska däremot vara låg och därför
behöver kommande detaljplaneprocess utreda en
lägre norm för att ta tillvara det strategiska läget och
användningen av lämpliga mobilitetsåtgärder.
Totalt föreslås fyra olika mobilitetshus - två i området
för Sockerbruket och två i området för Trädgårdsstaden i anslutning till huvud- och sekundärstråk. Tanken
är att anläggningarna är gemensamma där parkeringsbehovet för flera av bostadskvarteren kan tillgodoses.
Alla mobilitetshus ska ha en särskilt god gestaltning
och skapa utrymme för lokaler i bottenplan för att
aktivera gaturummet samt undvika en alltför sluten
och storskalig byggnad. Att säkerställa denna kvalitet är
särskilt viktigt kopplat till Sockerbrukstorget som är en
av de viktigaste offentliga platserna i Åstaden. Eftersom
mobilitetshusen sannolikt kommer alstra en större
mängd trafikrörelser så är det av stor vikt att placera
in- och utfarter med hänsyn till gång- och cykeltrafikens framkomlighet. I de övriga kvarteren föreslås parkeringsgarage eller parkering på egen tomt för radhus
och villor.

Parkering och mobilitet

Gatusektion för brokoppling
Gatusektionen över bron bör dimensioneras för att
skapa god framkomlighet för trafiken men i övrigt
hållas så smal som möjligt. Bron dimensioneras för att
möta upp huvudstråket genom Åstaden med dimensionering för busstrafik samt för gång- och cykelbana

Området ligger på ett gång- och cykelavstånd från
stationen i Kävlinge och Furulund samt handel och service vilket är en viktig kvalitet för Åstaden. De framtida
boende ska uppmuntras till att välja hållbara transporter i vardagen. För att kunna skapa den livsmiljö med
höga boendekvaliteter som eftersträvas i Åstaden är
det viktigt att ytkrävande markparkering undviks och i
stället koncentreras till mobilitetshus och underjordiskt
parkeringsgarage. I planprogrammet är behovet av
antalet parkeringsplatser högt räknat för att säkerställa
tillräckligt stora ytor i strukturskissen. Bilparkerings29

Mobilitetshus med lokaler i markplan Kv Dockan i Malmö,
FOJAB arkitekter. Foto: Markus Linderoth Dancing Cameras
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Parkering
PARKERINGSBEHOV
Flerbostadshus:
Parkeringsnorm 10/1000 k vm
Radhus:
Parkeringsnorm 1,4/bostad
Centrumsverks.:
Parkeringsnorm 31/1000 k vm

P1

Äldreboende:
Parkeringsbehov ca. 4 8 pl.
Värdcentral:
Parkeringsbehov ca. 3 7 pl.

P2

PARKERINGSHUS
P1

P2
P3

P3

P4

Mobilitetshus med matbutik i bottenvåningen, Kv Fullriggaren i Malmö, FOJAB arkitekter. Foto: Markus Linderoth,
Dancing Cameras
Mobilitetshusen kan innehålla ett flertal olika funktioner utöver parkering för Åstadens boende och
utrymme för en aktiv bottenvåning. Tanken är att de
kan utvecklas till en plats där det går att lösa vardagliga ärenden. Några exempel är tillgång till cykel- och
bilpool, verktygspool, laddning av olika elfordon, hämta
och lämna paket från e-handel, avfallshantering samt
att kunna tvätta eller serva fordon.

P4

Parkeringshus P 1:
8000 k vm. BTA
4,5 våningar
ca. 290 parkeringsplatser
Parkeringshus P2:
7400 k vm. BTA
4,5 våningar
ca. 280 parkeringsplatser
Parkeringshus P3:
7 300 k vm. BTA
4,5 våningar
ca. 280 parkeringsplatser
Parkeringshus P4:
10 400 k vm. BTA
4,5 våningar
ca. 330 parkeringsplatser

Karta med föreslagna parkeringar
Å-staden Kävlinge 2021.11.22
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Strategier för parkering och mobilitet
•

Bilparkeringsnormen ska uppmuntras till
att vara låg. Parkeringsbehovet för bil och
cykel ska utredas i samband med detaljplaneskedet.

•

Parkering ska i första hand anordnas i gemensamma mobilitetshus och parkeringsgarage. Stora lösningar med markparkering ska undvikas. Parkeringar ska inte bli
ett visuellt och fysiskt dominerande inslag i
Åstadens miljöer.

•

Mobilitetshusen ska ha en särskilt god
gestaltning och skapa utrymme för lokaler
i bottenplan.

•

I Åstaden ska det finnas Mobility Managementåtgärder såsom exempelvis bil- och
cykelpool.

redningen togs fram beslutat att arbeta med en luktnivå i Åstaden som är högst 2 L.E. / m3 (luktenheter per
kubikmeter) för nya bostäder i anslutning till reningsverket. Denna nivå är ett accepterat ställningstagande
vid liknande detaljplaner som genomförts i närområdet
till ett avloppsreningsverk samt redan i nuläget vid befintliga bostadsområden norr om programområdet.
För att kunna genomföra planprogrammets föreslagna
struktur och samtidigt uppfylla luktnivå om högst 2 L.E.
/ m3 kommer nödvändiga åtgärder att behöva genomföras på reningsverket innan exploateringen påbörjas. Det aktuella åtgärdspaketet är det som benämns
”scenario 5” (luktutredning, ÅF 2018) där området som
ligger över den beslutade gränsen för lukt minskar betydligt. Kostnaderna för att genomföra samtliga åtgärder beräknas uppgå till en ackumulerad kostnad om
38 – 75 miljoner kronor, där åtgärden ”ny slamplatta”
har den dyraste och mest osäkra investeringskostnaden (14 – 48 miljoner kronor).
De åtgärder som krävs för att kunna uppnå scenario 5
och 2 L.E. /m3 är:
•

Ny täckt slambyggnad.

•

Ny slamplatta.

Avloppsreningsverket

•

Flyttning av externslammottagning.

Planprogrammet utgår från att Kävlinge avloppsreningsverk finns kvar i området och bedriver samma typ
av verksamhet som i nuläget. Eftersom ny bebyggelse
föreslås i nära anslutning till avloppsreningsverket så
behövs ett flertal olika åtgärder i syfte att hantera lukt,
buller och smitta.

•

Rening av luft från rensgaller.

•

Rening försedimentering.

•

Rening av luft från slamförtjockare och mekanisk
förtjockare 1,5 meter ovan mark.

Strategier för teknisk försörjning

Karta med luktenheter efter genomförda åtgärder

Strategier för lukt (avloppsreningsverket)
•

Buller
Planprogrammet föreslår exploatering i nära anslutning till Kävlinge avloppsreningsverk vilket medför en
bullerpåverkan.
Strategier för buller (avloppsreningsverket)
•

Lukt
Planprogrammet föreslår exploatering i nära anslutning till Kävlinge avloppsreningsverk vilket medför en
luktpåverkan. Eftersom det saknas relevanta riktvärden
för lukt i Sverige har Kävlinge kommun efter att luktut31

Luktnivån för nya bostäder i anslutning till
reningsverket ska vara högst 2 L.E. / m3.

Ljuddämpande åtgärder ska genomföras
vid reningsverket för att uppnå gällande
riktvärden för bostäder.
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Smitta
Planprogrammet föreslår exploatering i nära anslutning till Kävlinge avloppsreningsverk vilket riskerar
negativa hälsoeffekter på grund av exponering av
endotoxiner vid ett närmare avstånd än 200 meter
från aerosolbildande källor (sandfånget och biosteget).
För att reducera skyddsavståndet för smitta föreslås
en inbyggnad av aerosolskapande processteg samt
att leda luften till en skorsten 20 meter upp i luften.
Kostnaden för denna åtgärd bedöms grovt till cirka 14
miljoner kronor där täckningen av bassänger utgör den
stora kostnaden.

Strategier för smitta
(avloppsreningsverket)
•

Vid nya bostäder närmare än 200 meter
från aerosolbildande källor krävs åtgärder
för att reducera skyddsavståndet.

Enkel byteshylla i soprum

Strategier för avfall
Avfall
Det ska vara lätt för de framtida boenden i Åstaden
göra medvetna val, leva miljövänligt och se avfall som
en resurs. Konkret så innebär detta att det ska vara lätt
att hantera och minska det avfall som respektive hem
producerar samt lätt och nära att lämna in produkter
för återvinning och återbruk. Det behöver även säkerställas en god arbetsmiljö för de som arbetar med
avfallet och hur sopbilarna kan köra i kvarteren. En
annan hållbar avfallshantering är exempelvis att det
finns möjlighet att lämna saker så att någon annan kan
använda dem. Åstaden ska ha en hållbar avfalls- och
sophantering där avfallshanteringen behöver utredas
vidare i kommande detaljplaneskede tillsammans med
Sysav som remissinstans.

•

Platser för soprum ska finnas nära hemmet.

