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BEBYGGELSEBEBYGGELSE
FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR
Bebyggelsen i området är samlad i byar av Bebyggelsen i området är samlad i byar av 
begränsad storlek. Utanför byarna ärbegränsad storlek. Utanför byarna är b bebyg-ebyg-
gelsen samlad kring vissa vägagelsen samlad kring vissa vägar. Mellan dr. Mellan dessa essa 
ligger åkrar. ligger åkrar. I övrigt I övrigt präglas jordbruksland-präglas jordbruksland-
skapskapat aat av stora gårdar.v stora gårdar.

BEBYGGELSEUTVECKLINGENBEBYGGELSEUTVECKLINGEN
Den äldsta bebyggelsen fanns antagligen 
under tiden yngre stenålder. Efterhand som 
bruket av jorden utvecklades ökade det fasta 
boendet. Byar uppstod med bestämda lokali-
seringar omkring år 1000. Dessa byar bestod 
ända fram till 1800-talets skiften. Under 
1700-talet var ängs- och betesmarker till ytan 
fl era gångar större än åkerarealen. Bygdens 
byggnader var uppförda både i korsvirke och 
skiftesverk. Kullabygden tillhörde de delar av 
Skåne som förändrades mest under 1800-talet. 
Skiftesreformernas genomförande innebar 
fl yttning av gårdar och uppodling av utmar-
ker. Kulturlandskapet förändrades radikalt. 
Byn Norra Häljaröd bevarar dock den oskif-
tade bondbyns bebyggelsestruktur. Befolk-
ningsökningen under denna tid ledde till ökad 
bosättning i kustområdena. I de gamla byarna 
tillkom gatehus.

Järnvägens tillkomst skapade nya förutsätt-
ningar för bybildning i området. Exempel är 

Vegeholm och Rögle men också Mjöhult, Kat-
tarp och Strövelstorp. Tegeltillverkning var 
en annan grund för bybebyggelse som vi ser 
exempel på i Utvälinge, Tånga och Rögle från 
början av 1900-talet. Rögle blev också som 
nämnts stationssamhälle och Tånga utveckla-
des till den radby den är än idag.

Under andra halvan av 1900-talet tillkom 
sommarstugebebyggelse vid kustbyarna. Här 
pågår en omvandling till åretruntboende.  

BefolkningBefolkning
InvånaranInvånarantal i de orter som ligger inomtal i de orter som ligger inom 5 km  5 km 
från stationsläget:från stationsläget:
Farhult     233 Farhult     233 
Mjöhult    249Mjöhult    249
Norra Häljaröd inkl. Döinge  140 Norra Häljaröd inkl. Döinge  140 
Vege stationsby   23 Vege stationsby   23 
Tånga-Rögle    237 Tånga-Rögle    237 
Utvälinge    195 Utvälinge    195 
Välinge    154 Välinge    154 
Svedberga    41Svedberga    41

Glesbygd Helsingborgs kommun 299Glesbygd Helsingborgs kommun 299

Kartan visar den bebyggelse som fi nns i området. Bebyggelsen på landsbygden mellan byarna Kartan visar den bebyggelse som fi nns i området. Bebyggelsen på landsbygden mellan byarna 
är mycket sparsam på grund av att gårdarna som ligger här har stora ägor.är mycket sparsam på grund av att gårdarna som ligger här har stora ägor.

JONSTORP

ÄNGELHOLM

00 44332211 55kmkm
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Arbetsplatser  Arbetsplatser  
Inom området arbetar 270 personer. De fl esta Inom området arbetar 270 personer. De fl esta 
företagen inom området är små enmansföretag företagen inom området är små enmansföretag 
eller företag med bara någon enstaka person eller företag med bara någon enstaka person 
anställd, många av dessa är jordbruksföretag. anställd, många av dessa är jordbruksföretag. 
I Helsingborgs kommun fi nns i kommunde-I Helsingborgs kommun fi nns i kommunde-
larna Tånga, Rögle, Utvälinge och Välinge 29 larna Tånga, Rögle, Utvälinge och Välinge 29 
företag med sammanlagt 110 anställda inkl företag med sammanlagt 110 anställda inkl 
ägaren. Dessutom fi nns 56 arbetstillfällen ägaren. Dessutom fi nns 56 arbetstillfällen 
inom skola, kyrka och idrottsföreningar. inom skola, kyrka och idrottsföreningar. 

Kartan nedan visar anmälningspliktiga B och Kartan nedan visar anmälningspliktiga B och 
C anläggningar  från Helsingborgs miljökon-C anläggningar  från Helsingborgs miljökon-
tors lista.tors lista. De svarta prickarna visar djurgår- De svarta prickarna visar djurgår-
dar, de fl esta är hästgårdar. Vid en utbyggnad dar, de fl esta är hästgårdar. Vid en utbyggnad 
är det endast hästgårdarna som ligger så att är det endast hästgårdarna som ligger så att 
de kan komma i konfl ikt med utbyggnadsom-de kan komma i konfl ikt med utbyggnadsom-
råden. Det fi nns en efterfrågan på nya häst-råden. Det fi nns en efterfrågan på nya häst-
gårdar. gårdar. 

De största arbetsplatserna är :De största arbetsplatserna är :
I. ALLERGON  52 anställdaI. ALLERGON  52 anställda
II. CERNELLE  36 anställdaII. CERNELLE  36 anställda
III. RÖGLE PLANTSKOLA 11 anställdaIII. RÖGLE PLANTSKOLA 11 anställda
IV. DUROVÄG AB   5 anställdaIV. DUROVÄG AB   5 anställda

Romerskt nummer motsvarar markering på Romerskt nummer motsvarar markering på 
kartan till kartan till höger.höger. II

IIII

IIIIII

IVIV

AAntal boende i de olika byarna, cirklarnas storlek är proportionella till antalet invånare.ntal boende i de olika byarna, cirklarnas storlek är proportionella till antalet invånare.

00 44332211 55kmkm
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Begränsningar för bebyggelseutvecklingenBegränsningar för bebyggelseutvecklingen
De byar som fi nns har var och en sin egen De byar som fi nns har var och en sin egen 
karaktär. Denna skillnad i utformning och karaktär. Denna skillnad i utformning och 
identitet är en av kvaliteterna i området. Vid identitet är en av kvaliteterna i området. Vid 
en utbyggnad bör man slå vakt om detta. en utbyggnad bör man slå vakt om detta. 
Orterna bör inte tillåtas att växa samman. Orterna bör inte tillåtas att växa samman. 

Byarna längs kusten ligger väl skilda från Byarna längs kusten ligger väl skilda från 
varandra. Mellan byarna fi nns strandängar.varandra. Mellan byarna fi nns strandängar.
Den visuella kontakten med havet från slätten Den visuella kontakten med havet från slätten 
ovanför och från vägen som följer kusten är ovanför och från vägen som följer kusten är 
god. Höganäs har i sin översiktsplan betonat god. Höganäs har i sin översiktsplan betonat 
vikten av att dessa byar inte breder ut sig mer. vikten av att dessa byar inte breder ut sig mer. 
Det bör också vara en princip i detta arbete.Det bör också vara en princip i detta arbete.

Utbyggnadsmöjligheterna begränsas dess-Utbyggnadsmöjligheterna begränsas dess-
utom av hur mycket orterna kan växa utan utom av hur mycket orterna kan växa utan 
att gå miste om sin särart. Utbyggnadstakten att gå miste om sin särart. Utbyggnadstakten 
har i detta sammanhang stor betydelse med har i detta sammanhang stor betydelse med 
en långsam tillväxt integreras nya invånare en långsam tillväxt integreras nya invånare 
i ortens sociala struktur och bebyggelsen i ortens sociala struktur och bebyggelsen 
anpassas på ett helt annat sätt än om en större anpassas på ett helt annat sätt än om en större 
grupp byggs vid ett tillfälle.grupp byggs vid ett tillfälle.

Nyetableringar ute i jordbrukslandskapet är Nyetableringar ute i jordbrukslandskapet är 
inte lämpligt. Möjligen kan enstaka hus till-inte lämpligt. Möjligen kan enstaka hus till-
låtas i anslutning till befi ntliga byggnader i låtas i anslutning till befi ntliga byggnader i 
lägen där det inte stör. Natur- och kulturvär-lägen där det inte stör. Natur- och kulturvär-
dena längs kusten och Vege å begränsar också dena längs kusten och Vege å begränsar också 
utbyggnadsmöjligheterna.utbyggnadsmöjligheterna.

SERVICESERVICE
SkolorSkolor
Jonstorp har skola för årskurserna 1 – 9.  Upp-Jonstorp har skola för årskurserna 1 – 9.  Upp-
tagningsområdet är den nordöstra delen av tagningsområdet är den nordöstra delen av 
Höganäs kommun. Högstadium och gymna-Höganäs kommun. Högstadium och gymna-
sium fi nns i Höganäs. Barnen i Farhult och sium fi nns i Höganäs. Barnen i Farhult och 
N  Häljaröd har 5 respektive 7 km till skolan.  N  Häljaröd har 5 respektive 7 km till skolan.  
De har rätt till skolskjuts.De har rätt till skolskjuts.

Rögle har skola för årskurserna 1 – 6. Det fi nns Rögle har skola för årskurserna 1 – 6. Det fi nns 
också barnomsorg för barn 0 – 7 år. Upptag-också barnomsorg för barn 0 – 7 år. Upptag-
ningsområdet är norra delen av Helsingborgs ningsområdet är norra delen av Helsingborgs 
kommun. Högstadium håller på att införas i kommun. Högstadium håller på att införas i 
Kattarp och gymnasium fi nns i Helsingborg.Kattarp och gymnasium fi nns i Helsingborg.

Barnen i Välinge bor i Helsingborgs kommun Barnen i Välinge bor i Helsingborgs kommun 
och hör till Rögle skola och dit har de separat och hör till Rögle skola och dit har de separat 
cykelväg. Fågelvägen är det närmare till Strö-cykelväg. Fågelvägen är det närmare till Strö-
velstorp men förbindelserna dit är betydligt velstorp men förbindelserna dit är betydligt 
sämre. sämre. 

Barnen i Utvälinge har tre kilometer till Rögle Barnen i Utvälinge har tre kilometer till Rögle 
skola. De har inte rätt till skolskjuts utan cyklar skola. De har inte rätt till skolskjuts utan cyklar 
eller blir skjutsade av föräldrar. Vägen är smal eller blir skjutsade av föräldrar. Vägen är smal 
och bilarna håller hög fart. Korsningen med och bilarna håller hög fart. Korsningen med 
väg 112 är farlig.  väg 112 är farlig.  

Ungdomar som bor i norra delen av Helsing-Ungdomar som bor i norra delen av Helsing-
borgs kommun väljer ofta att gå på högstadiet  borgs kommun väljer ofta att gå på högstadiet  
i Ängelholm. Där i Ängelholm. Där brukar brukar de tas emot i mån av de tas emot i mån av 
plats även om de plats även om de hörhör till skolorna i Kattarp  till skolorna i Kattarp 
och Helsingborg.och Helsingborg.

Strövelstorps skola har årskurserna 1 – 9.  Strövelstorps skola har årskurserna 1 – 9.  
Upptagningsområdet är södra delen av Ängel-Upptagningsområdet är södra delen av Ängel-
holms  kommun. De fl esta barnen kommer holms  kommun. De fl esta barnen kommer 
från samhället och från den omgivande lands-från samhället och från den omgivande lands-
bygden.  bygden.  

I södra Ängelholm fi nns grundskola med års-I södra Ängelholm fi nns grundskola med års-
kurs 1 – 6. Inne i centrum fi nns ett rikt utbud kurs 1 – 6. Inne i centrum fi nns ett rikt utbud 
av skolor med olika inriktning, som vänder av skolor med olika inriktning, som vänder 
sig till ungdomar och till vuxna.sig till ungdomar och till vuxna.

Skolor – Kring skolorna är en cirkel med Skolor – Kring skolorna är en cirkel med 
radie 2 km, dvs rimligt gång- och cykelav-radie 2 km, dvs rimligt gång- och cykelav-
stånd även för små barn under förutsättning stånd även för små barn under förutsättning 
att de inte behöver passera trafi kerade vägar. att de inte behöver passera trafi kerade vägar. 
Barnen i Utvälinge, N Häljaröd och Farhult Barnen i Utvälinge, N Häljaröd och Farhult 
bör ha rätt till skolskjuts eller buss. bör ha rätt till skolskjuts eller buss. 
I och med att tyngdpunkten i bebyggelsen I och med att tyngdpunkten i bebyggelsen 
förskjuts norrut kan det fi nnas anledning att förskjuts norrut kan det fi nnas anledning att 
ompröva läget för skolan. ompröva läget för skolan. 
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Elever i årskurs 1 – 6  och som bor längre än Elever i årskurs 1 – 6  och som bor längre än 
2 km från skolan har rätt till skolskjuts eller 2 km från skolan har rätt till skolskjuts eller 
buss. Från denna synpunkt bör ny bebyggelse buss. Från denna synpunkt bör ny bebyggelse 
lokaliseras till inom 2 km från en skola, dvs lokaliseras till inom 2 km från en skola, dvs 
till platser med gång och cykelavstånd till en till platser med gång och cykelavstånd till en 
skola. För ungdomar som går på högstadiet skola. För ungdomar som går på högstadiet 
eller gymnasiet är det viktigt att ha tillgång eller gymnasiet är det viktigt att ha tillgång 
till god kollektivtrafi k. till god kollektivtrafi k. 

FritidsaktiviteterFritidsaktiviteter
Yngre barn är på förskola eller går i skolan Yngre barn är på förskola eller går i skolan 
och på fritids. De träffar kamrater där och och på fritids. De träffar kamrater där och 
leker hemma eller hos varandra. Behovet av leker hemma eller hos varandra. Behovet av 
ytterligare aktiviteter är begränsat. Större ytterligare aktiviteter är begränsat. Större 
barn och ungdomar söker sig längre hemifrån barn och ungdomar söker sig längre hemifrån 
för  att utveckla sina intressen och träffa kam-för  att utveckla sina intressen och träffa kam-
rater efter skolan. rater efter skolan. 

Utvälinge  har idrottsförening och scoutkår. Utvälinge  har idrottsförening och scoutkår. 
De lite äldre barnen söker sig ofta till fri-De lite äldre barnen söker sig ofta till fri-
tidsaktiviteter i Ängelholm, som har ett stort tidsaktiviteter i Ängelholm, som har ett stort 
utbud. utbud. 