•

Behovet av transporter utanför området
för att lämna avfall till återbruk/återvinning
ska minimeras.

•

En analys av hur sopbilar kan köra i kvarteren i syfte att underlätta hämtningen
genomförs i detaljplaneskedet.
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Råga Hörstad

Källs Nöbbelöv
Billeberga

Örja kyrkby
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Landskrona
Gråens koloniområde
UTGÅNGSPUNKTER

Avsiktsförklaring för Åstaden

med så finns detta redogjort för varje område. Många
av de strategier som finns med i aktuellt planprogram
är framtagna baserat på hållbarhetsprogrammets
Häljarp
intentioner.

Kävlinge kommun och Lantmännen tecknade den 24
maj 2018 en gemensam avsiktsförklaring i syfte att
genomföra en stadsomvandling inom programområdet. Parterna är eniga om att nuvarande användning
av området inte ska fortsätta utan vill i stället se en
förändring.
Visionen som beskrivs i avsiktsförklaringen är att genom en stadsomvandling skapa en modern stadsmiljö
med bostäder, skola/förskola och service. Stadsomvandlingen ska ta vara på Åstadens attraktivitet och
unika förutsättningar. I Åstaden kan man skapa ett
modernt och urbant boende med närhet till vatten och
grönska med en oslagbar regional tillgänglighet till västra Skåne. Åstaden kopplar ihop Kävlinges stadskärna
med Furulunds gröna rekreationsmiljöer och skapar på
så sätt nya mervärden.

Hållbarhetsplan
Framtagandet av Åstadens hållbarhetsplan har pågått
parallellt med planprogrammet. Hållbarhetsplanen
fungerar som ett verktyg inför fortsatt arbete för att
stötta bland annat planprogram och detaljplanering
med ett fokus på hållbarhet. De olika fokusområden
som beskrivs i hållbarhetsplanen är baserade på
strukturen i Citylab Guide för hållbar stadsutveckling.
Detta har fungerat som ett processverktyg i syfte att
tidigt diskutera frågor och stödja hållbarhetsarbetet i
Barsebäckshamn
Åstaden.
De olika målsättningar som beskrivs i hållbarhetsplanen kommer att aktualiseras vid olika skeden under
planeringsprocessen, från planprogram och detaljplan
till projektering och bygglov. För att tydliggöra i vilket
skede som respektive målsättning ska arbetas vidare

Kretsloppsplan
Saxtorp
Enligt miljöbalken ska alla kommuner
ha en renhållKvärlöv
ningsordning bestående av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Tio kommuner har tillsammans med Sysavs
Annelöv
Saxtorpsskogen
styrelse
antagit en gemensam avfallsplan, Från avfall
till resurs
- Gemensam kretsloppsplan 2021 - 2030.
Ålstorp V
Detta för att tydliggöra att kommunerna vill arbeta
tillsammans för att förändra synen på avfall.Dösjebro
Kretsloppsplanen har tagit hänsyn till både internationella
Ålstorp
och nationella mål och prioriteringar samt Agenda
2030 med dess 17 globala mål. Kretsloppsplanen har
tre övergripande mål att styra mot:
•

Inflödet av material
och produkter till kretsloppet
Hofterup
ska minska.

•

Resursanvändningen
i kretsloppet ska effektiviseJäravallen
ras.

•

Spillet från kretsloppet ska minska.

Kommunala styrdokument
Kävlinge kommun har många olika styrdokument och
strategier som används som stöd i planeringen av
Åstaden. I denna del redovisas en översikt gällande
vilka dokument som på olika sätt är mest relevantaHåstenslöv
för
arbetet med planprogrammet.
Norrvidinge

Gällande översiktsplan
Kävlinges gällande översiktsplan (ÖP 2010) antogs av
kommunfullmäktige 2010. I översiktsplanen pekas fastigheten Sockerbruket 1 ut som ”Solanum”, ett område
Södervidinge
för bostäder på längre sikt. Det beskrivs att området är
intressant för bostadsutbyggnad, eventuellt med inslag
av verksamheter samt att risken för framtida överSärslöv
Västra
Karaby bör beaktas.
svämningar
108

104

Stora Harrie

Kävlinge

V

E6
E20

För varje mål finns det i sin tur 24 indikatorer med
ett indikatorvärde. De tre målen uppnås genom att
Barsebäck
samtliga indikatorvärden uppnås. I kretsloppsplanen så
innebär ”kretsloppet” att material och produkter måste
cirkulera och få en längre livslängd. Ett sätt är att se avLöddeköpinge
fall som en resurs och inte något som
slängs bort. Det
är viktigt hur fysisk planering skapar förutsättningar
för en hållbar avfallshantering och därmed ett hållbart
samhälle. En indikator i kretsloppsplanen pekar särskilt
på detta, kommunens arbete med att integrera avfallshantering i staden genom sin fysiska planering, som
ligger under målet resursanvändningen i kretsloppet
ska effektiviseras.
Vikhög
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108

Hög
Stävie

Utsnitt från mark- och vattenanvändningskartan
Generellt är målsättningen för ÖP 2010 är att bygga i
goda kollektivtrafiklägen och att spara jordbruksmark
genom att återanvända industrimark och bygga fler
bostäder inom befintlig bebyggelse. Större delen av
programområdet är utpekat som utbyggnadsområde

St

Plane

Utred

Utby

Utred

Plane

Utred

Vägr

Val
Fram
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Riktlinjer för bebyggelse och offentliga rum inom delstrategin:

för bostäder med eventuellt inslag av verksamheter.
Planområdets risk för framtida översvämningar pekas
på ett flertal ställen ut som ett mycket viktigt område
för fortsatt utredning. Kopplat till tätorts- och landsbygdsutveckling anges att Kävlinge och Furulund idag
är två orter som i framtiden ska kunna växa samman
För att möta den framtida utvecklingen finns det framtaget en utvecklingsstrategi i översiktsplanen bestående av sju punkter:
•

God livsmiljö

•

Attraktiv boendekommun

•

Utvecklad kommunal service

•

Bra företagsklimat

•

Utvecklad besöksnäring

•

Balanserad tillväxt

•

Hållbar utveckling, goda kommunikationer

Gällande detaljplan
Inom programområdet så finns det en gällande
detaljplan: 12-KÄK-443. Detaljplanen gäller för den
delen där sockerbruket ligger samt de södra delarna
längs Kävlingeån. Detaljplanen vann laga kraft 1969
och reglerar ”område för industriändamål” samt ”park,
plantering”. De västra delarna av programområdet
där bland annat reningsverket ligger omfattas inte av
någon gällande detaljplan. Gällande detaljplan behöver
ersättas med nya för att kunna genomföra planprogrammets intentioner. Genomförandetiden kopplat till
detaljplanen har gått ut.

Utsnitt från gällande detaljplan
Förtätningsstrategi
Förtätningsstrategin syftar till att visa var och hur kommunen vill förtäta fram till 2035 på ett sätt som gör att
den nya bebyggelsen bidrar till att skapa mervärden.
Den ska också fungera som vägledning och inspiration
för hur den nya bebyggelsen kan bidra till kommunens
mål om en bättre och mer hållbar boendemiljö. Fem
mervärden är vägledande för strategin. Dessa bygger
på mål och riktlinjer från kommunens utvecklingsstrategi och översiktsplan: 1. Levande stadskärna 2.
Sammanhängande tätort 3. Hållbara transporter 4.
Attraktiv stadsmiljö 5. Rekreativ boendemiljö.
Förtätningsstrategin är vidare uppdelad i fyra delstrategier som beskriver hur bebyggelsen bäst utformas i
olika typer av lägen för att skapa ovan angivna mervärden. Den delstrategi som kopplas till Åstaden är ”bygg
Å-nära stad”.
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•

Medeltät bebyggelse, exploateringstal på kvartersmark runt 1–2 (stadsradhus och 3-4 våningars
flerbostadshus).

•

Förläng befintliga gator in i Solanumområdet för
att tydligt koppla samman det med den befintliga
staden.

•

Byggnader ska ligga i gatuliv och ha entréer mot
gatan. Max 20 meter mellan entréer.

•

Minst 20 % lokalyta av total BTA.

•

Lokaler i gatuplan längs centrala stråk.

•

Utveckla offentliga strandpromenader och parker
längs ån.

•

Tydliga gränser mellan kvartersmark och offentlig
mark (parker, gator, strandpromenad).