Föreningslivet i området är riktFöreningslivet i området är rikt. Det fi nns . Det fi nns 
bland annat idrottsföreningar, byalag, natur-bland annat idrottsföreningar, byalag, natur-
skyddsföreningskyddsförening, ornitologer, ornitologer m fl . Under  m fl . Under 
hösten 2005 invigdes vandringsleden längs hösten 2005 invigdes vandringsleden längs 
Örjabäcken och Vege å som ett resultat av ett Örjabäcken och Vege å som ett resultat av ett 
gemensamt arbete mellan fl gemensamt arbete mellan fl era era föreningar.föreningar.

TräffpunkterTräffpunkter
Människan är en social varelse och behöver Människan är en social varelse och behöver 
umgås med andra umgås med andra för att trivas. Det är viktigt för att trivas. Det är viktigt 
att det fi nns lokaler och platser där människor att det fi nns lokaler och platser där människor 
kan träffas. Barn hittar själva sådana platser kan träffas. Barn hittar själva sådana platser 
men det behövs också ordnade och tillrätta-men det behövs också ordnade och tillrätta-
lagda platser för både barn och vuxna. Det lagda platser för både barn och vuxna. Det 
kan vara en fritidsgård, idrottsplats, lekplats kan vara en fritidsgård, idrottsplats, lekplats 
eller en föreningslokal.eller en föreningslokal.

I Utvälinge fi nns stranden, idrottsplatsen och I Utvälinge fi nns stranden, idrottsplatsen och 
tegelbruksområdet. tegelbruksområdet. 

N Häljaröd har stranden, ett café och Alberts-N Häljaröd har stranden, ett café och Alberts-
gården, som erbjuder mat och logi. gården, som erbjuder mat och logi. 

Farhult har stranden, strandcafé och ridan-Farhult har stranden, strandcafé och ridan-
läggning.läggning.

Tånga – Rögle har skola och tegeldammar där Tånga – Rögle har skola och tegeldammar där 
man kan promenera eller fi ska. man kan promenera eller fi ska. 

Välinge har kulturmiljön kring kyrkan och Välinge har kulturmiljön kring kyrkan och 
församlingshemmet. församlingshemmet. 

ÄldreomsorgÄldreomsorg
Vårdcentral fi nns i södra Ängelholm och i Vårdcentral fi nns i södra Ängelholm och i 
Jonstorp. Många gamla som bor kvar i sina Jonstorp. Många gamla som bor kvar i sina 
hus ute på landsbygden har tillgång till ambu-hus ute på landsbygden har tillgång till ambu-
lerande hemvård. Att fl ytta innebär för många lerande hemvård. Att fl ytta innebär för många 
gamla människor ett smärtsamt uppbrott från gamla människor ett smärtsamt uppbrott från 
ett tidigare aktivt liv. Äldreboende saknas i ett tidigare aktivt liv. Äldreboende saknas i 
området. området. 

Kommersiell serviceKommersiell service
Affärer fi nns i Jonstorp, Ängelholm och Strö-Affärer fi nns i Jonstorp, Ängelholm och Strö-
velstorp. Matvarubutik fi nns i Jonstorp medan velstorp. Matvarubutik fi nns i Jonstorp medan 
Ängelholm har ett rikt utbud av olika affärer, Ängelholm har ett rikt utbud av olika affärer, 
restauranger och serviceanläggningar. De restauranger och serviceanläggningar. De 
fl esta inom området väljer att resa till Ängel-fl esta inom området väljer att resa till Ängel-
holm eller Jonstorp för att göra sina inköp. holm eller Jonstorp för att göra sina inköp. 

Kommersiell service – Läge för matvarubutik Kommersiell service – Läge för matvarubutik 
med ett omland inom vilket det är rimligt att med ett omland inom vilket det är rimligt att 
gå och cykla, radie på 2 km. Ängelholm har gå och cykla, radie på 2 km. Ängelholm har 
ett rikt utbud av olika varor och tjänster, vilket ett rikt utbud av olika varor och tjänster, vilket 
ger ett större infl uensområde, cirkeln visar 5 ger ett större infl uensområde, cirkeln visar 5 
km. Vege-området saknar affärer, Ängelholm km. Vege-området saknar affärer, Ängelholm 
ligger närmast om man inte handlar på vägen ligger närmast om man inte handlar på vägen 
hem från arbetet i någon annan ort. hem från arbetet i någon annan ort. 
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ALTERNATIVA UTBYGGNADS-ALTERNATIVA UTBYGGNADS-
RIKTNINGARRIKTNINGAR
Utbyggnaden kan ske på olika sätt. Ett sam-Utbyggnaden kan ske på olika sätt. Ett sam-
hälle vid stationen är en viktig förutsättning. hälle vid stationen är en viktig förutsättning. 
Detta samhälle bör påbörjas innan dubbelspå-Detta samhälle bör påbörjas innan dubbelspå-
ret byggs för att en station ska kunna komma ret byggs för att en station ska kunna komma 
tillstånd. tillstånd. 

Stationens påverkan på utbyggnaden blir Stationens påverkan på utbyggnaden blir 
störst inom de närmaste kilometerna. störst inom de närmaste kilometerna. HärHär  
beskrivs några av de utbyggnadsalternativ beskrivs några av de utbyggnadsalternativ 
som kan tänkas. Vilket det blir beror på poli-som kan tänkas. Vilket det blir beror på poli-
tiska beslut som styr planläggningen, på var tiska beslut som styr planläggningen, på var 
nya bostäder kommer att efterfrågas och på nya bostäder kommer att efterfrågas och på 
markägarnas intresse av att exploatera eller markägarnas intresse av att exploatera eller 
stycka av mark.stycka av mark.  På lång sikt kan fl era av alter-På lång sikt kan fl era av alter-
nativen blinativen blir verklighet.r verklighet.

Alt 1 - Alt 1 - StationsStationsbynbyn
Om all ny bebyggelse konsentreras till sta-Om all ny bebyggelse konsentreras till sta-
tionsbyn som kan växa snabbt. tionsbyn som kan växa snabbt. DDen en kan inne-kan inne-
hålla marklägenheter och kanske något litet hålla marklägenheter och kanske något litet 
fl erbostadshus fl erbostadshus samt eventuelltsamt eventuellt arbetsplatser  arbetsplatser 
och viss begränsad serviceoch viss begränsad service..

Alt 3 - Stationsbyn, Utvälinge och FarhultAlt 3 - Stationsbyn, Utvälinge och Farhult
Kustsamhällena är attraktiva bostadsorter.Kustsamhällena är attraktiva bostadsorter.  
Ökad befolkning här kan ge underlag för Ökad befolkning här kan ge underlag för 
en bättre bussförbindelse mellan Höganäs en bättre bussförbindelse mellan Höganäs 
– Jonstorp – Jonstorp – Stati– Stationonsbynsbyn – Ängelholm. – Ängelholm.

Alt 4 - Stationsbyn och KustvägenAlt 4 - Stationsbyn och Kustvägen
Ängelholms utveckling påverkas också av Ängelholms utveckling påverkas också av 
utvecklingen kring utvecklingen kring stationen.stationen.En utvecklings-En utvecklings-
möjlighet är att Ängelholm växer med tät-möjlighet är att Ängelholm växer med tät-
bebyggelse längs järnvägen söder ut och att bebyggelse längs järnvägen söder ut och att 
stationsbyn och Utvälinge byggs ut liksom stationsbyn och Utvälinge byggs ut liksom 
övriga kustorter. övriga kustorter. 

Alt 5 - Liten utbyggnad utan stationAlt 5 - Liten utbyggnad utan station
Gällande översiktsplaner visar en måttlig Gällande översiktsplaner visar en måttlig 
utbyggnad. Om stationen inte kommer till utbyggnad. Om stationen inte kommer till 
stånd kommer efterfrågan på bostäder i områ-stånd kommer efterfrågan på bostäder i områ-
det troligen att vara måttlig. det troligen att vara måttlig. 

Alt 2 - Stationsbyn, Tånga och RögleAlt 2 - Stationsbyn, Tånga och Rögle
AlternativetAlternativet innebär att stråket längs Tånga- innebär att stråket längs Tånga-
vägen mot Kattarp - Helsingborg byggs ut och vägen mot Kattarp - Helsingborg byggs ut och 
att fl er kan komma att bo i närheten av skolan. att fl er kan komma att bo i närheten av skolan. 
Det innebär också bättre förutsättningar för Det innebär också bättre förutsättningar för 
att skolan ska bli kvar på sikt.att skolan ska bli kvar på sikt.

00 55kmkm

00 55kmkm

00 55kmkm

00 55kmkm

00 55kmkm
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Alternativa stationslägen  Alternativa stationslägen  
Tre olika stationslägen har diskuterats.

Läge 1 nära ån är bra ur rekreationssynpunkt 
men ocentralt i den illustrerade nya 
bebyggelsen. Kopplingen till väg 112 är 
mindre bra.  

Läge 2 ger goda utvecklingsmöjligheter för 
ny bebyggelse vid Vege station. Området 
väster om vegetationsridån kan användas 
för ytterligare bostäder, per sonal intensiva 
arbetsplatser, småindustri, hästgårdar eller 
liknande. 

Läge 3 nära väg 112 är svårt att bygga intill 
på grund av bullerstörning från vägen. Läget 
ger inte väsentligt bättre förutsättningar för 
bilpendling än ett läge något längre norrut. 

Läge 2 förordas med motiveringen att en 
station bör ligga mitt i ett samhälle och det 
fi nns förutsättningar att utveckla ett nytt 
stationssamhälle i detta  läge. Läget har 
dessutom bra koppling till områdets natur- 
och kulturvärden och är lätt att nå för pendlare 
från väg 112.

Alternativa stationslägen

1
2

3

Utformning av ny bebyggelseUtformning av ny bebyggelse
Bebyggelsen i området är av tradition relativt Bebyggelsen i området är av tradition relativt 
små hus av tegel eller puts, ekonomibyggna-små hus av tegel eller puts, ekonomibyggna-
derna är ofta av trä och rödmålade.derna är ofta av trä och rödmålade.

De stora gårdarna och De stora gårdarna och Vegegholms slott är Vegegholms slott är 
också i tegel eller ljus puts men har ekonomi-också i tegel eller ljus puts men har ekonomi-
byggnader i gråsten samt i trä.byggnader i gråsten samt i trä.

Tillkommande bebyggelse Tillkommande bebyggelse börbör ansluta till  ansluta till 
lokal bebyggelsetrlokal bebyggelsetraditionadition men kan ändå vara  men kan ändå vara 
modern. Stationsbyn blir en helt ny grupp modern. Stationsbyn blir en helt ny grupp 
med behov av eget centrum och emed behov av eget centrum och egen identgen identitet itet 
vilket bör beaktas vid utformning av byggna-vilket bör beaktas vid utformning av byggna-
derder,, gator och offentliga rum. gator och offentliga rum.
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Utbyggnadsmöjligheterna i de olika byarna Utbyggnadsmöjligheterna i de olika byarna 
har inventerats med utgångspunkt från land-har inventerats med utgångspunkt från land-
skap och befi ntlig bebyggelse. Någon ställ-skap och befi ntlig bebyggelse. Någon ställ-
ning till lämplig omfattning av utbyggnaden i ning till lämplig omfattning av utbyggnaden i 
respektive by eller fördelningen mellan byarna respektive by eller fördelningen mellan byarna 
i olika etapper har inte tagits i samrådsförsla-i olika etapper har inte tagits i samrådsförsla-
get. Det ska i stället ses som ett underlag för get. Det ska i stället ses som ett underlag för 
samrådet och en diskussion om utbyggnadens samrådet och en diskussion om utbyggnadens 
inriktning tillsammans med de översiktliga inriktning tillsammans med de översiktliga 
strukturskisserna.strukturskisserna.

Orange färgOrange färg på kartan till höger visar en  på kartan till höger visar en 
utbyggnad som kan ske på platsens villkor. utbyggnad som kan ske på platsens villkor. 
Den innebär ökad befolkning, men byarna Den innebär ökad befolkning, men byarna 
behåller sin karaktär och påverkan på land-behåller sin karaktär och påverkan på land-
skapet blir måttlig.skapet blir måttlig.

För att belysa en större utbyggnadspoten-För att belysa en större utbyggnadspoten-
tial med en framtida station har ytterligare tial med en framtida station har ytterligare 
utbyggnadsmöjligheter studerats. De bör ses utbyggnadsmöjligheter studerats. De bör ses 
som antingen en långsiktig utbyggnad på 30-som antingen en långsiktig utbyggnad på 30-
40 års sikt eller som en möjlighet att koncen-40 års sikt eller som en möjlighet att koncen-
trera utbyggnaden till en eller ett par byar. En trera utbyggnaden till en eller ett par byar. En 
sådan utbyggnad innebär större förändringar sådan utbyggnad innebär större förändringar 
i den berörda orten, men kan också ge förut-i den berörda orten, men kan också ge förut-
sättningar för utökad service, nya gång- och sättningar för utökad service, nya gång- och 
cykelvägar mm. Dessa ytor markeras med cykelvägar mm. Dessa ytor markeras med 
orange ram.orange ram.

UTBYGGNADSMÖJLIGHETER I UTBYGGNADSMÖJLIGHETER I 
BYARNABYARNA

De De röda ytornaröda ytorna är de som idag anges för  är de som idag anges för 
utbyggnad i de tre kommunernas gällande utbyggnad i de tre kommunernas gällande 
översiktsplaner.översiktsplaner.

00 2211 3 3 
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STATIONSBYNSTATIONSBYN
En pågatågsstation skulle ge förutsättningar En pågatågsstation skulle ge förutsättningar 
för en helt ny stationsby samtidigt som byn är för en helt ny stationsby samtidigt som byn är 
en förutsättning för att stationen ska komma en förutsättning för att stationen ska komma 
till stånd. Söder om det gamla stationsläget till stånd. Söder om det gamla stationsläget 
kan en ny station placeras. Där kan en by kan en ny station placeras. Där kan en by 
byggas vid stationen och få god anslutning till byggas vid stationen och få god anslutning till 
väg 112. Det fåtal villor, som fi nns i området väg 112. Det fåtal villor, som fi nns i området 
idag kan inlemmas i den nya byn. idag kan inlemmas i den nya byn. 