Nyckelfaktorer för att kunna uppnå ovanstående
beskrivs som att utveckla ett gatunät som knyter ihop
Kävlinge och Furulund samt att bevara strandpromenaden som ett tydligt offentligt stråk och utveckla en
strandpromenad i Åstaden.
Naturvärdesinventering
Kävlinge kommuns naturområden har inventerats
och värderats enligt fyra kategorier i den nationella
standarden (SS 199000:2014) utifrån dess betydelse
framför allt för biologisk mångfald. Standardmetoden innebär att det är lättare att jämföra områdenas
naturvärden över tid och på så sätt övervaka naturens
utveckling.
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•

Klass 1 Högsta naturvärde

•

Klass 2 Högt naturvärde

•

Klass 3 Påtagligt naturvärde

•

Klass 4 Visst naturvärde

I Åstaden utgörs ett område av högt naturvärde söder
om Sockervägen. Detta utgörs av en ädellövskog med
ett äldre trädskikt i hundraårsåldern bestående av bok,
ek, lind och skogslönn. I övrigt finns strandskogsbestånd med äldre pilar, fläder och högörtsvegetation i
klass 3–4 längs Kävlingeån. I övrigt så är det Kävlingeån
i sig själv som har de högsta biologiska värdena.
Dagvattenpolicy (2016)
Policyn syftar till att utgöra ett konkret underlag för
hur dagvattenfrågorna ska hanteras i kommunen och
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. I stället för
att dagvattnet avleds direkt till en ledning förespråkar policyn dagvattenlösningar där vattnet hanteras
så nära källan som möjligt genom fördröjning och
infiltration. Tillräckligt utrymme behöver lämnas i nya
planområden för dagvattenanläggningar. Även befintlig
bebyggelse kan komma att behöva kompletteras med
nya förändrade dagvattenlösningar. För kommande
detaljplaneprocess beskrivs det som viktigt att ta hänsyn till:
•

Hur området grovt ska höjdsättas.

•

Hur avrinningen ska anordnas.

•

Vilka krav som ska ställas på fördröjning.

•

Var fördröjning ska lokaliseras.

•

Vilka ytor som krävs för fördröjning.

•

Vem som ansvarar för fördröjningen.

•

Hur recipienten kommer att påverkas.

•

Vilka krav som ska ställas på rening av dagvatten.

Riksintressen och förordningar
Ett riksintresse är ett geografiskt område som pekats ut på grund av att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Områden som pekats ut som
riksintresse ska skyddas mot åtgärder som innebär
påtaglig skada på intresset eller avsevärt kan försvåra
möjligheterna att nyttja intresset.
Friluftsliv (miljöbalken 3 kap. 6 §)
Åstaden angränsar och ligger till vissa delar inom riksintresset för friluftsliv (FM 09 Kävlingeån från Vombsjön
till Bjärred). Riksintresset är ett område med särskilt
goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur
och kulturmiljöer samt för vattenknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. De stödkriterier som listas i värdebeskrivningen är intresseväckande
natur- och kulturvärden, tilltalande landskapsbild,
artrikedom, förekomsten av sammanhängande gröna
stråk, vattenanknutna friluftsaktiviteter samt naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens.
En av strategierna för Åstaden är att tillgängligheten
till Kävlingeån ska öka i jämförelse med dagens läge
för alla potentiella besökare. I aktuellt skede bedömer
kommunen att föreslagen utbyggnad inte kommer
innebära någon påtaglig skada på riksintresset utan
snarare öka de rekreativa värdena längs Kävlingeån
och förstärka riksintressets värden.
Kommunikationer (miljöbalken 3 kap. 8 §)
Åstaden ingår inom MSA-påverkande zonen (Minimum
Sector Altitude) kopplat till riksintresset för Malmö
Airport och Ängelholm Helsingborg Airport. Dessa
flygplatser tillsammans med Luftfartsverket är därmed
sakägare och kommer att ges möjlighet att yttra sig i
samband med planprogram och kommande detaljplanering.
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Kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 §)
Åstaden ligger mellan två riksintresseområden för
kulturmiljö (M44 Löddeköpinge – Stävie – Borgeby
och M45 Lackalänga). Även om området ligger utanför
gränsen för riksintressena ska deras värden, i den mån
de kan tänkas påverkas, beaktas. För båda riksintressena för kulturmiljö rör det värden kopplade till ådalens
långa bruknings- och boendekontinuitet. I aktuellt
skede bedömer kommunen att föreslagen utbyggnad
inte kommer innebära någon påtaglig skada på riksintressena.

Regionala och nationella intressen
Regionala kulturmiljöprogrammet
Åstaden ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet
för Skåne (Kävlinge-Furulund-Kullen). I områdesbeskrivningen framgår att kulturvärdena är kopplade till
framväxten av orterna vilket i sin tur är kopplad till järnvägens framväxt och de industrietableringar som kom
med den. Motiv för bevarande av området är: ”Kyrkplatsen i Kävlinge är intressant med kyrkor från olika
tidsåldrar. Både Kävlinge och Furulund visar väsentliga
delar i stations- och industrisamhällenas tillväxt. Bebyggelsemönster och fasadmaterial är av speciell betydelse för miljön”.
Åstaden ingår också i kulturmiljöstråket Kävlinge å vars
motiv för bevarande motiveras: ”Kävlingeåns sanka
strandängar utnyttjades för bete under mycket lång tid.
Det är av stort värde att denna hävd fortgår. Därtill finns
flera anläggningar som visar hur vattenkraften utnyttjats
för olika processer och i de flesta fall varit direkt avgörande för verksamhetens lokalisering. Detta gäller särskilt de
vattendrivna kvarnarna och de tidiga industrisamhällena.
Verksamheter direkt relaterade till Kävlingeån har ett särskilt värde i detta sammanhang och är av största betydelse för upplevelsen och förståelsen av landskapet”.
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Strandskydd
Längs Kävlingeån råder strandskydd om 100–300
meter. Ett upphävande av strandskydd kan bli aktuellt
i samband med kommande detaljplanering av Åstaden
beroende på var byggrätterna lokaliseras. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Kommunen kan upphäva eventuellt strandskyddat
område i samband med att en ny detaljplan antas, om
det finns särskilda skäl för det och om intresset av att
detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets
syften. Strandskyddsfrågan är därmed något som vid
behov tas upp i kommande detaljplaneprocesser.
Jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark är enligt 3 kapitlet 4 §
miljöbalken en nationell resurs som behöver värnas
långsiktigt för att säkerställa livsmedelsförsörjningen.
Marken får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
Åstaden bedöms av kommunen utgöra ett väsentligt
samhällsintresse. Exploateringen av jordbruksmark
i detta fall bidrar till strukturer som skapar långsiktig
samhällsnytta då det stärker de allmänna intressen
som anges i plan- och bygglagens 2 kapitel 2–4 §§ baserat på de intentioner som beskrivs i aktuellt planprogram.

Kävlingeån finns svämsediment av sand, lera och silt.
Fyllningsmaterial återfinns enligt SGU:s kartering omkring det gamla sockerbruket. Enligt SGU:s jorddjupsmodell är jordtäckets mäktighet generellt 20–50 meter
och något grundare närmast Kävlingeån i söder.
Geotekniska undersökningar för området genomfördes år 2017 av Sweco. Utifrån fältundersökningar konstaterades att de ytliga jordlagren består av
humushaltig sand. Under ytskiktet följer lager med
i huvudsak siltig sand som efterföljs av grusig sand.
Grusig lermorän eller sandmorän utgör lagret under
den grusiga sanden. I östra delen vid ån påträffades
svämsediment av lera som överlagrades av ett cirka en
meter mäktigt lager torv. Under torven följde lager av
sand och därefter lermorän.
Grundvatten
Vid tillfället för de marktekniska undersökningarna
som genomfördes av Sweco 2017 påträffades grundvatten i samtliga öppna provtagningshål. Vattenytorna
var mellan cirka 0,4 – 1,3 meter under marken vilket
motsvarar nivåer mellan cirka +3,2 och +4,0 i RH2000.
Grundvattennivåer är inte konstanta utan varierar mellan säsonger och år.
Kävlingeån som recipient
Programområdets recipient utgörs av Kävlingeån som

är ett av Skånes största vattendrag. Markanvändningen
inom avrinningsområdet domineras av jordbruksmark
och vattendraget har problem med övergödning och
miljögifter. Länsstyrelsen har pekat ut Kävlingeåns
mynning som nationellt särskilt värdefullt vatten för att
uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag och
resten av Kävlingeån som regionalt särskilt värdefullt
vatten.
Den sträckning av Kävlingeån som programområdet
avvattnas till har av vattenmyndigheterna klassificerat
som ytvattenförekomst och benämns KÄVLINGEÅN:
Havet – Braån. Miljökvalitetsnormer och statusklassning för programområdets recipient som utgörs av
Kävlingeån.
Dagvattenledningsnät
Inom programområdet finns inget utbyggt allmänt
dagvattennät. I de norra delarna finns ledningar som
avleder dagvatten längs Gränsgatan i västlig respektive östlig riktning. Befintlig kapacitet för ledning som
avvattnas västerut behöver utredas närmare för att
avgöra om det utgör en möjlig anslutningspunkt. Östra
delen av Gränsgatans dagvatten avleds mot Storgatan,
öster om programområdet, där det i nuläget råder
kapacitetsbrist. Innan kapacitetsbristen är åtgärdad
kan inte programområdet anslutas till ledningssträckan
som går österut längs Gränsgatan.