Ett stationssamhälle ska vara trevligt att bo i Ett stationssamhälle ska vara trevligt att bo i 
och vara välkomnande för besökare. Det kan och vara välkomnande för besökare. Det kan 
fi nnas utrymme för viss service i anslutning fi nnas utrymme för viss service i anslutning 
till stationen som blir byns naturliga centrum. till stationen som blir byns naturliga centrum. 
Bebyggelsen närmast stationen bör vara Bebyggelsen närmast stationen bör vara 
tätare än den som ligger längre bort. Vid sta-tätare än den som ligger längre bort. Vid sta-
tionen kan alternativ till villaboendet erbjudas tionen kan alternativ till villaboendet erbjudas 
till exempel i radhus. De som vill ha nära till till exempel i radhus. De som vill ha nära till 
bra kommunikationer och vacker natur kan få bra kommunikationer och vacker natur kan få 
möjlighet att bosätta sig här. möjlighet att bosätta sig här. 

Den nya byn kan få en viss centrumfunktion Den nya byn kan få en viss centrumfunktion 
för ett stort omland. Förutom Pågatågsstatio-för ett stort omland. Förutom Pågatågsstatio-
nen kan byn rymma affär, servicebostäder för nen kan byn rymma affär, servicebostäder för 
äldre och förskola. äldre och förskola. 

Stationsbyn och stationen ställer krav på tra-Stationsbyn och stationen ställer krav på tra-
fi klösningar. Stationen ska vara lätt att nå till fi klösningar. Stationen ska vara lätt att nå till 
fots, med cykel, buss och bil. fots, med cykel, buss och bil. Boende i södra Boende i södra 
delarna av Ängelholm kan välja Vegeholm delarna av Ängelholm kan välja Vegeholm 
som pendlingsstation. En bra kontakt mellan som pendlingsstation. En bra kontakt mellan 

stationen och de rekreationsområden som stationen och de rekreationsområden som 
ligger i Ängelholms kommun kan gynna ligger i Ängelholms kommun kan gynna 
turism och rörligt friluftsliv samt ge ett kom-turism och rörligt friluftsliv samt ge ett kom-
pletterande resande.pletterande resande.

För att det ska vara intressant att bosätta sig För att det ska vara intressant att bosätta sig 
här är det viktigt att kommunikationerna är här är det viktigt att kommunikationerna är 
bra redan från början. bra redan från början. II väntan på att pågatå- väntan på att pågatå-
gen ska stanna kan gen ska stanna kan een första utbyggnadsetapp, n första utbyggnadsetapp, 
med tillräckligt många bostäder, ge möjlighet med tillräckligt många bostäder, ge möjlighet 
att köra en busslinje förbi stationsläget. att köra en busslinje förbi stationsläget. 

UtbyggnadsmöjligheterUtbyggnadsmöjligheter
Utbyggnaden kan ske i etapper, först intill Utbyggnaden kan ske i etapper, först intill 
befi ntlig bebyggelse (1), se bild till höger, befi ntlig bebyggelse (1), se bild till höger, 
för att skapa bättre förutsättningar för en sta-för att skapa bättre förutsättningar för en sta-
tion. I samband med stationens tillkomst kan tion. I samband med stationens tillkomst kan 
utbyggnaden fortsätta söderut längs med järn-utbyggnaden fortsätta söderut längs med järn-
vägen med en kraftig vegetationsridå som vägen med en kraftig vegetationsridå som 
avgränsning mot landskapet (2). Dessa två avgränsning mot landskapet (2). Dessa två 
delar kan rymma mellan 300 och 500 bostä-delar kan rymma mellan 300 och 500 bostä-
der beroende på hur tätt och viken typ av hus  der beroende på hur tätt och viken typ av hus  
man bygger. Pendlarparkering kan fl yttas man bygger. Pendlarparkering kan fl yttas 
efterhand som utbyggnaden sker. efterhand som utbyggnaden sker. 

På lång sikt kan ännu ett område i väster tas i På lång sikt kan ännu ett område i väster tas i 
anspråk (3). Denna västra del är lika stor som anspråk (3). Denna västra del är lika stor som 
den östra och kan rymma lika många bostä-den östra och kan rymma lika många bostä-
der, dvs ca 300 lägenheter i enfamiljshus eller der, dvs ca 300 lägenheter i enfamiljshus eller 
fl er om bebyggelsen blir tätare. En framtida fl er om bebyggelsen blir tätare. En framtida 
möjlighet är att bygga öster om järnvägen och möjlighet är att bygga öster om järnvägen och 
utnyttja närheten till stationen på båda sidor utnyttja närheten till stationen på båda sidor 
järnvägen.järnvägen.
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Kring sKring stationen tationen kankan tätare bebyggelse med  tätare bebyggelse med 
några fl erfamiljshus och plats för viss ser-några fl erfamiljshus och plats för viss ser-
vice som närbutik och förskola lokaliseras. I vice som närbutik och förskola lokaliseras. I 
området utanför kan enfamiljshus och radhus området utanför kan enfamiljshus och radhus 
byggas. Dessutom kan området rymma servi-byggas. Dessutom kan området rymma servi-
celägenheter och arbetsplatser. celägenheter och arbetsplatser. 

 2  3  
 4  

 1  

Mot väg 112 kan Mot väg 112 kan 
arbetsplatser byggas arbetsplatser byggas 
närmare vägen och närmare vägen och 
järnvägen, än bostä-järnvägen, än bostä-
der.  der.  

SStationsbyn och tationsbyn och 
Utvälinge kan till-Utvälinge kan till-
låtas växa samman låtas växa samman 
eller hållas isäreller hållas isär

Behov av säkrare Behov av säkrare 
korsningar.korsningar.

Pendlar-Pendlar-
parkering vid parkering vid 
stationenstationen

Behov av säkerBehov av säker korsning  korsning 
mellan tåg, buss, bil och mellan tåg, buss, bil och 
cykel, samt möjlighet för  cykel, samt möjlighet för  
gående och cyklister att gående och cyklister att 
korsa Vege å.korsa Vege å.

På lång sikt kan På lång sikt kan 
Ängelholm växa Ängelholm växa 
närmare stationen.närmare stationen.

Förslag till nFörslag till ny cykelväg y cykelväg 
längs Kullavägenlängs Kullavägen

Befi ntliga vägar som Befi ntliga vägar som 
kan användas som kan användas som 
cykelvägar.cykelvägar.

ÄNGELHOLMÄNGELHOLM

KATTARPKATTARP

Eventuell utbyggnads-Eventuell utbyggnads-
möjlighet på lång siktmöjlighet på lång sikt

Alternativ genomfart Alternativ genomfart 
mellan Kullavägen och mellan Kullavägen och 
väg 112 förbi stationenväg 112 förbi stationen

UTVÄLINGE

TÅNGA

STATIONSBYNSTATIONSBYN
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UTVÄLINGE UTVÄLINGE 
Utvälinge ligger vid Vege ås mynning i inre Utvälinge ligger vid Vege ås mynning i inre 
delen av Skälderviken vid den korta kust-delen av Skälderviken vid den korta kust-
sträckan som utgör Helsingborgs nordligaste sträckan som utgör Helsingborgs nordligaste 
del. I byn bor i dag 195 personer. Bebyggelsen del. I byn bor i dag 195 personer. Bebyggelsen 
består av enfamiljshus där huvuddelen är från består av enfamiljshus där huvuddelen är från 
början av 1900-talet och framåt. Husen har början av 1900-talet och framåt. Husen har 
en enkel småskalig karaktär. Närmast havet en enkel småskalig karaktär. Närmast havet 
fi nns ett sommarstugeområde från 1960-talet. fi nns ett sommarstugeområde från 1960-talet. 
I samhällets östra kant har nyligen uppförts I samhällets östra kant har nyligen uppförts 
cirka 15 nya villor i området vid tegelbruks-cirka 15 nya villor i området vid tegelbruks-
dammarna.dammarna.

I byns västra kant fi nns fornlämningar från I byns västra kant fi nns fornlämningar från 
stenåldern och fram till vikingatid. I östra stenåldern och fram till vikingatid. I östra 
delen fi nns en medeltida klosterruin och rester delen fi nns en medeltida klosterruin och rester 
från det nedlagda  Vege å  tegelbruk i form från det nedlagda  Vege å  tegelbruk i form 
av dammar där lertäkterna var, samt ugn och av dammar där lertäkterna var, samt ugn och 
torklador. Ringugnen är renoverad och funge-torklador. Ringugnen är renoverad och funge-
rar som museum. Dammarna hyser ett mycket rar som museum. Dammarna hyser ett mycket 
rikt fågelliv. Sandön och åmynningen är en av rikt fågelliv. Sandön och åmynningen är en av 
de bästa fågellokalerna i nordvästra Skåne.de bästa fågellokalerna i nordvästra Skåne.

Byn har i dag ingen service. Skolan, med Byn har i dag ingen service. Skolan, med 
årskurs 1-6 samt förskola, fi nns i Rögle, som årskurs 1-6 samt förskola, fi nns i Rögle, som 
ligger 3 km bort. Det saknas separat cykel-ligger 3 km bort. Det saknas separat cykel-
bana dit och den väg som används är smal bana dit och den väg som används är smal 
och trafi keras av både personbilar och tyngre och trafi keras av både personbilar och tyngre 
fordon. Kustvägen har sommartid betydande fordon. Kustvägen har sommartid betydande 
trafi k. Kollektivtrafi k fi nns med regionbuss trafi k. Kollektivtrafi k fi nns med regionbuss 
men turtätheten är gles. men turtätheten är gles. 

Cykelväg in till Ängelholm saknas. Ungdo-Cykelväg in till Ängelholm saknas. Ungdo-
mar som går på högstadiet och gymnasiet mar som går på högstadiet och gymnasiet 
söker sig gärna till skolorna i Ängelholm dit söker sig gärna till skolorna i Ängelholm dit 
de vill kunna cykla. de vill kunna cykla. 

En bro över Vege å nära mynningen är ett öns-En bro över Vege å nära mynningen är ett öns-
kemål främst från vandrande och idrottsfören-kemål främst från vandrande och idrottsfören-
ingen har framfört önskemål om ny bollplan ingen har framfört önskemål om ny bollplan 
och en fritidsgård. och en fritidsgård. 

UtbyggnadsmöjligheterUtbyggnadsmöjligheter
Gällande öGällande översiktsplan, ÖP 2002, medger en versiktsplan, ÖP 2002, medger en 
relativt stor utbyggand av samhället med cirka relativt stor utbyggand av samhället med cirka 
80 hus söder om Kustvägen. Det motiveras av 80 hus söder om Kustvägen. Det motiveras av 
den föreslagna Pågatågsstationen i Vege.den föreslagna Pågatågsstationen i Vege.

OmOm Kustvägen fl yttas till ett läge söder om  Kustvägen fl yttas till ett läge söder om 
bebyggelsen kan en säkrare trafi kmiljö skapas bebyggelsen kan en säkrare trafi kmiljö skapas 
i byn och ytterligare cirka 20 enfamiljshus kan i byn och ytterligare cirka 20 enfamiljshus kan 
byggas innanför vägen.  byggas innanför vägen.  
  
Eventuell fortsatt utbyggnadEventuell fortsatt utbyggnad bör utformas  bör utformas 
med tanke på att stationsbyn och Utvälinge med tanke på att stationsbyn och Utvälinge 
bör hållas isär. Det behövs också utrymme bör hållas isär. Det behövs också utrymme 
för att förbättra korsningen mellan Kustvägen för att förbättra korsningen mellan Kustvägen 
och vägen söderut mot Tånga.och vägen söderut mot Tånga.
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Möjlig ny cykelväg till Ängelholm och till 
rekreationsområdet längs stranden och Vege 
å.

Säkrare korsning kan utformas som en rondell 
eller som ett trevägskors med cykeltunnel.

Om Kustvägen fl yttas så att trafi ken leds söder 
om byn kan vägen genom byn bli säkrare och 
cykeltrafi ken kan följa den nuvarande vägen. 
Det ger plats för en nybebyggelse som är 
nästan lika stor som byn är idag. Ett grönt släpp som håller isär byarna Ett grönt släpp som håller isär byarna 

skulle kunna innehålla en idrottsplatsskulle kunna innehålla en idrottsplats

Behov av cykelväg till skolan i Rögle.

UTVÄLINGE UTVÄLINGE 
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Gårdarna intill vägen ger byn karaktär.Gårdarna intill vägen ger byn karaktär.

UteserveringUteservering

NORRA HÄLJARÖD NORRA HÄLJARÖD 
I byn bor 140 personer i småhus eller på gårdar I byn bor 140 personer i småhus eller på gårdar 
som ligger inne i byn. Dessutom fi nns ett stort som ligger inne i byn. Dessutom fi nns ett stort 
antal fritidshus huvudsakligen ner mot havet. antal fritidshus huvudsakligen ner mot havet. 
Cirka hälften av husen i byn är fritidshus. Cirka hälften av husen i byn är fritidshus. 
Kommunen arbetar med en översyn av gäl-Kommunen arbetar med en översyn av gäl-
lande detaljplaner för att öka byggrätten och lande detaljplaner för att öka byggrätten och 
på så sätt ge bättre förutsättningar att förändra på så sätt ge bättre förutsättningar att förändra 
fritidsboende till permanentboende.fritidsboende till permanentboende.

Döinge är ett sommarstugeområde som ligger Döinge är ett sommarstugeområde som ligger 
nere vid stranden och helt skilt från byn. nere vid stranden och helt skilt från byn. 
Bebyggelsen ligger nedanför strandvallen Bebyggelsen ligger nedanför strandvallen 
och syns knappt från vägen. Gruppen bör med och syns knappt från vägen. Gruppen bör med 
tanke på landskapsbilden inte tillåtas växa.tanke på landskapsbilden inte tillåtas växa.

Flera stora gårdar fi nns inne i Häljaröd, vilket Flera stora gårdar fi nns inne i Häljaröd, vilket 
ger karaktär åt byn. Byns äldre delar utgör ett ger karaktär åt byn. Byns äldre delar utgör ett 
lokalt bevarandeintresse. lokalt bevarandeintresse. 

Rönnen är ett fågelreservat med beträdnads-Rönnen är ett fågelreservat med beträdnads-
förbud året om. Kustområdet fi nns upptaget förbud året om. Kustområdet fi nns upptaget 
på den internationella listan över våtmarks-på den internationella listan över våtmarks-
områden av stor betydelse för skyddet av områden av stor betydelse för skyddet av 
våtmarksfåglar, Ramsarkonventionen. Kust-våtmarksfåglar, Ramsarkonventionen. Kust-
området är Natura 2000-område enligt både området är Natura 2000-område enligt både 
habitatsdirektivet och fågeldirektivet samt av habitatsdirektivet och fågeldirektivet samt av 
riksintresse för naturvård och för rörligt fri-riksintresse för naturvård och för rörligt fri-
luftsliv och turism. luftsliv och turism. 