Övriga utgångspunkter
Geologi
Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom programområdet till stor del av lerig morän. I området kring

Miljökvalitetsnormer och statusklassning för programområdets recipient, Kävlingeån
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GENOMFÖRANDE OCH
KONSEKVENSER
Bedömning av miljöpåverkan
Inom ramen för planprogrammet så har det inte
upprättats någon miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen bedömer att planprogrammets strategier inte
medför en sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap. 3 § miljöbalken. Viss miljöpåverkan förekommer
kopplat till exempelvis ökad trafik, dagvattenavrinning
och översvämningsaspekter. Med stöd av de åtgärder
som föreslås i strategierna för Åstaden bedöms dessa
aspekter inte försämras i jämförelse med nuvarande
situation. I detta skede har bedömningen gjorts på en
övergripande nivå och inför varje detaljplan kommer
en ny prövning att göras. Detta innebär att bedömningen kan komma att ändras utifrån respektive detaljplans
konsekvenser.
I samband med kommande detaljplaneprocesser kommer flertal av de relevanta frågorna såsom förorenad
mark, buller och översvämning att utredas mer detaljerat i förhållande till det framtagna förslaget. Eventuella
åtgärder som krävs för planens genomförande kommer att säkerställas med lämpliga planbestämmelser.

Miljö- och hälsokonsekvenser
Grön- och blåstruktur
En viktig utgångspunkt för Åstaden är att utgå från de
befintliga förutsättningarna som finns både inom och i
anslutning till området. Detta handlar bland annat om
att ta tillvara, utveckla och stärka befintliga grön- och
blåstrukturer för att på så sätt skapa nya eller förbättrade miljövärden. Utvecklingen av Åstaden innebär att
tidigare oanvända ytor används för en högre exploatering i jämförelse med idag samtidigt som de befintliga
grön- och blåstrukturerna tillgängliggörs, stärks och

utvecklas. Strukturplanen har bland annat integrerat
ädellövskogen och övriga värden längs Kävlingeån
vilka är viktiga att bevara. Eftersom programförslaget
tar höjd för framtida översvämningar så är bebyggelsestrukturen föreslagen en bit upp från vattendraget.
Detta medför att all den offentliga grönstruktur som är
att betrakta som värdefull enligt naturvärdesinventeringen kommer fortsätta att finnas kvar. De föreslagna
gröna släppen kan användas både för dagvattenhantering och rekreation vilket skapar nya värden i området.
Skyfall och dagvatten
Genomförandet kommer att innebära en ökad andel
hårdgjord yta i området i jämförelse med nuläget då
stora områden består av åkermark. På grund av detta
kommer mängden dagvatten öka och behöver tas
omhand. Programförslaget har tagit höjd för hur exploateringen kan anpassas till en framtida skyfalls- och
dagvattenhantering. Några av de åtgärder som krävs
är exempelvis strategisk placering av bebyggelse och
annan infrastruktur, färdiga golvnivåer samt förändrade marknivåer.
Miljökvalitetsnormer
Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft enligt 5 kap. MB
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid
och partiklar (PM10). Kontroll av luftkvaliteten för bland
annat Kävlinge kommun har genomförts inom ramen
för samverkansprojektet Kontroll av luftkvalitet inom
samverkansområdet Skåne, (Årsrapport, Malmö stad,
Kävlinge kommun, Luftvårdsförbundet, 2018). I rapporten redovisas att halterna i bland annat Löddeköpinge
ligger långt under miljökvalitetsnormen. Det förväntade trafiktillskottet utifrån programförslaget bedöms i
programskedet inte överskrida miljökvalitetsnormen
för luft.
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Vatten
Kävlingeån är recipienten för planområdet och denna
omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Enligt VISS
har Kävlingeån statusen otillfredsställande ekologisk
status och uppnår ej god kemisk status. Kvalitetskraven
är god ekologisk status 2033 och god kemisk ytvattenstatus.
Planförslagets genomförande bedöms inte medföra
sådan påverkan på recipienten att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.
Strandskydd
Den ökade tillgänglighet för allmänhet och rekreation
som planprogrammet föreslår har även som intention
att förbättra naturvärdena längs Kävlingeån. Strandskyddet bedöms i detta skede inte påverkas negativt
av utbyggnaden av Åstaden eftersom det inte hindrar
människor att passera längs Kävlingeån. Frågan om
strandskydd kommer ytterligare utredas i kommande
detaljplanering.
Agenda 2030
Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer och
innehåller 17 mål och 169 delmål som tillsammans
kallas de Globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är integrerade och odelbara, vilket innebär
att de balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner av hållbarhet. För att uppnå en hållbar
utveckling måste hela samhället vara delaktigt i arbetet
med de globala målen och kommunerna i Sverige har
en nyckelroll.
Kävlinge kommun har tagit fram en strategi för Agenda
2030. I den prioriteras tre av de globala målen som
särskilt viktiga för kommunen att arbeta vidare med;
God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla
och Hållbara städer och samhällen. De prioriterade
områdena och de övriga målen i Agenda 2030 har kon-
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kretiserats genom en upprättad hållbarhetsplan vilket
utgör en utgångspunkt för planprogrammets strategier
samt fortsatt planeringsprocess. I dokumentet presenteras olika fokusområden och målsättningar som på
olika sätt bidrar till de globala målen.
Kulturmiljö och stadsbild
Inom programområdet finns ett flertal kulturhistoriskt
intressanta byggnader och miljöer med anknytning till
sockerbruket som föreslås bevaras. Stora delar av de
värden som finns i området idag kommer därmed att
integreras i den nya bebyggelsestrukturen. Behovet av
varsamhets- eller skyddsbestämmelser för bevarandevärd bebyggelse undersöks i kommande detaljplaneskede.

Risker och störningar
Miljöfarlig verksamhet
Avloppsreningsverket är klassad som en miljöfarlig
verksamhet enligt typen B-anläggning. Här tillförs
avloppsvatten från centralorterna Kävlinge, Furulund,
Löddeköpinge, Hofterup, Barsebäck, Dösjebro samt de
mindre orterna i kommunen. Anläggningen är belägen
inom fastigheten Kävlinge 33:68 där den närmsta bebyggelsen utgörs av de befintliga industribyggnaderna
inom programområdet samt befintlig bostadsbebyggelse cirka 250 meter norrut. I och med utvecklingen
av Åstaden så föreslås ny bostadsbebyggelse i nära
anslutning till avloppsreningsverket.
Genomförandet av planprogrammet har som konsekvens att avloppsreningsverket måste genomföra olika
skyddsåtgärder kopplat till lukt, buller och smitta. De
åtgärder som föreslås beskrivs i kapitlet om strategier
för Åstaden. Åtgärderna behöver vara genomförda
innan exploatering sker för de områden som berörs.

Trafikbuller
Ett genomförande av planprogrammet kommer att
innebära ökade trafikflöden vilket i sin tur resulterar i
ökat trafikbuller både inom och utanför planområdet.
Både för tillkommande och befintliga bostäder samt
eventuell skolverksamhet krävs att gällande riktvärden
för buller klaras. I samband med kommande detaljplanering av området kommer bullerutredningar med
förslag till lämpliga åtgärder att behöva tas fram.

Sociala konsekvenser
Idag har Åstaden få besökare på grund av den verksamhet som länge bedrivits inom området vilket kan
upplevas som en otrygg miljö. Omvandlingen kommer
att innebära en förbättrad tillgänglighet och rörlighet
i jämförelse med idag vilket innebär en rad positiva
sociala konsekvenser. Stadsdelen går från ett relativt
instängt verksamhetsområde till ett integrerat område
med hög tillgänglighet och blandad bebyggelse. De nya
bostädernas närhet till olika funktioner såsom service,
rekreation och skolor skapar förutsättningarna för en
vardag som underlättar livspusslet. Gena stråk och
mötesplatser binder samman Åstaden med omkringliggande strukturer vilket skapar möjligheter för både
boende och besökare att vistas inom området. Detta
förbättrar tillgängligheten men även den upplevda
tryggheten när det är fler som vistas i området. Fullt utbyggt så kommer Åstaden rymma många nya bostäder
vilket är positivt för Kävlinge kommun då det väntas
bidra till en positiv befolkningstillväxt.
Strukturen kopplar ihop Kävlinge och Furulund vilket
minskar på en rad olika barriärer. Åstaden öppnas upp
och helt nya möjligheter att röra sig längs Kävlingeån
skapas. Förslaget drar även nytta av det kollektivtrafiknära läget och den befintliga infrastrukturen vilket
möjliggör snabb och tillgänglig mobilitet där exempelvis cykeln blir ett attraktivt alternativ till bilen. Det öka-
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de befolkningsunderlaget stärker underlaget ytterligare
för en god kollektivtrafik.