UtbyggnadsmöjligheterUtbyggnadsmöjligheter
Kusten är känslig för störningar från natur- och Kusten är känslig för störningar från natur- och 
kultursynpunkt. Ny bebyggelse kan prövas kultursynpunkt. Ny bebyggelse kan prövas 
inåt land, i direkt anslutning till befi ntlig inåt land, i direkt anslutning till befi ntlig 
bebyggelse, men endast i måttlig omfattning. bebyggelse, men endast i måttlig omfattning. 
Befolkningen kan öka genom att sommarhus Befolkningen kan öka genom att sommarhus 
blir permanentbostäder vilket översiktsplanen blir permanentbostäder vilket översiktsplanen 
visar.visar.

På lång sikt fi nns möjlighet att dra vägen söder På lång sikt fi nns möjlighet att dra vägen söder 
om byn och låta den befi ntliga kustvägen bli om byn och låta den befi ntliga kustvägen bli 
en bygata med sammanhållande funktion för en bygata med sammanhållande funktion för 
byn. Cirka 75 nya hus kan i så fall byggas norr byn. Cirka 75 nya hus kan i så fall byggas norr 
om en ny väg.om en ny väg.
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Häljaröd kan på lång sikt byggas ut mot Häljaröd kan på lång sikt byggas ut mot 
söder, eventuellt kan vägen då dras om söder söder, eventuellt kan vägen då dras om söder 
om byn.om byn.

Döinge

Norra Häljaröd

Rönnen

En cykelväg kan följa stranden En cykelväg kan följa stranden 
längslängs  befi ntliga grusvägar  om de befi ntliga grusvägar  om de 
kopplas samman.kopplas samman.

NORRA HÄLJARÖD NORRA HÄLJARÖD 
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TÅNGA TÅNGA 
Tånga by splittrades i och med skiftet och Tånga by splittrades i och med skiftet och 
ersattes av en bebyggelse med karaktär av ersattes av en bebyggelse med karaktär av 
radbyar. De fl esta husen är uppförda under radbyar. De fl esta husen är uppförda under 
senare delen av 1800-talet. Ett par större senare delen av 1800-talet. Ett par större 
gårdar ger karaktär åt området. Småhusen och gårdar ger karaktär åt området. Småhusen och 
de före detta arbetarbostäderna ligger längs de före detta arbetarbostäderna ligger längs 
Tångavägen och  de mindre vägarnaTångavägen och  de mindre vägarna. . 

Tånga bygdegård kan bokas för möten och Tånga bygdegård kan bokas för möten och 
fester. I byggnaden fi nns café och gården fester. I byggnaden fi nns café och gården 
fungerar som samlingsplats för byn och hela fungerar som samlingsplats för byn och hela 
området. området. 

Söder om väg 112 fi nns en plantskola med 11 Söder om väg 112 fi nns en plantskola med 11 
anställda.  anställda.  

Tångas karaktär av radby bevaras bäst om Tångas karaktär av radby bevaras bäst om 
man fortsätter bygga enstaka hus längs man fortsätter bygga enstaka hus längs 
vägarna i de luckor som fi nns mellan husen. vägarna i de luckor som fi nns mellan husen. 
Dessutom kan vissa större tomter avstyckas Dessutom kan vissa större tomter avstyckas 
för så kallade hästgårdar. Om man väljer det för så kallade hästgårdar. Om man väljer det 
senare bör man dock beakta allergirisken och senare bör man dock beakta allergirisken och 
hålla avstånd till övrig bostadsbebyggelse. De hålla avstånd till övrig bostadsbebyggelse. De 
öppna fälten i byns östra delar kan användas öppna fälten i byns östra delar kan användas 
som gemensam betesmark. som gemensam betesmark. 

UtbyggnadsmöjligheterUtbyggnadsmöjligheter
Översiktsplanen visarÖversiktsplanen visar att cirka 10 lucktomter  att cirka 10 lucktomter 
kan bebyggas.kan bebyggas.

MMed en fortsatt utbyggnad kan yed en fortsatt utbyggnad kan ytterligaretterligare  cirka cirka 
20 tomter längs vägarna avstyckas och kanske 20 tomter längs vägarna avstyckas och kanske 
10 större tomter för hästgårdar skapas. 10 större tomter för hästgårdar skapas. 

På lång sikt kan enPå lång sikt kan en större bebyggelsegrupp   större bebyggelsegrupp  
söder om väg 112 prövas. söder om väg 112 prövas. AAlternativt kan en lternativt kan en 
ny radby ny radby byggasbyggas utmed en väg i detta läge.  utmed en väg i detta läge. 
Antalet hus blir i så fall mindre.Antalet hus blir i så fall mindre.  De kortDe korta a 
avstånden avstånden gör det möjligt att förbinda bostads-gör det möjligt att förbinda bostads-
området och området och stationen stationen med en cykelväg längs med en cykelväg längs 
järnvägen. Ny bebyggelse i detta läge kräver järnvägen. Ny bebyggelse i detta läge kräver 
dock hänsyn till plantskolan. dock hänsyn till plantskolan. 

MMellanrummet mellan Tånga och Rögle med ellanrummet mellan Tånga och Rögle med 
utblickar över slätten bör hållas öppet.utblickar över slätten bör hållas öppet.

Viadukten med väg 112 över järnvägen behö-Viadukten med väg 112 över järnvägen behö-
ver byggas om när ver byggas om när dubbelspårdubbelspår anläggs. Då  anläggs. Då 
bör det skapas plats för brukningsväg, gång- bör det skapas plats för brukningsväg, gång- 
och cykelväg och eventuellt bilväg som kan och cykelväg och eventuellt bilväg som kan 
passera under väg 112 längs järnvägen.passera under väg 112 längs järnvägen.

Anslutningen från Tånga till väg 112 och Anslutningen från Tånga till väg 112 och 
korsningen där bilar och cyklar ska ta sig korsningen där bilar och cyklar ska ta sig 
över vägen till stationen är en känslig punkt över vägen till stationen är en känslig punkt 
där trafi ksäkerheten bör förbättras.där trafi ksäkerheten bör förbättras.

Vägen genom TångaVägen genom Tånga
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Tånga och Rögle har olika karaktär och bör Tånga och Rögle har olika karaktär och bör 
hållas isär.hållas isär.

Möjligt läge för hästgårdar eller Möjligt läge för hästgårdar eller 
bostäder kombinerade med verk-bostäder kombinerade med verk-
samheter.samheter.

På lång sikt kan här fi nnas plats för enPå lång sikt kan här fi nnas plats för en ny  ny 
husgrupp eller radby.husgrupp eller radby.

När bron byggs om för dubbelspår När bron byggs om för dubbelspår kankan plats  plats 
skapas för en cykel- och brukningsväg längs skapas för en cykel- och brukningsväg längs 
järnvägenjärnvägen. Det skulle ge god tillgänglig-. Det skulle ge god tillgänglig-
het till stationen och öka möjligheterna till het till stationen och öka möjligheterna till 
rörligt friluftsliv.rörligt friluftsliv.  

Trafi ksäkerheten i korsningen bör Trafi ksäkerheten i korsningen bör 
förbättras så att bilister och cyklis-förbättras så att bilister och cyklis-
ter kan korsa väg 112 på ett säkert ter kan korsa väg 112 på ett säkert 
sätt.sätt.

TÅNGA TÅNGA 
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RÖGLERÖGLE
Rögle samhälle består av tre delar, bruket, sta-Rögle samhälle består av tre delar, bruket, sta-
tionssamhället och vägbyn. Tegelbruket var i tionssamhället och vägbyn. Tegelbruket var i 
gång under större delen av 1800-talet. Det pro-gång under större delen av 1800-talet. Det pro-
ducerade gult Rögletegel, som kan ses i fl era ducerade gult Rögletegel, som kan ses i fl era 
byggnader på platsen. I dag återstår endast byggnader på platsen. I dag återstår endast 
lergravarna, som blivit vattenfyllda dammar. lergravarna, som blivit vattenfyllda dammar. 
Arbetarna bodde i hus längs Tångavägen. Arbetarna bodde i hus längs Tångavägen. 

I Rögle fi nns en skola med årskurs 1-6 samt I Rögle fi nns en skola med årskurs 1-6 samt 
förskola. Upptagningsområdet består av förskola. Upptagningsområdet består av 
Välinge, Rögle, Tånga och Utvälinge i Hel-Välinge, Rögle, Tånga och Utvälinge i Hel-
singborgs kommun. Det fi nns också industri-singborgs kommun. Det fi nns också industri-
lokaler med plats för fl er verksamheter. lokaler med plats för fl er verksamheter. 

Byn upplevs som ett litet samhälle och präg-Byn upplevs som ett litet samhälle och präg-
las av den tegeltillverkning som under lång las av den tegeltillverkning som under lång 
tid förekom här. Det har tidigare funnits en tid förekom här. Det har tidigare funnits en 
station i Rögle. Den lades ner på 1940-talet.  station i Rögle. Den lades ner på 1940-talet.  
Stationsbyggnaden revs 1977 men av den Stationsbyggnaden revs 1977 men av den 
äldre bebyggelsen fi nns det kavr ett par arbe-äldre bebyggelsen fi nns det kavr ett par arbe-
tarlängor och Wälinge sparbank  inom områ-tarlängor och Wälinge sparbank  inom områ-
det. Rögle har kulturhistoriskt värde enligt det. Rögle har kulturhistoriskt värde enligt 
PBL 3:12§. PBL 3:12§. 

Samhället ligger längs vägen. Byns karaktär Samhället ligger längs vägen. Byns karaktär 
kan tåla viss förtätning men inte för mycket. kan tåla viss förtätning men inte för mycket. 
Byn saknar centrum men har en tyngdpunkt Byn saknar centrum men har en tyngdpunkt 
kring skolan. kring skolan. 

UtbyggnadsmöjligheterUtbyggnadsmöjligheter
Översiktsplanen visar enÖversiktsplanen visar en sparsam komplette- sparsam komplette-
ring av bebyggelsen, ca 15 nya hus.ring av bebyggelsen, ca 15 nya hus.

Rögle by är unik med sina dammar och sin Rögle by är unik med sina dammar och sin 
skola. Dessa kvaliteter bör tillvaratas när byn skola. Dessa kvaliteter bör tillvaratas när byn 
ska växa. ska växa. MMellanrummet mellan Tånga och ellanrummet mellan Tånga och 
Rögle byar bör inte byggas igen. Rögle byar bör inte byggas igen. 

Byns kärna bör markeras med mer bebyggelse Byns kärna bör markeras med mer bebyggelse 
nära skolan. Dessutom kan en del lucktomter nära skolan. Dessutom kan en del lucktomter 
längs vägen bebyggas. Några större tomter längs vägen bebyggas. Några större tomter 
kan avsättas för odlingsintresserade eller för kan avsättas för odlingsintresserade eller för 
människor som vill förverkliga sina drömmar människor som vill förverkliga sina drömmar 
på ett mer ytkrävande sätt. Stora tomter kan på ett mer ytkrävande sätt. Stora tomter kan 
avsättas för att möjliggöra djurhållning i liten avsättas för att möjliggöra djurhållning i liten 
skala t ex häst- eller hundgårdar.skala t ex häst- eller hundgårdar.

En forsatt utbyggnad kan geEn forsatt utbyggnad kan ge byn en tydlig  byn en tydlig 
tyngdpunkt kring skolan ca 40 enfamiljshus tyngdpunkt kring skolan ca 40 enfamiljshus 
och möjlighet till etablering av nya företag är och möjlighet till etablering av nya företag är 
rimligt.rimligt.

På lång sikt kan man taPå lång sikt kan man ta  vara på den unika vara på den unika 
möjligheten att erbjuda exklusivt boende vid möjligheten att erbjuda exklusivt boende vid 
vatten. Ca 100 nya hus kan byggas  i en grupp vatten. Ca 100 nya hus kan byggas  i en grupp 
runt dammarna.runt dammarna.

Möjligheten att bebygga den gamla soptippen Möjligheten att bebygga den gamla soptippen 
bör utredas.bör utredas.  
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Möjligt uMöjligt utbyggnadsområde kring dammen på  tbyggnadsområde kring dammen på  
lång sikt.lång sikt.

Den gamla kyrkvägen till Välinge är nu Den gamla kyrkvägen till Välinge är nu 
cykelväg med planskild korsning.cykelväg med planskild korsning.

Hur mycket kan man bygga vid den Hur mycket kan man bygga vid den 
gamla tippen?gamla tippen?

Skolan är en mötesplats.Skolan är en mötesplats.

Ny cykelväg till stationen och byarna i Ny cykelväg till stationen och byarna i 
norr kan följa järnvägen.norr kan följa järnvägen.

Dammarna och Dammarna och 
tegelbebyggelsen ger byn dess karaktär.tegelbebyggelsen ger byn dess karaktär.

RÖGLERÖGLE
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VÄLINGE VÄLINGE 
I Välinge bor i dag 77 personer. Byn består 
av några större gårdar och en rad av villor 
på vägens östra sida. Kyrkan, prästgården 
och klockarbostället ligger samlade i byns 
södra del och har ett kulturhistoriskt värde. 
Kyrkvägen från Rögle visar sambandet 
mellan byarna. Den används nu som gång- 
och cykelväg till skolan i Rögle. 

Byn saknar service och tillgång till kollektiv-Byn saknar service och tillgång till kollektiv-
trafi k. trafi k. 

MICO är en kemisk teknisk industri, som MICO är en kemisk teknisk industri, som 
ligger mitt i byn. Lite längre norrut ligger  ligger mitt i byn. Lite längre norrut ligger  
Cernelle, som tillverkar naturläkemedel. Cernelle, som tillverkar naturläkemedel. 

UtbyggnadsmöjligheterUtbyggnadsmöjligheter
Översiktsplanen visarÖversiktsplanen visar  een mindre husgrupp  n mindre husgrupp  
söder om företaget MICO.söder om företaget MICO.

Det fi nns fl eraDet fi nns fl era  alternativa utbyggnadsrikt-alternativa utbyggnadsrikt-
ningar. ningar. Antingen åt öster eller åt väsAntingen åt öster eller åt västerter. . 
Eventuellt kan stora tomter som möjliggör Eventuellt kan stora tomter som möjliggör 
ett alternativt boende på landsbygden passa. ett alternativt boende på landsbygden passa. 
En grönyta mitt i byn kan bli en samlande En grönyta mitt i byn kan bli en samlande 
plats och ett alternativ till rörelsestråket längs plats och ett alternativ till rörelsestråket längs 
vägen. vägen. 