Ekonomiska konsekvenser
Åstaden är en stor omvandling i Kävlinge – Furulund
som bland annat kommer innebära att ny infrastruktur behövs och att andra markåtgärder blir utförda.
Eftersom området inte har en befintlig struktur så
finns det ett behov av flera större infrastruktur- och
grönstrukturinvesteringar såsom gång- och cykelvägar,
gator, platsbildningar, lekplatser och åtgärder för det
befintliga reningsverket. Samtliga kostnader som eventuellt uppstår inom kvartersmark såsom exempelvis
marksanering eller flytt av ledningar bekostas av respektive exploatör vilket utreds i närmare detalj under
detaljplaneskedet. Kostnader kopplat till exempelvis
markköp, markbyten och fastighetsreglering kommer
också bli aktuella under processen vilket bekostas av
berörda markägare.
Under detaljplaneprocessen så kommer exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och exploatören/
fastighetsägaren. Grundprincipen är att de kommunala
investeringarna ska betalas av den som drar nytta av
detaljplanen. Exakt vilka kostnader som ska fördelas
styrs i exploateringsavtalet som även ska vara godkänt
av kommunfullmäktige före respektive detaljplan får ett
antagandebeslut.
I takt med att Åstaden utvecklas kommer många nya
bostäder att etableras inom området. Denna utveckling innebär att en del befintliga verksamheter inom
området kan behöva omlokaliseras eller avvecklas. De
verksamheter som är förenliga med närliggande bostäder kan fortsatt finnas kvar i området. Förutom att
omvandlingen innebär ett ökat markvärde så innebär
det även andra positiva effekter kopplat till kommunens attraktivitet, ett utökat antal bostäder i centralt
läge och därmed en fortsatt positiv befolkningsutveck-
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ling. Genom att det möjliggörs för fler människor att
bo i tätorten så skapas det även ett förstärkt underlag
för exempelvis kollektivtrafik, kommunal service och
infrastruktur.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
För att kunna genomföra planprogrammets intentioner så kommer det krävas exempelvis markbyten,
markköp och fastighetsregleringar. I Åstaden kommer
en ny struktur att bildas med kvartersmark respektive
allmän platsmark vilket blir en förhandling i samband
med respektive kommande detaljplaneprocess. Kommunen ska vara huvudman och äga gatu- och övrig
allmän platsmark inom Åstaden.
För att lösa gemensamma behov i Åstaden kan det
behöva skapas gemensamhetsanläggningar i området.
Ett exempel på det är kopplat till de mobilitetshus som
föreslås i programområdet som är till för gemensamt
bruk.

Barnkonsekvenser
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020
och innebär förenklat att barnens bästa ska sättas i det
främsta rummet.
Åstaden saknar i nuläget en anpassning efter barns
intressen på grund av den typen av verksamhet som
länge bedrivits inom området. Det saknas befintliga
kvaliteter såsom platser för lek, rekreation, lärande och
offentliga miljöer. Planprogrammets föreslagna omvandling innebär att verksamhetsområdet i stället blir
till en integrerad boendemiljö där nya miljöer skapas
som på ett bättre sätt kan inkludera barnperspektivet.
Bland annat handlar detta om att säkerställa lek- och
aktivitetsytor, planera för skolor och förskolor, skapa
trygga, säkra och gena gång- och cykelvägar till olika
barnmålpunkter, tillgängliggöra naturområden samt att
genomföra barnkonsekvensanalyser i samband med

kommande detaljplanearbete. I programområdets närhet finns målpunkter och områden för en aktiv fritid.

Planprogrammet föreslår en etappindelning i tre delar.
Beroende på idag okända omständigheter kan dessa
föreslagna etapper variera i omfattning. Den första
Generellt sett så kommer ett genomförande av planetappen (detaljplanen) förväntas starta i samband
programmet att skapa bättre miljöer för barn.
med att planprogrammet godkänns. I etapp 1, som
ligger längst mot nordöst, omfattas området med de
befintliga byggnaderna såsom sockerbruket och de
Konsekvenser för trafik
gamla tjänstemannabostäderna samt en bit av trädDet finns i nuläget inget utbyggt gatunät för olika tragårdsstaden. Etappen rymmer cirka 800 bostäder,
fikslag inom Åstaden. Utbyggnaden kommer att alstra
två mobilitetshus och cirka 17 000 m2 samhällsserviny trafik och kräva nya kopplingar till det befintliga
ce (bruttoarea). I etapp 2 utvecklas de större öppna
vägnätet. Utgångspunkten för alstringsberäkningarytorna söderut mot Furulund med södra delen av
na har varit att Åstaden räknas som en central del av
Trädgårdsstaden och Åkvarteren. Etappen rymmer
huvudorten i Kävlinge och att programområdet delats
cirka 860 bostäder, två mobilitetshus och 2 400 m2
in i två delområden i norr respektive söder. Det norra
samhällsservice (bruttoarea) I etapp 3 utvecklas de
delområdet väntas ha en trafikalstring om 2 700 forbostäderna som ligger längst mot nordväst med den
don / dygn medan det södra väntas ha en trafikalstring
småskaliga bebyggelsen i Bethyllan. Etappen rymmer
Etappindelning
om 2 300 fordon / dygn. Den beräknade
trafikalstringcirka 240 bostäder.
en inkluderar nyttotrafik vilket för bostäder omfattar
besökare, leveranser, service etcetera.

För de huvudsakliga infarterna till området längs
huvudstråket väntas 4 035 fordon / dygn trafikera den
norra entrén mot Kävlinge och 715 fordon / dygn via
den södra entrén och den nya bron.

3
1

Etapputbyggnad
Åstaden föreslås vara uppdelat i delområden för
etappvis utbyggnad, se illustration. För varje etapp
kommer det att upprättas en separat detaljplan
med tillhörande planprocess vilket säkerställer en
bra etappvis utbyggnad av området. Det är viktigt att
upprätta detaljplaner för mer än enskilda kvarter i syfte
att fånga in de stora genomförandefrågorna som tas
upp i hållbarhetsplan och planprogram. Efter att alla
etapper har byggts ut ska området upplevas som en
samlad och homogen stadsdel kopplat till Kävlinge och
Furulund.
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UTREDNINGAR
I detta kapitel redovisas sammanfattningar av de
utredningar som legat till grund för planprogrammet
och vilka slutsatser dessa har kommit fram till. För mer
ingående information hänvisas till respektive utredning
vilka finns tillgängliga hos kommunen.
•

Kulturmiljöutredning (WSP 2020)

•

Statusinventering konstruktion (Tyréns 2021)

•

Bullerutredning, Kävlinge reningsverk (Sweco 2014)

•

Luktutredning, Kävlinge reningsverk (ÅF 2018)

•

Förstudie Åstaden – översiktlig analys av översvämningsrisker och behov av dagvattenhantering
(Tyréns 2020)

•

Komplettering förstudie Åstaden (Tyréns 2021)

•

Uppdaterad bedömning över miljötekniska markundersökningar (Sweco 2021)

•

Markteknisk undersökningsrapport/projekterings
PM geoteknik (Sweco 2021)

Kulturmiljöutredning (WSP 2020)
Kulturmiljöutredningen redovisar sockerbrukets historia och dess utveckling samt byggnadernas förändring
över tid. Utredningen är gjord i syfte att ta reda på de
kulturhistoriska värdena i Kävlinges före detta sockerbruk samt miljöns och byggnadernas karaktärsdrag.
Området i sin helhet
Sockerbruket placerades i området med anledning av
närheten till järnväg, landsväg, vatten och betodlingar.
Trots senare tillbyggnader finns stora delar av karaktärsdragen från ett sockerbruk kvar. För att bibehålla
denna förankring är det viktigt att järnvägsstråket som
går i nord-sydlig riktning fortfarande kommer att vara
läsbart och att Sockervägen är kvar som gata. Järnvä-

gen och Sockervägen har sedan starten varit områdets
entréer och här har alla transporter och personal tagit
sig till och från anläggningen. All bebyggelse, både i
fabriksområdet och i bostadsområdet, är arrangerat efter dessa riktningar och olika byggnader utgör
fondmotiv för dessa. Västerut har anläggningen haft
kontakt med Kävlingeån via olika dammar.
Bostadsområdet
Bostadsområdet tillkom samtidigt med att sockerfabriken etablerades 1891. Det består av före detta tjänstemannabostäder, kontor, garage och disponentvilla
i lummig parkmiljö. Byggnaderna har likartad och
påkostad gestaltning i rött tegel med omfattningar i grå
konststen och har trappstegsgavlar samt vita träfönster. Till byggnaderna finns också en fristående dasslänga i profilerad grön träpanel.
Byggnaderna ligger på ömse sidor om Sockervägen
som var infart till sockerbruket. Vägen har sedan den
anlades varit belagd med storgatsten vilket krävdes
för att klara de många bettransporterna med häst och
vagn. Gatubelysningen längs Sockervägen består av
gamla armaturer. Kontoret är idag en förskola medan
tjänstemannabostäderna och disponentvillan fortsatt
är bostäder.
Bostadsområdet speglar med sina byggnader och
parkmiljö tydligt den sociala hierarkin mellan fabriksarbetare och tjänstemän samt disponentens ställning.
Byggnaderna är 120 år gamla och har stora estetiska
värden. Parkmiljön kan få en utökad funktion då den
ansluter till den nya stadsdelen som planeras. Sockervägen visar transporternas viktiga funktion och stenläggningen är vacker. Området har sammantaget stora
kulturhistoriska värden, är samtidigt i gott skick och har
fått en ny funktion som fungerar väl.
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Fabriksområdet
Fabriksområdet har kontinuerligt förändrats från
etableringen 1891 fram tills skorstenen revs 2015. För
hela fabriksområdet gäller att bebyggelsens huvudriktningar är nord-sydliga och följer stickspåret.
Bebyggelsens karaktärsdrag kan i huvudsak delas in
i två grupper. Under perioden då anläggningen fungerade som råsockerbruk, 1891 till 1957, uppfördes
samtliga byggnader och ändringar av byggnader med
fasader i gult tegel. Invändiga konstruktioner i den stora fabriksbyggnaden är då med stålpelare och bjälklag
av bremervalv. Här har senare lagts in mellanbjälklag
och det mesta av sockertillverkningsutrustningen är
borta. Det finns få interiöra kulturvärden.
Under perioden då anläggningen används för potatishantering, från 1957 och fram till idag, har nya
byggnader och tillbyggnaderfasader av plåt uppförts, i
början av perioden korrugerad plåt och senare i form
av Paroc-element. Plåtfasaderna är i huvudsak gula,
röda och grå (ofärgad metall) och stomkonstruktionen
är i stål. Det är främst nya stora och låga lagerhallar för
potatis som byggs samt en potatisfabrik för förädling
av potatis till färdigmat.
Få byggnader har rivits av de som byggdes då anläggningen var sockerbruk. Sockerbruket är tidstypiskt och
är med sina vackra tegelfasader, äldre fönster och portar värt att bevara som en helhet. Tidsmässigt hänger det också samman med bostadsområdet. Sedan
sockertillverkningen rationaliserades har ett stort antal
sockerbruk rivits och därför har anläggningen i Kävlinge ett högt bevarandevärde. I utredningen föreslås
ett rivningsförbud för de byggnader som tillhör sockerbruksperioden med skyddsbestämmelser för äldre fasaddetaljer som fönster samt varsamhetsbestämmelse
för tegelfasaderna. Vissa av fasaderna är ändrade men
ändringarna är gjorda i gult tegel vilket ger ett fint tema
med variationer som kan vara intressant att fortsätta
följa.
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Statusinventering konstruktion
(Tyréns 2021)
Rapporten hanterar på ett översiktligt sätt det gamla
sockerbrukets status och förutsättningar för ombyggnad. Byggnaden uppfördes 1891 och under årens lopp
har ett antal till, på- och ombyggnader skett. Sockerbruken byggdes efter tyska typritningar och var utformade efter sockertillverkningsprocessen.
Byggnaden är sammanfattningsvis i relativt gott skick,
särskilt med tanke på att den har stått tom under
lång tid. Byggnadskomplexet bedöms fullt möjligt att
renovera och byggas om för annan verksamhet. De
delvis mycket kraftiga stålpelarna har sannolikt en stor
överkapacitet.

ar och närfältsmätningar vilket i sin tur har jämförts
mot reningsverkets egenkontroll. Avloppsreningsverkets buller består främst av ljudkällor i form av fläktar,
hantering av vatten men även fordon som rör sig inne
på området. Bortsett från fordon och några få avvikelser är ljudet konstant över tid vilket medför att beräkningsmodellen har en god noggrannhet.

ett antal olika åtgärder och kostnaden för dessa har
beräknats grovt, se tabell nedan:

Enligt Kävlinge reningsverks egenkontroll ska ett antal
villkor för verksamheten uppnås. Buller från avloppsreningsverket ska begränsas så att verksamheten inte
ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 55 dB(A)
under dagtid (07-18), 50 dB(A) under kvällstid (18-22),
45 dB(A) under nattetid (22-07) och 55 dB(A) momentana ljud nattetid. Utredningen visar att avloppsreningsverket klarar samtliga uppsatta bullervillkor som
angetts i egenkontrollprogrammet.

Luktutredning, Kävlinge reningsverk (ÅF
2018)
Ett PM är sammanställt rörande risken för lukt och
smitta på grund av aktiviteter vid avloppsreningsverket
i Kävlinge. Syftet med utredningen är att utreda möjliga metoder för att reducera reningsverkets påverkan
på omgivningen beträffande lukt och smitta.

Olika åtgärder/scenario för att reducera luktbidraget

Lukt

Sockerbrukets årsringar. Röd: 1891, orange: 1914, grön:
1955, ljusblå: 1988, mörkblå: nutid

Bullerutredning, Kävlinge reningsverk
(Sweco 2014)
Ett underlag har tagits fram för att utreda avloppsreningsverkets bullerbidrag till dess närmsta omgivning.
Ljudnivåerna har räknats fram med hjälp av beräkning-

Den totala luktemissionen beräknas till cirka 27 miljoner luktenheter per timme där de högsta luktkoncentrationerna kommer från rensgaller och externsammottagning. Utsläppet är något lägre än förväntat i
jämförelse med anläggningar av samma storlek. Med
utgångspunkt från den konstaterade luktemissionen
har spridningsberäkningar utförts i syfte att klargöra
luktbidraget i omgivningen. På kartan nedan visas
resultatet för den spridningsberäkning som motsvarar
dagens situation utan några åtgärder.
I syfte att reducera luktbidraget i omgivningen föreslås
41
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Smittorisker
Inom ramen för luktutredningen har även en värdering
av risken för smitta från reningsverket genomförts.
Generellt sett konstateras att det i genomgången
litteratur inte finns några belägg för att hälsoeffekter
kan förekomma på grund av utsläpp av bakterier eller
endotoxiner från avloppsreningsverk. Däremot kan
man inte med utgångspunkt från de studerade fallen
utesluta att sådana effekter kan uppstå vid andra anläggningar än de studerade. Ett resonemang har gjorts
om vad som kan beaktas som troligt utifrån vad som
framkommit i litteraturen.
Den huvudsakliga orsaken till skyddsavstånd för smitta
är inte hälsoeffekter på grund av infektioner som
kommer från exempelvis e.coli eller salmonella. Ökad
infektionsrisk av detta slag har inte kunnat påvisas inne
på reningsverk och borde därför vara försumbart vid
intilliggande bostäder.

reningsverket. Negativa hälsoeffekter kan dock uppträda på grund av exponering av endotoxiner men vid
ett skyddsavstånd på 200 meter från aerosolbildande
källor så bedöms även denna risk vara försumbar.

Förstudie Åstaden – översiktlig analys
av översvämningsrisker och behov av
dagvattenhantering (Tyréns 2020)

Ifall hela den verksamhet som genererar aerosoler
byggs in bedöms skyddsavståndet kunna reduceras ytterligare. Beroende på i vilken omfattning den aerosolgenererande verksamheten byggs in kan avståndet
reduceras. Från helt öppna bassänger som idag, med
ett skyddsavstånd om cirka 200 meter (Boverket) ned
till 0 meter vid helt inbyggda bassänger och 20 meter
skorsten. Skorstenen eliminerar behovet av ett skyddsavstånd ur smittosynpunkt. Nedanstående tabell redovisar en kostnadsberäkning som avser täckning av de
aerosolskapande biostegen samt överledning till en 20
meter hög skorsten placerad strax väster om befintligt
slamlager.

Utredningen studerar översvämningsrisker och behov
av dagvattenhantering för Åstaden med utgångspunkt i
en tidigare strukturplan. Utifrån detta identifieras översiktligt risker och möjligheter utifrån ett dagvatten- och
översvämningsperspektiv.