Landskapet tål relativt mycket bebyggelse men Landskapet tål relativt mycket bebyggelse men 
byns småskalighet går förlorad om utbyggna-byns småskalighet går förlorad om utbyggna-
den går för snabbt eller blir för omfattande.den går för snabbt eller blir för omfattande.

Området kring kyrkan har ett 
kulturhistoriskt värde.

Läkemedelsindustrier

Befi ntliga småvägar kan bindas samman så att kontakten 
till Vegeholm och havet kan återskapas och så att en station 
kan nås med en gen och säker cykelväg.

Möjliga utbyggnadsområ-Möjliga utbyggnadsområ-
den på lång siktden på lång sikt

Förslag till ny bebyggelse längs gamla Förslag till ny bebyggelse längs gamla 
kyrkvägen, cykelvägen till skolankyrkvägen, cykelvägen till skolan

VÄLINGE VÄLINGE 



KOMMUNIKATIONKOMMUNIKATION
Området, som är glest befolkat, är idag nästan Området, som är glest befolkat, är idag nästan 
helt bilberoende med svagt underlag för kol-helt bilberoende med svagt underlag för kol-
lektivtrafi k. Cyklektivtrafi k. Cyklister är hänvisade till de ofta lister är hänvisade till de ofta 
smala bilvägarna med bristande säkerhet. smala bilvägarna med bristande säkerhet. 

En ny station kan bli möjlig En ny station kan bli möjlig vid Vegeholm vid Vegeholm 
när när Västkustbanan ska förses med dubbelspår Västkustbanan ska förses med dubbelspår 
enligt Banverkets planer. En utgångspunkt för enligt Banverkets planer. En utgångspunkt för 
detta detta planförslag är att studera kommunika-planförslag är att studera kommunika-
tion i ett sådant perspektiv.tion i ett sådant perspektiv.

REGIONALA SAMBANDREGIONALA SAMBAND
Västkustbanan trafi keras av Pågatåg som Västkustbanan trafi keras av Pågatåg som 
går mellan Ängelholm och Malmö och av går mellan Ängelholm och Malmö och av 
Öresundståg som går mellan Helsingör och Öresundståg som går mellan Helsingör och 
Göteborg via Malmö - Köpenhamn. Mellan Göteborg via Malmö - Köpenhamn. Mellan 
Helsingborg och Ängelholm fi nns tre statio-Helsingborg och Ängelholm fi nns tre statio-
ner. För att nå fjärrtrafi ken från en station i ner. För att nå fjärrtrafi ken från en station i 
Vege måste man ta Pågatåg till Helsingborg Vege måste man ta Pågatåg till Helsingborg 
eller Ängelholm.eller Ängelholm.

En framtida möjlighet kan vara En framtida möjlighet kan vara att utöka Påga-att utöka Påga-
tågstrafi ken till Båstad när tunneln genom tågstrafi ken till Båstad när tunneln genom 
Hallandsåsen öppnas för trafi k. Hallandsåsen öppnas för trafi k. Det kan fi nnas Det kan fi nnas 
möjlighet att behålla gamla spåret för Pågatåg möjlighet att behålla gamla spåret för Pågatåg 
med stationer i Förslöv, Grevie med stationer i Förslöv, Grevie  oc och Båstad. h Båstad. 

PendlingPendling
Den största pendlingen från planområdet Den största pendlingen från planområdet är är 
arbetspendling till Helsingborg. Pendlingen arbetspendling till Helsingborg. Pendlingen 

mellan Höganäs och Ängelholms tätorter är mellan Höganäs och Ängelholms tätorter är 
ringa.ringa.

Barnen går huvudsakligen i skola i den egna Barnen går huvudsakligen i skola i den egna 
kommunenkommunen. Många . Många söker sig dock till söker sig dock till högsta-högsta-
dium och gymnasium i Ängelholm dium och gymnasium i Ängelholm trots att de trots att de 
bor i byarna i Helsingborgs kommunbor i byarna i Helsingborgs kommun..

Ängelholm är den naturliga centralorten här Ängelholm är den naturliga centralorten här 
handlar man handlar man och söker annan serviceoch söker annan service. . För För 
turister fi nns målpunkter på fl era håll i närhe-turister fi nns målpunkter på fl era håll i närhe-
ten se ten se avsnittet turism.avsnittet turism.

Arbetspendlingen till Helsingborg dominerar Arbetspendlingen till Helsingborg dominerar 

Järnvägen mellan Helsingborg och Halm-Järnvägen mellan Helsingborg och Halm-
stad. Stationsläget i Vege ligger på lämpligt stad. Stationsläget i Vege ligger på lämpligt 
avstånd från Kattarp och Ängelholm.avstånd från Kattarp och Ängelholm.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
UTGÅNGSPUNKTERUTGÅNGSPUNKTER
Området genomkorsas av Västkustbanan och Området genomkorsas av Västkustbanan och 
av väg 112 mellan Höganäs och E6/Erikslund. av väg 112 mellan Höganäs och E6/Erikslund. 
Andra större vägar i området är Kustvägen Andra större vägar i området är Kustvägen 
mellan Jonstorp och Utvälinge, Kullavägen mellan Jonstorp och Utvälinge, Kullavägen 
mellan Utvälinge och Ängelholm samt för-mellan Utvälinge och Ängelholm samt för-
bindelsen mellan denna och väg 112 som bindelsen mellan denna och väg 112 som 
heter väg 1428.heter väg 1428.

En utbyggnad av Västkustbanan till dubbel-En utbyggnad av Västkustbanan till dubbel-
spår är aktuell som ett led i regeringens sats-spår är aktuell som ett led i regeringens sats-
ning på utbyggd infrastruktur och prioritering ning på utbyggd infrastruktur och prioritering 
av långsiktigt hållbara färdsätt. Enkelspåret av långsiktigt hållbara färdsätt. Enkelspåret 
har otillräcklig kapacitet för att medge den har otillräcklig kapacitet för att medge den 
framtida tågtrafi k som är planerad för att framtida tågtrafi k som är planerad för att 
utveckla det regionala och interregionala tåg-utveckla det regionala och interregionala tåg-
resandet.resandet.

Västkustbanan utgör en kraftig barriär i områ-Västkustbanan utgör en kraftig barriär i områ-
det eftersom banvallen ej får beträdas oavsett det eftersom banvallen ej får beträdas oavsett 
om det kommer ett tåg eller ej. om det kommer ett tåg eller ej. I dag fi nns I dag fi nns 
planskilda korsningar mellan järnväg och planskilda korsningar mellan järnväg och 
bilväg på två ställen, Kullavägen och väg 112. bilväg på två ställen, Kullavägen och väg 112. 
Gång- och cykeltrafi k är inte förbjuden längs Gång- och cykeltrafi k är inte förbjuden längs 
och tvärs dessa vägar men är mindre lämpligt och tvärs dessa vägar men är mindre lämpligt 
med tanke på deras utformning, trafi kens has-med tanke på deras utformning, trafi kens has-
tighet och intensitet. Separat gång- och cykel-tighet och intensitet. Separat gång- och cykel-
väg under järnvägen fi nns bara i Rögle. väg under järnvägen fi nns bara i Rögle. 

Vägnätet i området har förhållandevis god Vägnätet i området har förhållandevis god 
standard och inte särskilt hög trafi kbelast-standard och inte särskilt hög trafi kbelast-

ning. Några utbyggnader av vägnätet är för ning. Några utbyggnader av vägnätet är för 
närvarande inte aktuella. närvarande inte aktuella. 

I området I området fi nns egenligen bara en säker cykel-fi nns egenligen bara en säker cykel-
väg, den mellan Röväg, den mellan Rögle och Välinge.  Anngle och Välinge.  Annaars rs 
är man hänvisad till de smala vägarna med är man hänvisad till de smala vägarna med 
farliga korsningspunkter som farliga korsningspunkter som bland annat gör bland annat gör 
skolvägarna osäkra.skolvägarna osäkra.

Förutsättningar för en ny stationFörutsättningar för en ny station
Antalet resande från denna stationen är bero-Antalet resande från denna stationen är bero-
ende avende av de resmöjligheter som tågstoppen ger  de resmöjligheter som tågstoppen ger 
för boende och sysselsatta, besökare m fl . Ju för boende och sysselsatta, besökare m fl . Ju 
fl er tågstopp per dygn desto större är möjlig-fl er tågstopp per dygn desto större är möjlig-
heterna för boende och besökare att hitta tåg-heterna för boende och besökare att hitta tåg-
förbindelser som passar.förbindelser som passar.

Väsentligt för resandet är den totala restiden Väsentligt för resandet är den totala restiden 
inklusive spilltid. Priset har också betydelse, inklusive spilltid. Priset har också betydelse, 
särskilt vid regelbundet resande, liksom kom-särskilt vid regelbundet resande, liksom kom-
fort och hur man kan ta sig vidare vid mål-fort och hur man kan ta sig vidare vid mål-
punkten. Undersökningar har visat att kvoten punkten. Undersökningar har visat att kvoten 
mellan restid med kollektivt färdsätt och restid mellan restid med kollektivt färdsätt och restid 
med bil inte bör vara större än 1,3 – 1,5. Det med bil inte bör vara större än 1,3 – 1,5. Det 
innebär att resa med tåg och/eller med buss innebär att resa med tåg och/eller med buss 
inte får ta mer än 1,5 gånger så lång tid som inte får ta mer än 1,5 gånger så lång tid som 
en bilresa om man ska välja tåget.en bilresa om man ska välja tåget.

Det viktigt att så många som möjligt bor nära Det viktigt att så många som möjligt bor nära 
stationen med gena, snabba förbindelser dit stationen med gena, snabba förbindelser dit 
för att tiden för anslutningsresan inte ska äta för att tiden för anslutningsresan inte ska äta 
upp tågets snabbhet och bekvämlighet.upp tågets snabbhet och bekvämlighet.

Många års erfarenheter och forskning visar Många års erfarenheter och forskning visar 
att bebyggelsen inom den närmsta zonen, att bebyggelsen inom den närmsta zonen, 
1-2 km från stationen, är nästan helt avgö-1-2 km från stationen, är nästan helt avgö-
rande för hur en lokalstation fungerar. Många rande för hur en lokalstation fungerar. Många 
bra exempel fi nns i Skåne, exempelvis lilla bra exempel fi nns i Skåne, exempelvis lilla 
Dösjebro där nästan 40 % åker tåg dagligen. Dösjebro där nästan 40 % åker tåg dagligen. 
Danske Statsbanerne i Köpenhamn hävdar att Danske Statsbanerne i Köpenhamn hävdar att 
det primära upptagningsområdet för en lokal-det primära upptagningsområdet för en lokal-
station endast är 700-800 m fågelvägen.station endast är 700-800 m fågelvägen.

Bostäder nära stationen har så stor betydelse Bostäder nära stationen har så stor betydelse 
därför att därför att vårt i särklass vanligaste och helt vårt i särklass vanligaste och helt 
dominerande sätt att ta oss till och från en dominerande sätt att ta oss till och från en 
lokalstation är lokalstation är att gå eller cykla. Enskilda att gå eller cykla. Enskilda 
cykelresor på upp till 5 km är inte ovanliga cykelresor på upp till 5 km är inte ovanliga 
men oftast är inte anslutningsresor på mer än men oftast är inte anslutningsresor på mer än 
2-3 km realistiskt eftersom även tågresan och 2-3 km realistiskt eftersom även tågresan och 
fortsättningen till målet tar tid.fortsättningen till målet tar tid.

Matarbusstrafi k är vanligen svår att få att fung-Matarbusstrafi k är vanligen svår att få att fung-
era även i betydligt större orter, eftersom det era även i betydligt större orter, eftersom det 
antingen kräver en hög turtäthet eller mycket antingen kräver en hög turtäthet eller mycket 
god tidpassning mellan tåg och buss. Möjlig-god tidpassning mellan tåg och buss. Möjlig-
het till bilpendling bör tas tillvara men svarar het till bilpendling bör tas tillvara men svarar 
ofta bara för 5-10 % av resandet eftersom ofta bara för 5-10 % av resandet eftersom 
man när man åker bil ofta väljer att samåka man när man åker bil ofta väljer att samåka 
eller köra själv hela vägen.eller köra själv hela vägen.
Fritidsresor är en stor del av vårt totala resande Fritidsresor är en stor del av vårt totala resande 
idag. Dock är andelen rekreationsresor av dem idag. Dock är andelen rekreationsresor av dem 
liten och de utförs nästan uteslutande med bil liten och de utförs nästan uteslutande med bil 
under kvällar, helger och korta säsonger, dvs under kvällar, helger och korta säsonger, dvs 
när det ändå fi nns ledig kapacitet på tågen.när det ändå fi nns ledig kapacitet på tågen.
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Rekreationsresor kan därför inte bära en sta-Rekreationsresor kan därför inte bära en sta-
tion med reguljär tågtrafi k. Däremot är poten-tion med reguljär tågtrafi k. Däremot är poten-
tiella rekreationsresor en plusfaktor om en tiella rekreationsresor en plusfaktor om en 
station kan motiveras av andra skäl samtidigt station kan motiveras av andra skäl samtidigt 
som tågtrafi ken är en plusfaktor för tillgäng-som tågtrafi ken är en plusfaktor för tillgäng-
ligheten till rekreationsutbudet.ligheten till rekreationsutbudet.

Andra förutsättningarna för att en etablering Andra förutsättningarna för att en etablering 
av en lokalstation ska kunna försvaras är av en lokalstation ska kunna försvaras är 
att kunna göra tågstopp utan att störa annan att kunna göra tågstopp utan att störa annan 
tågtrafi k och utan att stora merinvesteringar tågtrafi k och utan att stora merinvesteringar 
måste göras i bansystemet eller i extra tåg.måste göras i bansystemet eller i extra tåg.

Enligt ett scenario för framtida tågtrafi k i Enligt ett scenario för framtida tågtrafi k i 
nordvästra Skåne år 2030, som anses innehålla nordvästra Skåne år 2030, som anses innehålla 
den framtida tågtrafi k vi idag kan föreställa den framtida tågtrafi k vi idag kan föreställa 
oss, kommer ett framtida dubbelspår ha drygt oss, kommer ett framtida dubbelspår ha drygt 
30 % kapacitetsutnyttjande. Det fi nns alltså 30 % kapacitetsutnyttjande. Det fi nns alltså 
kapacitet på banan för ytterligare tåguppehåll, kapacitet på banan för ytterligare tåguppehåll, 
förutsatt att tidsavstånden till efterföljande tåg förutsatt att tidsavstånden till efterföljande tåg 
inte är för litet när man lägger tidtabellen. Det inte är för litet när man lägger tidtabellen. Det 
bedöms också fi nnas utrymme för fl er passa-bedöms också fi nnas utrymme för fl er passa-
gerare på tågen på den aktuella sträckan.gerare på tågen på den aktuella sträckan.

Det har stor betydelse att så många som möj-Det har stor betydelse att så många som möj-
ligt bor nära stationen och bidrar till den ligt bor nära stationen och bidrar till den 
totala tidsvinsten med sitt tågresande. Ökade totala tidsvinsten med sitt tågresande. Ökade 
restider, som ett extra tågstopp p g a en ny sta-restider, som ett extra tågstopp p g a en ny sta-
tion innebär, ger också minskat resande och tion innebär, ger också minskat resande och 
minskade biljettintäkter för den övriga trafi -minskade biljettintäkter för den övriga trafi -
ken som behöver kompenseras.ken som behöver kompenseras.

För att man enligt Skånetrafi ken ska kunna För att man enligt Skånetrafi ken ska kunna 
motivera en station i Vege fordras minst  motivera en station i Vege fordras minst  
300 resor per vardag. Det betyder att det bör 300 resor per vardag. Det betyder att det bör 
fi nnas minst 1000 boende inom gångavstånd fi nnas minst 1000 boende inom gångavstånd 
(ca 1 km) eller dubbelt så många inom ca 2 (ca 1 km) eller dubbelt så många inom ca 2 
km radie (bekvämt cykelavstånd).km radie (bekvämt cykelavstånd).

En utförligare genomgång av trafi kförutsätt-En utförligare genomgång av trafi kförutsätt-
ningarna för en ny station redovisas ningarna för en ny station redovisas i slutet på i slutet på 
detta avsnittdetta avsnitt..

Olika stationslägen har diskuterats i projekt-Olika stationslägen har diskuterats i projekt-
arbetet. Sammanfattningsvis bör ett nytt sta-arbetet. Sammanfattningsvis bör ett nytt sta-
tionsläge uppfylla följande kriterier:tionsläge uppfylla följande kriterier:

• Stationen bör ligga centralt i bebyggel-• Stationen bör ligga centralt i bebyggel-
sen. Det är en förutsättning för att den ska sen. Det är en förutsättning för att den ska 
fungera och stationen kommer att använ-fungera och stationen kommer att använ-
das mer om många bor nära. Det bör fi nnas das mer om många bor nära. Det bör fi nnas 
tät bebyggelse nära stationen med tillräck-tät bebyggelse nära stationen med tillräck-
ligt antal boende samt om möjligt service ligt antal boende samt om möjligt service 
och personalintensiva arbetsplatser i direkt och personalintensiva arbetsplatser i direkt 
anslutning till stationsläget.anslutning till stationsläget.

• Det skall fi nnas goda och gena gång- och • Det skall fi nnas goda och gena gång- och 
cykelvägar även från angränsande orter för cykelvägar även från angränsande orter för 
att ge dem god tillgänglighet till tågtrafi ken att ge dem god tillgänglighet till tågtrafi ken 
och regionens samlade utbud av arbetsplat-och regionens samlade utbud av arbetsplat-
ser, service mm – och för att stärka statio-ser, service mm – och för att stärka statio-
nens resandeunderlagnens resandeunderlag

• Stationsläget bör vara lätt att nå för pend-• Stationsläget bör vara lätt att nå för pend-
larparkering från väg 112 och från Kullavä-larparkering från väg 112 och från Kullavä-
gen samt för eventuell framtida busstrafi k, gen samt för eventuell framtida busstrafi k, 
exempelvis skolbussar eller privat mini-exempelvis skolbussar eller privat mini-
busstrafi k till turistmål etc. För busstrafi -busstrafi k till turistmål etc. För busstrafi -
ken bör genomkörningsmöjlighet fi nnas.ken bör genomkörningsmöjlighet fi nnas.

• Den ska ge goda förutsättningar för rekre-• Den ska ge goda förutsättningar för rekre-
ationsresor. Det ationsresor. Det är ont om är ont om alleallemansrätts-mansrätts-
ligt tillgänglig mark i västra Skåne. Det ligt tillgänglig mark i västra Skåne. Det 
är därför en stor tillgång för regionen att är därför en stor tillgång för regionen att 
kunna nå Vegeholmsområdet.kunna nå Vegeholmsområdet.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIKGÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Väsentligt bättre gång- och cykelförbindel-Väsentligt bättre gång- och cykelförbindel-
ser mellan småorterna i området samt mot ser mellan småorterna i området samt mot 
Ängelholm, Jonstorp och Tånga/Rögle är Ängelholm, Jonstorp och Tånga/Rögle är 
en förutsättning för att ta vara på områdets en förutsättning för att ta vara på områdets 
utvecklingspotential. Det kan stärka sam-utvecklingspotential. Det kan stärka sam-
verkan mellan orterna, näringsliv, turism, verkan mellan orterna, näringsliv, turism, 
rekreationsmöjligheter, stödja befi ntlig kol-rekreationsmöjligheter, stödja befi ntlig kol-
lektivtrafi k samt trygga barns uppväxtmöjlig-lektivtrafi k samt trygga barns uppväxtmöjlig-
heter och sociala utveckling.heter och sociala utveckling.

De brister som fi nns i trafi knätens uppbygg-De brister som fi nns i trafi knätens uppbygg-
nad består i huvudsak av brist på gång- och nad består i huvudsak av brist på gång- och 
cykelförbindelser och säkra korsningspunk-cykelförbindelser och säkra korsningspunk-
ter med väg 112 samt avsaknad av gång- och ter med väg 112 samt avsaknad av gång- och 
cykelförbindelser tvärs järnvägen på rimliga cykelförbindelser tvärs järnvägen på rimliga 
avstånd. avstånd. Det fi nns eDet fi nns endast en koport under väg ndast en koport under väg 
112 öster om järnvägen. 112 öster om järnvägen. 
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En f d vägbro fi nns över Vege å söder om Kul-En f d vägbro fi nns över Vege å söder om Kul-
lavägen. lavägen. Brons läge gör den svår att använda Brons läge gör den svår att använda 
för för annat än rekreation. Cykelvägen mellan annat än rekreation. Cykelvägen mellan 
Utvälinge, stationen ochUtvälinge, stationen och Ängelholm bör istäl- Ängelholm bör istäl-
let följa Kullavägen där den korsar ån och let följa Kullavägen där den korsar ån och 
järnvägen.järnvägen.

En utbyggnad av en regional gång- och cykel-En utbyggnad av en regional gång- och cykel-
väg längs Kullavägen är planerad och uppta-väg längs Kullavägen är planerad och uppta-
gen i Vägverkets plan för regionala cykelstråk. gen i Vägverkets plan för regionala cykelstråk. 
Konkreta utbyggnadsförslag fi nns dock inte. Konkreta utbyggnadsförslag fi nns dock inte. 

En utbyggnad av gång- och cykelvägnätet är En utbyggnad av gång- och cykelvägnätet är 
angelägen för att stärka tillgängligheten och angelägen för att stärka tillgängligheten och 
utvecklingspotentialen i området oavsett om utvecklingspotentialen i området oavsett om 
en ny station kommer till stånd eller ej. Om en ny station kommer till stånd eller ej. Om 
stationen byggs blir tillgängligheten inom stationen byggs blir tillgängligheten inom 
området än mer betydelsefull både för att ge området än mer betydelsefull både för att ge 
tillräckligt resandeunderlag för stationen, ge tillräckligt resandeunderlag för stationen, ge 
boende och näringsliv möjlighet att utnyttja boende och näringsliv möjlighet att utnyttja 
dess fördelar samt skapa regional tillgänglig-dess fördelar samt skapa regional tillgänglig-
het till rekreations- och turistutbudet i områ-het till rekreations- och turistutbudet i områ-
det.det.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETERUTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Cykelförbindelse mot Ängelholm 
En ny cykelEn ny cykelvävägg föreslås följa Kullavägens  föreslås följa Kullavägens 
södra sida, skild från körbanan.södra sida, skild från körbanan.  LedenLeden gör  gör 
också intilliggande skogsmark mer tillgäng-också intilliggande skogsmark mer tillgäng-
lig. lig. Jämn belysning, utan mörka partier, är Jämn belysning, utan mörka partier, är 
viktigt. viktigt. 

Korsningen mellan järnvägen och Kullavägen Korsningen mellan järnvägen och Kullavägen 
öster om Vege å är en komplicerad punkt, där öster om Vege å är en komplicerad punkt, där 
knytningar till stråken utmed båda sidor av knytningar till stråken utmed båda sidor av 
järnvägen och till passage över Vege å behö-järnvägen och till passage över Vege å behö-
ver studeras noga. ver studeras noga. 

En cykelväg kan dras planskilt över järnvä-En cykelväg kan dras planskilt över järnvä-
gen längs vägbron (A) och förbindas med ett gen längs vägbron (A) och förbindas med ett 
gång- och cykelstråk längs järnvägens västra gång- och cykelstråk längs järnvägens västra 
sida under vägbron norrut sida under vägbron norrut (B)(B)  till planerad till planerad 
golfbana mm.golfbana mm.

Ett sEtt stråk kan dras söderut via den gamla båg-tråk kan dras söderut via den gamla båg-
bron över Vege å bron över Vege å (C) (C) till stationsbyn. Det till stationsbyn. Det 
får då också god kontakt med vandringsle-får då också god kontakt med vandringsle-
derna längs Vege å. Stråket kan fortsätta mot derna längs Vege å. Stråket kan fortsätta mot 
Utvälinge via lokalgatan och sedan längs Kul-Utvälinge via lokalgatan och sedan längs Kul-
lavägen (D). lavägen (D). 

Alternativa förbindelser till Utvälinge kan Alternativa förbindelser till Utvälinge kan 
kombineras med vandrings- och rekreations-kombineras med vandrings- och rekreations-
stråk på norra sidan av Kullavägen. En bro stråk på norra sidan av Kullavägen. En bro 
över Vege å måste då förutsättas.över Vege å måste då förutsättas.

A
B

CD

Cykelförbindelse till ÄngelholmCykelförbindelse till Ängelholm..  BBokstavshänvisning i textenokstavshänvisning i texten

JV
G

Kullav
ägen
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Det kan skapas möjlighet att bygga en gång- Det kan skapas möjlighet att bygga en gång- 
och cykeltunnel vid utbyggnad av den nya och cykeltunnel vid utbyggnad av den nya 
vägsträckningen som föreslås söder om vägsträckningen som föreslås söder om 
Utvälinge. Gång- och cykeltunnel är även Utvälinge. Gång- och cykeltunnel är även 
angelägen för att kunna skapa en säker skol-angelägen för att kunna skapa en säker skol-
väg ner mot Tånga och Rögle längs östra sidan väg ner mot Tånga och Rögle längs östra sidan 
av väg 1428. Förbindelsen ger också Tånga av väg 1428. Förbindelsen ger också Tånga 
och stationsbyn god kontakt norrut med Vege och stationsbyn god kontakt norrut med Vege 
ås mynning.ås mynning.

Cykelförbindelse och skolväg mellan 
Utvälinge och Tånga, Rögle 
Väg 1428 har en skymd korsning med väg Väg 1428 har en skymd korsning med väg 
112 vid Tånga Bygdegård. Väg 112 har  snabb 112 vid Tånga Bygdegård. Väg 112 har  snabb 
och tung biltrafi k, ca 4800 f/d. Korsningen och tung biltrafi k, ca 4800 f/d. Korsningen 
föreslås bli en rondell vilket ökar säkerheten. föreslås bli en rondell vilket ökar säkerheten. 
Skolbarn, fotgängare och cyklister kan ledas Skolbarn, fotgängare och cyklister kan ledas 
över vägen på övergångsställen. Utformning över vägen på övergångsställen. Utformning 
av rondellen samt eventuell gång- och cykel-av rondellen samt eventuell gång- och cykel-
tunnel bör studeras tillsammans med Vägver-tunnel bör studeras tillsammans med Vägver-
ket.ket.

En kompletterande tunnel under väg 112 En kompletterande tunnel under väg 112 
kan byggas längre västerut som förbindelse kan byggas längre västerut som förbindelse 
mellan befi ntliga markvägar på ömse sidor. mellan befi ntliga markvägar på ömse sidor. 
Då får man en mycket säker skolväg mellan Då får man en mycket säker skolväg mellan 
Utvälinge och Tånga by/Rögle. Utvälinge och Tånga by/Rögle. 

Angelägna cykelförbindelser när stationen Angelägna cykelförbindelser när stationen 
byggs ut byggs ut 
Cykelväg mellan Stationsbyn och Tånga 
– Rögle 
Ett stråk längs järnvägens västra sida föreslås Ett stråk längs järnvägens västra sida föreslås 
utvecklas och fortsätta söderut under den nya utvecklas och fortsätta söderut under den nya 
vägbron för väg 112 till Rögle. En ny vägbro vägbron för väg 112 till Rögle. En ny vägbro 
behövs för att ersätta den enkelspåriga ban-behövs för att ersätta den enkelspåriga ban-
porten. Den bör utformas med tillbakadragna porten. Den bör utformas med tillbakadragna 
vägbankar och breda sidoområden på ömse vägbankar och breda sidoområden på ömse 
sidor om järnvägen på samma sätt som Kul-sidor om järnvägen på samma sätt som Kul-
lavägens vägbro över järnvägen. Vägbron lavägens vägbro över järnvägen. Vägbron 

Cykelförbindelse mellan Utvälinge och 
stationsbyn 
En cykelväg bör byggas ut senast när En cykelväg bör byggas ut senast när 
stationen öppnas. Förbindelsen kan korsa stationen öppnas. Förbindelsen kan korsa 
Kullavägen i plan i anslutning till en rondell Kullavägen i plan i anslutning till en rondell 
eller trevägskäl för befi ntlig korsning eller eller trevägskäl för befi ntlig korsning eller 
den nya vägsträckningen.den nya vägsträckningen.
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blir då en mindre visuell barriär i landskapet. blir då en mindre visuell barriär i landskapet. 
Sidoområdena kan användas som bruknings-Sidoområdena kan användas som bruknings-
vägar, gång-, cykel- och djurpassager under vägar, gång-, cykel- och djurpassager under 
väg 112.väg 112.