Hälsoeffekter från reningsverk kan noteras hos framför
allt reningsverksarbetare. Dessa beror främst av exponering för endotoxiner. Inga studier har hittats där
mätningar på endotoxiner genomförts utanför reningsverk. De studier som finns behandlar förekomsten av
endotoxiner som ett arbetsmiljöproblem eftersom
det är där exponeringen är högst. Av denna anledning
kan inte exponeringsrisken för endotoxiner utanför
området värderas inom ramen för den utförda utredningen. Däremot kan man konstatera att åtgärder som
innebär inneslutning av de aerosolskapande verksamheterna som exempelvis olika luftningsaktiviteter, vilket
omfattar bland annat sandfånget och biosteget, kan
reducera skyddsavståndet väsentligt. Boverket konstaterar i sina rekommendationer att vid ”200 meter från
avloppsreningsverk är inverkan av bakteriehalterna
obetydligt” vilket i utredningen också bedöms som ett
avstånd som gäller vid öppna bassänger. Sammantaget
visar den litteratur som utredningen tagit del av att
smittorisken är försumbar såväl utanför som inne på

En analys av programområdets befintliga höjdsättning
har genomförts med modellverktyget Scalgo Live där
potentiella rinnvägar och lågpunkter identifierats. Potentiella rinnvägar visar hur vattnet sannolikt rinner vid
händelse av ett kraftigt regn och lågpunkter är platser
där vatten ansamlas. Utifrån analysen framgår att områdets norra del sluttar i sydlig riktning mot dammarna
norr om reningsverket. I programområdets nordöstra
del sker ytavrinningen österut. En höjdplatå på cirka
1,5 meter finns i programområdets centrala del, söder
om reningsverket och de befintliga byggnaderna. I
övrigt har ytorna närmast Kävlingeån en svag lutning
mot vattendraget.
Marknivån vid det gamla sockerbrukets södra del är
cirka 2-3 meter lägre än omkringliggande mark vilket
utgör ett större instängt område. Utöver denna lågpunkt förekommer inga fler lågpunkter av betydande
djup och utbredning.
Resultatet från utredningen visar att det finns goda
möjligheter att uppnå en hållbar dagvattenhantering.
Dagvattenflöden förväntas öka i samband med exploatering vilket kräver fördröjningsåtgärder. Rening
av dagvatten har identifierats som en prioritet då
recipienten (Kävlingeån) har problem med näringsbelastning och miljögifter. Schablonmässiga beräkningar
visar att föroreningshalter och mängder minskar om
programområdets dagvatten fördröjs i öppna dagvattendammar.
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En skyfallsanalys har utförts för att identifiera områden
med risk för översvämning som orsakas av kraftiga
regn. Markavrinning och översvämningar i lågpunkter
har datorberäknats för en regnhändelse motsvarande ett 100-årsregn. I rapporten
föreslås principer för
ÖVERSVÄMNINGSANALYS
– KÄVLINGEÅN
hantering av skyfall vid exploatering baserat på den
ANALYS
tidigare strukturplanen. Principåtgärderna utgör bland
ar genomfört en översvämningskartering av Kävlingeån (MSB 2020). MSB räknar
annat
av höjdsättning
av gator
samt placering
av(BHF).
diken
ersvämningar
för 100-årsflöde,
200-årsflöde
och beräknat
högsta flöde
rsflödet ochoch
200-årsflödet
är anpassade tillytor.
ett framtida klimat motsvarande år
översvämningsbara

(MSB 2020). I Figur 14 visas översvämningsutbredningen vid ett 100-årsflöde i
geån. Översvämningskarteringen
visar att stora delar
utredningsområdet
MSB:s översvämningskartering
av av
Kävlingeån
visar
mas över vid ett 100-årsflöde. Översvämningsutbredningen vid ett 200-årsflöde är
att
en
stor
del
av
den
tidigare
strukturplanens
bebygär det samma som för 100-årsflödet, men vattennivåerna ligger då ca 15
cm
.
gelse riskerar att svämmas över vid ett 100-årsflöde.

Störst
påverkan
sker i utbredningsområdets
del.
vämningsytor
uppstår
i utredningsområdets
södra och centrala del. södra
Vatten ställer
en vid de befintliga
dammarna
norr
om
reningsverket.
Översvämningsytan
i
Rekommendationen är att översvämningsnivåerna
dets mitt uppstår via en passage som finns intill en vall vid det nuvarande
i framtida
arbete uppgår
med strukturplanen.
Aspekriområdet.beaktas
Vattenståndet
vid 100-årsflöde
där till +5,98 (RH2000).
ig marknivån
översvämningsytan
mellan ca av
+4,80
– +5,70 (RH2000),
tervid
som
bör ses över ligger
är placering
bebyggelse
och
innebär att översvämningsdjupet uppgår som mest till ca 1 meter.
annan infrastruktur, färdiga golvnivåer, samt utvärdering av förebyggande åtgärder såsom invallning och
förändrade marknivåer.

+5,98

+5,55

+5,70
+5,60

Översvämningsutbredning vid 100-årsflöde (MSB:s kartering)

4. Översvämningsutbredning och vattennivåer (RH2000) vid 100-årsflöde från MSB:s
mningskartering (MSB 2020).

Potentiella
rinnvägar
ochlågpunkter
lågpunkter
utifrån
områdets
topografi
Figur
5. Potentiella
rinnvägar och
utifrån
områdets
topografi.
Källa: Scalgo Live/Lantmäteriet.
43

KS 2020/88 • 2021-12-02

Komplettering förstudie Åstaden
(Tyréns 2021)
Ett kompletterande PM togs fram med förslag till höjdsättning inom Åstaden. Målsättningen har varit att i så
liten utsträckning som möjligt påverka befintlig svämyta för Kävlingeån, men samtidigt möjliggöra avrinning
på markytan vid skyfall samt hantering av dagvatten i
reningsanläggningar. Syftet med kompletteringen är
vidare att undersöka hur vald höjdsättning och byggnationen av en ny bro påverkar vattennivåerna i Åstaden
vid ett 100-årsflöde och risken för översvämningar vid
bostäder i området. För att undersöka detta genomfördes en konsekvenanalys.
Förslag höjdsättning
Utifrån att i så liten utsträckning som möjligt påverka
befintlig svämyta för Kävlingeån har en höjdsättning
gjorts för Åstaden. Vald höjdsättning ska möjliggöra
avrinning på markytan vid skyfall och medge utbyggnad av dagvattenledningar till föreslagna reningsanläggningar. Vald höjdsättning ger en balans i masshantering (det finns varken underskott eller överskott av
massor). I fortsatta detaljutredningar och projektering
behöver massbalansen kontrolleras för anpassning av
gator och kvarter.
Översvämningar skyfall
För kontroll av översvämningsrisker vid skyfall har den
sedan tidigare framtagna skyfallsmodellen använts och
uppdaterats med ny höjdsättning. Kartorna på nästa
sida visar översvämningar vid ett 100-årsregn klimatjusterat med faktor 1,3. Resultatet visar att avrinning
från uppströms belägna områden, och fortsatt avrinning längs med gator inom Åstaden, inte medför att
översvämningar sker inom planområdet. Resultatet
förutsätter att dike anläggs längs med planområdets
nordvästra kant.
Figur 2. Förslag
höjdsättning
plusnivåer.
Höjdsättning
medmed
plusnivåer
(OBS:
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föreslagen upphöjning av gator och kvarter ingår ej)

inom Åstaden, inte medför att översvämningar sker inom planområdet. Resultatet
förutsätter att dike anläggs längs med planområdets nordvästra kant, se figur 6.

Översvämningsdjup på de platser där mer än 10 cm vatten översvämmar en yta
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Huvudsakliga avrinningsvägar, mer orange färg indikerar en större avrinning

Figurår,5.klimatjusterat
Avrinningsstråk
och genom planområdet. Pilar visar riktning oc
Figur 4. Kontroll av översvämningsrisker vid ett skyfall med återkomsttid 100
medtill
faktor
45
flöde. Enhet för flöde är l/s per breddmeter.
1,3.

4

DAGVATTENHANTERING

Vald höjdsättning
möjliggöra ledningsdragning för dagvatten och rening i fyra
KS 2020/88 •skall
2021-12-02
anläggningar. Princip för ledningsdragning har utgått från höjdsättning och utifrån att
tillräcklig täckningsgrad uppnås motsvarande ca 0,8 m. Från tidigare utredning har
reningsanläggning längst ned i söder, D, flyttats till plats i områdets sydöstra del.
Föreslagna avrinningsområden till reningsanläggningar A-D förändras inte mer än att
två kvarter mellan B och D ansluts till D istället för som tidigare till B. För detaljer
gällande
reningsanläggningar t ex utformning hänvisas till Förstudie Åstaden –
inte ha en betydande påverkan
Dagvattenhantering
översiktlig analys av översvämningsrisker och behov av dagvattenhantering, Tyréns
Husen är placerade en bit ifrån
2021. Vald höjdsättning ska möjliggöra ledningsdragning för

dagvatten och rening i fyra anläggningar. Princip för
ledningsdragning har utgått från höjdsättning och utifrån att tillräcklig täckningsgrad uppnås motsvarande
cirka 0,8 meter.