Cykelförbindelse mellan Stationsbyn och 
Välinge
På den östra sidan kan markvägen från läke-På den östra sidan kan markvägen från läke-
medelsfabriken dras fram till järnvägen. Där medelsfabriken dras fram till järnvägen. Där 
markvägens förlängning når fram till järnvä-markvägens förlängning når fram till järnvä-
gen bör en cykel- eller s k kategoriport (för gen bör en cykel- eller s k kategoriport (för 
begränsad fordonstrafi k) övervägas. Den ger begränsad fordonstrafi k) övervägas. Den ger 
då även en alternativ väg mellan Tånga och då även en alternativ väg mellan Tånga och 
Välinge. Den kan också kombineras med Välinge. Den kan också kombineras med 
exploatering av området mellan järnvägen exploatering av området mellan järnvägen 
och Tångavägen söder om plantskolan.och Tångavägen söder om plantskolan.

Som komplement eller alternativ kan en Som komplement eller alternativ kan en 
cykelväg dras fram längs järnvägens östra sida cykelväg dras fram längs järnvägens östra sida 
från Välinge till stationsbyn. I båda fallen får från Välinge till stationsbyn. I båda fallen får 
arbetsplatserna och Välinge cykelavstånd till arbetsplatserna och Välinge cykelavstånd till 
stationen och bidrar till resandeunderlaget.stationen och bidrar till resandeunderlaget.

BUSSTRAFIKBUSSTRAFIK
Busslinje 225 mellan Höganäs – Jonstorp – Busslinje 225 mellan Höganäs – Jonstorp – 
Ängelholm går idag från Jonstorp via gamla Ängelholm går idag från Jonstorp via gamla 
kustvägen via Farhult m fl  orter samt Kulla-kustvägen via Farhult m fl  orter samt Kulla-
vägen vidare till Ängelholm.vägen vidare till Ängelholm.

Mellan Höganäs och Jonstorp är restiden 14 Mellan Höganäs och Jonstorp är restiden 14 
minuter med 30 minuters turintervall under minuter med 30 minuters turintervall under 
vardagar. Totalt körs 18 turer/vardag samt 9 vardagar. Totalt körs 18 turer/vardag samt 9 
respektive 8 turer lördagar respektive sönda-respektive 8 turer lördagar respektive sönda-
gar i båda riktningarna. Resandet är ca 175 gar i båda riktningarna. Resandet är ca 175 
resor/vardag. Trafi kstandarden får anses vara resor/vardag. Trafi kstandarden får anses vara 
mycket bra och är likvärdigt med tätortstra-mycket bra och är likvärdigt med tätortstra-
fi k.fi k.

Linje 225 mellan Jonstorp och Höganäs ersät-Linje 225 mellan Jonstorp och Höganäs ersät-
ter den tidigare linjen från Jonstorp via Mjö-ter den tidigare linjen från Jonstorp via Mjö-
hult till Helsingborg som lagts ner på grund hult till Helsingborg som lagts ner på grund 
av lågt resande. Restiden via Höganäs till Hel-av lågt resande. Restiden via Höganäs till Hel-
singborg är nästan densamma som via Mjö-singborg är nästan densamma som via Mjö-
hult men har ett större turutbud vilket skapar hult men har ett större turutbud vilket skapar 
förutsättningar för att utveckla resandet.förutsättningar för att utveckla resandet.

Restiden mellan Jonstorp och Ängelholm är Restiden mellan Jonstorp och Ängelholm är 
25 minuter vilket är godtagbart för dagligt 25 minuter vilket är godtagbart för dagligt 
resande. Antal turer har relativt nyligen utö-resande. Antal turer har relativt nyligen utö-
kats från 6 (2003) till 8 som körs Höganäs - kats från 6 (2003) till 8 som körs Höganäs - 
Jonstorp - Ängelholm. Jonstorp - Ängelholm. Den totala restiden är Den totala restiden är 
nästan 40 minuter vilket är i längsta laget för nästan 40 minuter vilket är i längsta laget för 
daglig pendling. daglig pendling. Inga turer körs under lörda-Inga turer körs under lörda-
gar och söndagar. Resandet är dock lågt, ca 75 gar och söndagar. Resandet är dock lågt, ca 75 
resor/vardag mellan Jonstorp och Ängelholm. resor/vardag mellan Jonstorp och Ängelholm. 

Bebyggelsen utmed sträckan är gles och anta-Bebyggelsen utmed sträckan är gles och anta-
let årsboende är lågt vilket begränsar möjlig-let årsboende är lågt vilket begränsar möjlig-
heten att utveckla kollektivresandet. heten att utveckla kollektivresandet. 

UtvecklingsmöjligheterUtvecklingsmöjligheter
Resmönstret från planområdet är riktat söde-Resmönstret från planområdet är riktat söde-
rut mot Helsingborg, västerut mot Höganäs rut mot Helsingborg, västerut mot Höganäs 
och mot nordost till Ängelholm. Pendlingen och mot nordost till Ängelholm. Pendlingen 
mellan Höganäs och Ängelholm är liten. På mellan Höganäs och Ängelholm är liten. På 
sikt kan dock föreslagen bebyggelse stations-sikt kan dock föreslagen bebyggelse stations-
byn, Utvälinge samt en lokalstation antas byn, Utvälinge samt en lokalstation antas 
påverka resunderlag och förfl yttningsmönst-påverka resunderlag och förfl yttningsmönst-
ret så att ett ökat turutbud blir motiverat.ret så att ett ökat turutbud blir motiverat.

Ytterligare kollektivtrafi klösningar som kan Ytterligare kollektivtrafi klösningar som kan 
övervägas på sikt är direktbussar mellan övervägas på sikt är direktbussar mellan 
Höganäs och Ängelholm och/eller en förlängd Höganäs och Ängelholm och/eller en förlängd 
stadsbusslinje från Ängelholm till Vegeholms stadsbusslinje från Ängelholm till Vegeholms 
station. En noggrann avvägning behöver dock station. En noggrann avvägning behöver dock 
göras så att sådana lösningar inte konkurrerar göras så att sådana lösningar inte konkurrerar 
med befi ntlig busstrafi k och framtida tågtra-med befi ntlig busstrafi k och framtida tågtra-
fi k.fi k.

Möjligheter till en utökad kollektivtrafi k i  Möjligheter till en utökad kollektivtrafi k i  
planområdet samt framtida angöringsmöjlig-planområdet samt framtida angöringsmöjlig-
heter nära stationen bör därför hållas öppna.    heter nära stationen bör därför hållas öppna.    

Det är dock sannolikt svårt att ens i framtiden Det är dock sannolikt svårt att ens i framtiden 
upprätthålla tät och till tågtiderna väl anpas-upprätthålla tät och till tågtiderna väl anpas-
sad, reguljär matartrafi k med buss till sta-sad, reguljär matartrafi k med buss till sta-
tionsläget. Det gäller särskilt för turism- och tionsläget. Det gäller särskilt för turism- och 
rekreationsresor som har starka vecko- och rekreationsresor som har starka vecko- och 
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säsongsvariationer. För denna typ av anslut-säsongsvariationer. För denna typ av anslut-
ningsresor bör därför minibusslösningar i ningsresor bör därför minibusslösningar i 
lokala entreprenörers och näringsidkares regi lokala entreprenörers och näringsidkares regi 
stimuleras.stimuleras.

Möjligheter att enkelt angöra och passera förbi Möjligheter att enkelt angöra och passera förbi 
stationen bör fi nnas för bil- och busstrafi k.stationen bör fi nnas för bil- och busstrafi k.

Om Vege stationsby byggs ut kan ett hållplats-Om Vege stationsby byggs ut kan ett hållplats-
läge vid Kullavägen, helst där ett framtida läge vid Kullavägen, helst där ett framtida 
gång- och cykelstråk mellan Utvälinge och gång- och cykelstråk mellan Utvälinge och 
stationsbyn passerar, både bidra till kollektiv-stationsbyn passerar, både bidra till kollektiv-
trafi kförsörjningen under uppbyggnadsskedet trafi kförsörjningen under uppbyggnadsskedet 
samt ge något ökat underlag till resandet på samt ge något ökat underlag till resandet på 
linjen.linjen.

När tågtrafi ken öppnas är det väsentligt att När tågtrafi ken öppnas är det väsentligt att 
busstrafi ken och tågtrafi ken kompletterar var-busstrafi ken och tågtrafi ken kompletterar var-
andra så att de inte konkurrerar om samma andra så att de inte konkurrerar om samma 
resandeunderlag mellan stationen och Ängel-resandeunderlag mellan stationen och Ängel-
holm. Detsamma gäller om man väljer att dra holm. Detsamma gäller om man väljer att dra 
ut en framtida stadsbusslinje från Ängelholm ut en framtida stadsbusslinje från Ängelholm 
till stationen., annars fi nns risk att den kommer till stationen., annars fi nns risk att den kommer 
att konkurrera både med linje 225 och fram-att konkurrera både med linje 225 och fram-
tida tågtrafi k för resor till Ängelholm.tida tågtrafi k för resor till Ängelholm.

Linje 225 Höganäs – Jonstorp – Ängelholm Linje 225 Höganäs – Jonstorp – Ängelholm 
trafi kerar idag Kustvägen/Kullavägen. Det trafi kerar idag Kustvägen/Kullavägen. Det 
är i första hand en utveckling av denna trafi k är i första hand en utveckling av denna trafi k 
som kan bli aktuell för planområdet.som kan bli aktuell för planområdet.

BILBIL
Kullavägen trafi keras idag av ca 2400 fordon Kullavägen trafi keras idag av ca 2400 fordon 
per dygn. Standarden är god men vägen behö-per dygn. Standarden är god men vägen behö-
ver kompletteras med en separat cykelväg, se ver kompletteras med en separat cykelväg, se 
ovan. En ny sträckning av Kustvägen (ca 1100 ovan. En ny sträckning av Kustvägen (ca 1100 
fordon/dygn) förbi Utvälinge föreslås för att fordon/dygn) förbi Utvälinge föreslås för att 
leda trafi ken utanför samhället om det byggs leda trafi ken utanför samhället om det byggs 
ut. Möjligheterna att då bygga om korsningen ut. Möjligheterna att då bygga om korsningen 
med väg 1428/Tångavägen till en rondell bör med väg 1428/Tångavägen till en rondell bör 
prövas och samtidigt bör en gång- och cykel-prövas och samtidigt bör en gång- och cykel-
passage skapas.passage skapas.

Väg 1428 mellan Utvälinge och väg 112 har Väg 1428 mellan Utvälinge och väg 112 har 
nästan lika stor trafi k som Kullavägen, ca nästan lika stor trafi k som Kullavägen, ca 
2100 fordon per dygn. Vägen är smal och 2100 fordon per dygn. Vägen är smal och 
används av skolbarn dagligen. Det är önsk-används av skolbarn dagligen. Det är önsk-
värt att vägen kompletteras med en cykelväg.värt att vägen kompletteras med en cykelväg.

Trafi kfl ödet på väg 112 är idag ca 4500 fordon Trafi kfl ödet på väg 112 är idag ca 4500 fordon 
per dygn. Standarden är hög, andelen tung per dygn. Standarden är hög, andelen tung 
trafi k är påtaglig och hastigheterna är höga. trafi k är påtaglig och hastigheterna är höga. 

Korsningen med Tångavägen/väg 1428 har Korsningen med Tångavägen/väg 1428 har 
delvis skymd sikt och används av skolbarn delvis skymd sikt och används av skolbarn 
dagligen. En tänkbar åtgärd är att bygga om dagligen. En tänkbar åtgärd är att bygga om 
korsningen till en rondell som både ger ökad korsningen till en rondell som både ger ökad 
säkerhet, hastighetsdämpning och underlät-säkerhet, hastighetsdämpning och underlät-
tar in- och utfart till och från Tångavägen/väg tar in- och utfart till och från Tångavägen/väg 
1428.1428.

En ny anslutning till pendlarparkeringen och En ny anslutning till pendlarparkeringen och 
Vege stationsby bör ligga ungefär mitt emel-Vege stationsby bör ligga ungefär mitt emel-
lan korsningen med väg 1428 och järnvägen lan korsningen med väg 1428 och järnvägen 
för att undvika det kraftiga backkrönet över för att undvika det kraftiga backkrönet över 
järnvägen.järnvägen.
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Sammanställning av möjligaSammanställning av möjliga trafi kåtgä trafi kåtgärderrder

Behov av cykelväg 
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Vid utbyggnad 
till dubbelspår 
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Trafi kfarliga kors-
ningar som bör 
åtgärdas

Ny viadukt för 
dubbelspår kan 
byggas med plats 
för cykelväg

Möjlighet att köra 
förbi stationen med 
bil, buss och cykel.
Hållplats och pend-
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Ny väg kan ge 
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PM 2005-10-10 PM 2005-10-10 
ANGANGÅÅENDE FENDE FÖÖRUTSRUTSÄÄTTNINGARNA FTTNINGARNA FÖÖR ETABLERING AV EN PR ETABLERING AV EN PÅÅGATGATÅÅGSSTATION VID GSSTATION VID 
VEGEHOLM VEGEHOLM   (LENNART SERDER)(LENNART SERDER)
BakgrundBakgrund
Vid södra delen av Skälderviken fi nns ett område 
som är ett utkantsområde i de tre kommunerna 
Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa vill 
nu gemensamt studera förutsättningarna för en 
utveckling av området och ser då som en viktig 
förutsättning för detta att en Pågatågsstation kan 
placeras i området och betjänas av Pågatågen som 
går mellan Malmö och Ängelholm.

Trafi kförutsättningarTrafi kförutsättningar
Under våren 2005 studerades trafi kförutsätt-
ningarna för byggandet av järnvägstunnlar i 
Helsingborg. I ”PM angående framtida trafi k-
strömmar på järnvägarna i nordvästra Skåne” 
beskrivs olika scenarier för person- och gods-
trafi kens utveckling. Scenarierna kopplas till 
olika tidshorisonter när olika delar av järnvägs-
infrastrukturen kan vara utbyggda. I denna 
pm redovisas ett scenario för år 2030 med en 
HH-tunnel söder om Knutpunkten och med ett 
dubbelspår på Västkustbanan i tunnel genom 
centrala Helsingborg.

Schemat visar därvid de beräknade trafi kmäng-
derna med olika tågtyper per dygn och under mest 
belastade timme. Pågatågslinjen från Ängelholm 
förutsättes alltså trafi keras av två Pågatåg per 
timme och riktning medan två Öresundstågslinjer 
och två fjärrtågslinjer har vardera en tur per timme 
och riktning.