A
B
C
D

Principiell ledningsdragning. Dagvattenledningar är
markerade som svarta linjer, reningsanläggningar A-D
Figur 7. Förslag till principiell ledningsdragning för dagvatten. Dagvattenledningar är markerade som
visas
med blå markeringar.
svarta linjer.
Reningsanläggningar
A-D visas med blå markeringar.
Slutsatser översvämningar vattendrag
Konsekvensanalysen visade att de föreslagna ändringarna i topografin och den nya bron inte påverkade
vattennivåerna vid ett 100-årsflöde och risken för
översvämningar vid bostäder i området.

på vattennivåerna.
vattendraget vilket inte
påverkar flödesarean så mycket eftersom vattendjupen
där väntas bli lågt.
Övriga slutsatser
Princip för placering av bebyggelse och anpassning
av nivåer i gator och kvarter innebär en acceptans att
delar inom området ska kunna översvämmas vid extrema händelser. Detta gäller översvämmade gator och
kvarter närmast Kävlingeån. Val av byggnadsmaterial
och utformning av byggnader görs för att exempelvis
åtkomst till byggnad alltid ska vara möjlig via gatunätet men att själva byggnaden i sig ska tåla att kunna
stå under vatten upp till den nivå som motsvarar ett
100-årsflöde. Bebyggelse och gator har kontrollerats
utifrån en extrem situation motsvarande höga flöden i
Kävlingeån, som inträffar var 100:e år.
Föreslagen höjdsättning innebär att inga risker finns
för översvämningar vid ett skyfall med återkomsttid
100 år, klimatjusterat med faktor 1,3. Vid fortsatt arbete med detaljerad utformning av gator behöver dessa
anpassas för att kunna avleda skyfall till Kävlingeån.
Detta kan uppnås genom styrning i gatan exempelvis med kantsten och vägbulor. Längs planområdets
nordvästra kant krävs att ett dike anläggs som avleder
skyfallsvattenfrån omkringliggande befintlig bebyggelse
till Kävlingeån.

Höjdsättningen medger ledningsdragning av dagvatten
Konsekvensanalysen visade dock att den nya simuletill föreslagna reningsanläggningar.
ringens resultat gav cirka 0,1 meter högre vattennivåer
Uppdrag: 308687, Åstaden Kävlinge skyfall och dagvatten
De
översvämningar som sker vid ett 100-årsflöde i
för
enFastighets
del avAB den relevanta sträckan än MSB:s resul- 2021-06-30
Beställare:
Hemsö
PM
Kävlingeån kommer att påverka delar av bebyggelsen
O:\upp\308687\R\_Text\PM
Komplettering_översvämningsrisker_210630_Slutrapport.docx
tat. Anledningen
till att den nya simuleringen visade
9(19)
inom Åstaden. Närmast Kävlingeån kommer byggnader
högre nivåer beror på att fler tvärsektioner har lagts in
att behöva anpassas för att klara tillfälliga översvämi modellen och för att dessa är dragna vinkelrätt mot
ningar där vattendjupet kan komma att ställa sig upp
vattendraget, till skillnad från vissa av tvärsektionerna i
till cirka 1 meter mot fasad. Val av material som klarar
MSB-modellen.
översvämningar och anpassning av lägsta golvnivå är
I modellen är inte husen inkluderade. De bedöms dock
viktiga att beakta.
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Längs med Kävlingeån kommer lägsta färdiga golv att
behöva vara mellan +5,58 och +6,17 meter.
Höjdsättning av gator närmast Kävlingeån görs utifrån
att maximalt tillåtet översvämningsdjup vid höga nivåer
i Kävlingeån är 0,2 meter. Detta är rekommenderat
vattendjup för att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet. Vald nivå kan varieras längs med gatorna
mellan +5,40 och +5,55 meter. Övriga gator har med
gjord höjdsättning nivåer som ligger över högsta nivån
i Kävlingeån.
Med föreslagna anpassningar kommer vald höjdsättning, föreslagen strukturplan att klara både skyfall
och höga nivåer i Kävlingeån. Resultat och förslag till
höjdsättning är vägledande för fortsatt arbete med
planering av Åstaden.

Uppdaterad bedömning över miljötekniska markundersökningar (Sweco
2021)
Sedan 2006 så har utförts ett antal olika undersökningar kopplat till programområdets markföroreningssituation enligt nedan:
•

Inventering av potentiellt förorenade områden
(2006-02-10)

•

Inventering av potentiellt förorenade områden
(2006-07-24)

•

Miljöteknisk markundersökning (2011-05-03)

•

Efterbehandlingsåtgärder inom delar av fastigheten Sockerbruket 1 (2011-08-19)

•

Statusbedömning avseende potentiella markföroreningar (2012-10-17)

Därefter så har bland annat Naturvårdsverkets reviderat sina riktvärden för förorenad mark. Rapportens syfte är därför att revidera bedömningen av föroreningssituationen med hänsyn till nu gällande riktvärden från
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år 2016, samt bedöma om ytterligare undersökningar
krävs. I uppdraget ingick även att göra en översiktlig
bedömning av om sediment i dammarna norr om
avloppsreningsverket är förorenade.
Inom tre mindre delområden har saneringsåtgärder
utförts, via urschaktning av förorenad jord. Halterna i
sju provtagningspunkter i jord överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM),
som avser exempelvis bostadsområden. Inom två av
dessa överskrids även riktvärden för mindre känslig
markanvändning (MKM), som avser exempelvis industriområden. I tre av fyra analyserade asfaltprov överskrider halterna av PAH rekommenderad haltgräns för
farligt avfall. Resultatet från sedimentprovtagningen
i dammarna visar att resultaten för de grundämnen
som riktvärden finns framtagna hamnar halterna som
högst i Naturvårdsverkets klass 3, medelhög halt.
Det bedöms att ytterligare miljötekniska markundersökningar behöver utföras inför exploatering till
bostadsområden med syfte att avgränsa tidigare
påträffade föroreningar samt att med en tillräcklig
noggrannhet täcka in de ytor som inte tidigare undersökts. Gällande dammarna så bör det även inkluderas
provtagning av sediment i ytterligare cirka fyra punkter
inom dammarna för att bättre täcka in dammarnas yta
samt provtagning av utgående vatten från dammarna,
vid minst två tillfällen, med syfte att undersöka om
någon föroreningstransport av betydelse förekommer
till Kävlingeån.

och gyttja som ökar i mäktighet närmare befintliga
dammar. Närmast dammarna har torvskikt påträffats
ner till nivåer mellan cirka +2,0 till +0,5. Förekomsten
av gyttja och torv kan medföra sättningar till oacceptabel storlek, beroende på lasternas storlek för planerad
bebyggelse.
Stabilitetsmässigt kan befintliga dammar användas
som dagvattendamm utan att påverka stabiliteten i
slänterna nämnvärt. Dock erfordras vissa åtgärder i
form av erosionsskydd för att skydda slänter. Vilket
exempelvis kan utföras med krossmaterial eller genom
att flacka ut slänter, förslagsvis till lutning 1:3, och
använda grässådd som erosionsskydd. Med tanke på
dammarnas hydrauliska kontakt med Kävlingeån bedöms inte dammarna, i befintligt skicka, vara lämpliga
för att hantera större mängder dagvatten vid exempelvis skyfall. För att minska den hydrauliska kontakten
och öka fördröjningen med Kävlingeån kan botten
av dammen göras tät eller semität/ halvtät, vilket kan
göras genom att lägga ut jordmaterial med lämplig
genomsläpplighet i dammens botten och slänter.
Dammarna rekommenderas att inte utföras täta med
lermorän eller tät duk utan ytterligare åtgärder, då
detta kan medföra hydraulisk bottenupptryckning av
det tätande lagret. Om dammarna utförs täta måste
hydraulisk upptryckning motverkas, vilket exempelvis
kan vara att man lägger på ett makadamskikt i botten
på dammen.

Markteknisk undersökningsrapport/
projekterings PM geoteknik (Sweco
2021)
Undersökningen utfördes för att klargöra de geotekniska förutsättningarna kring befintliga dammar norr om
Kävlinge avloppsreningsverk.
Inom området förekommer organiska jordlager av torg
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FORTSATT ARBETE
Planprogrammet för Åstaden förväntas bli godkänt första halvåret 2022. Efter att det är godkänt så fungerar
planprogrammet tillsammans med hållbarhetsplanen
som ett underlag för kommande detaljplanering. Både
utbyggnad och upprättandet av detaljplaner kommer
att ske i etapper.
•

Fornlämningar
Det finns två kända fornlämningar som är registrerade inom programområdet enligt Fornsök som
inte har utretts inom ramen för planprogrammet.
L1990:9102 är en stenåldersboplats där man vid
beskriktningen iakttog sparsamt med flintaavslag.
L1989:4799 är en stenåldersboplats där man vid
besiktningen av området hittade fåtal flintaavslag. I
kommande detaljplaneprocess behöver en arkeologisk utredning genomföras för att kunna klara ut
fornlämningsförekomsten.

•

Utredning/projektering av allmän platsmark (detaljplan)

•

Bullerutredningar (detaljplan)

•

Parkeringsutredning och mobility management
(detaljplan)

•

Vidare markföroreningar (detaljplan)

•

Trygghetsanalys för större offentliga och semioffentliga platser (detaljplan)

•

Barnkonsekvensanalys (detaljplan)

•

Social konsekvensanalys (detaljplan)

•

Konstnärlig gestaltning (detaljplan)

•

Analys av nya bebyggelses gestaltning och förhållande till befintliga kulturvärden (detaljplan)

•

Sol- och skugganalyser av byggnader och allmänna
platser (detaljplan)
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