I detta scenario, som kan anses vara det som 

innehåller all den trafi k vi kan föreställa oss idag, 
är kapacitetsutnyttjandet på sträckan Kattarp-
Ängelholm drygt 30 % med ett utbyggt dubbelspår. 
Det fi nns således kapacitet på banan för ytterligare 
tåguppehåll på sträckan, förutsatt att tidsavstånden 
till efterföljande tåg inte är för litet.

Från Ängelholm och söderut kan man åka såväl 
med Öresundståg som med Pågatåg. Flertalet 
resenärer väljer Öresundståg som ju har en kortare 
restid till Lund och Malmö eftersom de gör färre 
stationsuppehåll. Med nya Pågatåg som får bättre 
prestanda kan dock restidsskillnaderna bli mindre 
i framtiden. 

Det fi nns idag Pågatåg som har ca 200 passagerare 
när de ankommer norrifrån till Helsingborg. 
Antalet påstigande i ett enskilt tåg i Ängelholm 
är som mest 150. De fl esta resenärerna åker till 
Helsingborg. Med nuvarande resandeutveckling 
kommer dessa siffror att mer än fördubblas under 
de kommande 15 åren. Sträckan Ängelholm-
Helsingborg är dock inte dimensionerande när 
det gäller resandevolymerna. Tågen fortsätter 
mot Lund och Malmö via Landskrona och 
Kävlinge och får sin största beläggning här. Det 
fi nns således av denna anledning inget hinder att 
stanna i Vegeholm och fylla tåget med ytterligare 
passagerare.
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Nuvarande kollektivtrafi kförsörjning i Nuvarande kollektivtrafi kförsörjning i 
områdetområdet
Ett antal regionbusslinjer betjänar idag området 
kring Vegeholm och förbinder detta med 
Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. (Se tabell 
på föregående sida)

Av busslinjerna är det främst linjen mellan 
Höganäs och Ängelholm (225) som har betydelse 
för området med hållplatser i bl.a. Farhult och 
Utvälinge. Även ur trafi kförsörjningssynpunkt 
kan området betraktas som ett gränsland. En viktig 
anledning är ju att resandeunderlaget är litet.

Samhällsekonomisk bedömningSamhällsekonomisk bedömning
Ett uppehåll med Pågatåg i Vegeholm kommer 
att betyda förlängd restid med 2-3 minuter för 
resenärer till och från Ängelholm eftersom 
uppehållet blir på en sträcka där tåget ska bromsa 
ner från 150 - 200 km/tim. För närvarande sker 
dagligen 2000 resor till och från Ängelholm med 
Pågatåg. Dessa resenärer kommer alltså att få en 
förlängd restid som motsvarar ca 30.000 timmar 
per år. Om en genomsnittlig timkostnad sättes till 
80 SEK innebär detta en årskostnad för resenärerna 
på 2,4 MSEK. Tillkommande resenärer bör 
således spara minst detta belopp för att tågstopp 
ska kunna motiveras ur resenärssynpunkt.

För tågoperatören/trafi khuvudmannen tillkom-
mer också kostnader till följd av ökat slitage på 
bromsar, ökad energiåtgång och ökade personal-
kostnader till följd av den längre restiden. Eftersom 
tidtabellssituationen år 2030 inte 

är känd är det idag inte möjligt att säga om 6 
minuters längre omloppstid kommer att innebära 
att fl er fordon krävs för att upprätthålla 30-
minuterstrafi ken. Schablonmässigt kan man då 
räkna med att ytterligare 1/5 tåg krävs. I högtrafi k 
kommer dessa att bestå av minst två tågsätt varför 
kostnaden för 2/5 Pågatåg, i dagsläget 1,4 MSEK 
per år, bör belasta kalkylen. (I praktiken blir det 
ökade tågbehovet antingen inget nytt tåg eller 
också två beroende på tröskeleffekten). Den ökade 
restiden motsvarar 1000 tågtimmar. Lokförare 
+ ombordpersonal kostar ca 600 SEK/tim vilket 
innebär en årskostnad på 0,6 MSEK.

En enkel stationsanläggning för Pågatåg med 
plattformar, vindskydd, biljettautomater och 
informationsutrustning kostar ca 5 MSEK. 
Inklusive underhåll innebär detta en årskostnad 
på 0,5 MSEK.

Sammanlagt för övriga resenärer och för 
trafi kföretaget (Skånetrafi ken) bör summan av 
biljettintäkter och tidsvinster för resenärer till 
och från Vegeholm överstiga 5 MSEK per år 
för att stationen ska betala sig. Beroende på 
tröskeleffekten när det gäller tågbehov kan dock 
beloppet bli mellan 3 och 10 MSEK per år 

Resandeunderlag på PågatågsstationerResandeunderlag på Pågatågsstationer
Skånetrafi kens Pågatåg betjänar idag ca 50 
stationer av olika storlek. Resandet mätt i antalet 
av- och påstigande på en vardag varierar mellan 
ca 15.000 (Malmö och Lund) till mindre än 100 
på stationerna mellan Tomelilla och Simrishamn. 
I västra Skåne är de minsta stationerna med 
resandesiffror på mindre än 300 per dygn Stångby, 
Billeberga, Glumslöv, Rydebäck, Tågarp, Vallåkra, 
Gantofta, Åstorp och Kattarp. Helsingborg har ca 
6000 dagliga resor och Ängelholm 2000.

Flera av de mindre stationerna ligger vid 
dubbelspåriga järnvägar och har därför i 
princip samma kostnadsläge som en station vid 
Vegeholm. Invånarantalet i orterna i västra Skåne 
som har färre än 300 resande per dag framgår av 
nedanstående tabell:

Generellt fi nner man att ju mindre tätorten är desto 
större andel åker tåg. Detta kan ha fl era orsaker. I 
små orter är avståndet till stationen som regel kort. 
Utbudet av arbetsplatser och högre utbildning 
är litet. Det är enkelt och billigt att parkera vid 
stationen i mindre orter.
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Resandeunderlag i VegeholmResandeunderlag i Vegeholm
I närheten av den planerade stationen fi nns tätorten 
”Tånga och Rögle” med 230 invånare, Strövelstorp 
med 1030 och Jonstorp med 1500 invånare. 
Övriga orter i närheten har färre än 200 invånare 
och klassas inte som tätorter i statistiken. 

En station i Vegeholm skulle också bli den 
närmaste järnvägsstationen för Höganäs med sina 
13400 invånare

Ett viktigt motiv för etableringen av en station i 
Vegeholm är närheten till rekreationsområden vid 
Skäldervikens södra strand. Detta ger dock inget 
tillräckligt underlag för att bygga en station utan 
det krävs också en befolkning i stationens närhet 
eller på bekvämt bil- eller cykelavstånd som svarar 
för det dagliga utnyttjandet av stationen.

Nuvarande invånarantal i tätorterna (>200 inv.) i 
Vegeholms framtida upptagningsområde är:

Arild 569
Höganäs 13401
Jonstorp 1519
Mölle 772
Strövelstorp 1030
Tånga och Rögle 226

För att man enligt Skånetrafi ken ska motivera en 
station i Vegeholm bör man ha ett resandeunderlag 
som genererar minst ca 300 resor per dag. Det 
betyder att det bör fi nnas minst 1000 boende inom 
gångavstånd (1 km) från stationen eller dubbelt så 
många inom ca 2 km radie.

Framtida tågresenärer i VegeholmFramtida tågresenärer i Vegeholm
Som beskrivits ovan blir det de boende i 
närområdet som blir det viktiga resandeunderlaget 
för en Pågatågsstation. Arbetsresor främst mot 
Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö 
samt resor till högre utbildning till samma 
orter blir det viktiga underlaget. Fritidsresor 
till Vegeholmsområdet blir viktiga för 
resandeunderlaget under helger och semestertid. 
Det är dock en förutsättning att man då enkelt kan 
ta sig från stationen till utfl yktsmålen i området.

Det får anses som givet att de tåg som kommer 
att betjäna stationen är de Pågatåg som idag går 
mellan Malmö och Ängelholm via Helsingborg. 
Ska man åka norrut förbi Ängelholm måste man 
alltså byta tåg där.

Med nya fordon och förbättrad infrastruktur kan res-
tiden i framtiden komma att minska med ca 10 %.

Restiden med Pågatåg från Ängelholm till övriga 
stationer längs linjen är för närvarande:
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REKREATION ÄR ATT ÅTERSKAPA REKREATION ÄR ATT ÅTERSKAPA 
Både kropp och själ behöver hämta kraft. 
Kroppen kan återhämta sig genom fysisk 
träning eller avslappning. En person med 
ett stilla sittande arbete återhämtar sig bäst 
genom rörelse och aktivitet  medan en person 
med ett fysiskt ansträngande arbete kan 
behöva vila och avkoppling. Själen behöver 
också återhämta sig. En god bok eller fi lm kan 
ge stimulans. En långpromenad kan ge både 
fysisk och mental återhämtning. För vandring, 
cykling och kanoting är ofta naturupplevelsen 
avgörande för val av plats.  

Skillnaden mellan rekreation och turism är 
inte stor. Vegeområdet kan bli en resurs för 
båda med betydande utvecklingsmöjligheter 
under förutsättning att områdets karaktär 
bevaras. Väl utvecklade rekreationsområden 
innebär givetvis också hög livskvalitet för 
dem  som bor i området liksom det kan vara 
ett betydelsefullt argument för människor att 
slå sig ner här. 

LANDSKAPET SOM UTGÅNGPUNKTLANDSKAPET SOM UTGÅNGPUNKT
Landskapet är fl ackt med små nivå-skillnader. 
Jordbruk är den dominerande markan-
vändningen och större delen av ytan upptas 
av åker. Fälten är stora och ibland inramade 
av trädridåer. Marken är bördig, åkerklass 7- 

REKREATIONREKREATION

hävdade. Botaniskt är området artrikt med en 
del hotade arter. Fågelfaunan är mycket rik och 
karaktäriseras av våtmarksfåglar. Området har 
stor betydelse som rastlokal för fl yttfåglar. Det 
fi nns upptaget i den sk Ramsar-listan och är 
ett Natura 2000 område. Fågelområdet är en 
outnyttjad resurs för turism men det är också 
ett känsligt område.   

Det största vattendraget i området är Vege å. 
I västra kanten fi nns Görslövsån och genom 
jordbruksmarken rinner Oderbäcken med 
några mindre bifl öden. Det fi nns inga sjöar 
här men några mindre vattensamlingar fi nns i 
f d lertäkter vid Rögle och Utvälinge.

De långgrunda stränderna utanför Vege ås mynning är en utmärkt fågellokal.De långgrunda stränderna utanför Vege ås mynning är en utmärkt fågellokal.
10. De effektiva brukningsmetoderna gör att 
många växter och djur hänvisas till restbiotoper 
som stengärden, diken, märgelgravar mm. 

Vegetationen består av träddungar utspridda i 
landskapet och i anslutning till större gårdar. 
Sammanhängande större skogsområden fi nns 
kring Vegeholms slott och längs Skäldervikens 
kust upp till Rönne ås mynning. Skogen består 
av ädellövskog och barrträd. Längs kusten är 
skyddsskog planterad för att binda sanden.

Skälderviken har långgrunda sandstränder. 
Väster om Vege ås mynning fi nns grunda 
havsområden med strandängar som delvis är  
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Människor har bott och verkat i området sedan 
isen smälte för 10 000 år sedan. En vandring 
genom landskapet kan ge både natur- och 
kulturupplevelser. Spåren av gångna tider kan 
vara osynliga för den oinvigde men med lite 
hjälp kan historien bli levande och ge en extra 
dimension åt vandringen. 

Längs kusten, Vege å och i skogsområdena 
fi nns en småskalighet som är tilltalande för 
turism och rekreation och som kan utvecklas. 
För att jordbrukslandskapet ska bli tillgängligt 
krävs nya stigar t ex i form av beträdor eller 
skyddszoner, som kan nyttjas som gång- eller 
cykelvägar. Det fi nns gott om  små vägar  som 
kan kopplas ihop.

Värdefulla områdenVärdefulla områden
Områden och stråk är begrepp som ligger 
nära varandra. Det är formen och i viss mån 
funktionen som skiljer. I ett område är man 
och längs ett stråk rör man sig.
• Skogsområdena vid Vegeholms slott är en 

stor resurs för friluftslivet. Ån och slottet är 
viktiga inslag i miljön. Skogen består dels 
av ädellövskog, ek, bok och ask och dels 
produktionsskog, främst gran. I skogarna 
kan man promenera och rida. Det krävs 
dock avtal om nyttjanderätt för föreningar 
och människor i grupp. Allemansrätten 
gäller endast enskilda människors rätt att 
röra sig över annans mark.

• Kronoskogen söder om Ängelholm är en 
skyddsplantering av tall. Vid stranden fi nns 
höga dyner, vissa upp till 9 meter. Dessa 
är av morfologiskt intresse. Det fi nns även 
antropogena dyner som anlades i samband 
med att området planterades. Området är 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Delar av området är naturreservat och för 

SKÄLDERVIKEN

KRONOSKOGEN

VEGEHOLMS-
SKOGEN

VEGEHOLMS
SLOTT

VEGE Å

ODERBÄCKEN

GÖRSLÖVSÅN
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en del  av skogen fi nns förslag om Natura 
2000 enligt Habitatdirektivet. 

• Vegeholmsskogen, innanför dynreservatet, 
är produktionsskog. En golfbana med 18 
hål planeras i området närmast järnvägen, 
vilket innebär att en del av skogen kommer 
att avverkas. 
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UTVECKLINGS MÖJLIGHETERUTVECKLINGS MÖJLIGHETER
En pågatågsstation i Vege kan fungera som 
startpunkt för rekreation på Kullahalvön 
och vid Skälderviken. För att besökare från 
avlägsna platser ska komma dit måste de få  
information. Upptäckarglädje och nyfi kenhet 
inför nya resmål kan vara drivkrafter. Deras 
förväntningar är högt ställda. 

Ny bNy bebyggelse ger förutsättningar för bl a ebyggelse ger förutsättningar för bl a 
service och övernattningsmöjligheter. En service och övernattningsmöjligheter. En 
utveckling av service och sutveckling av service och småskaligt närings-måskaligt närings-
liv, liv, som ger karaktär åt platsen, ökar trivseln som ger karaktär åt platsen, ökar trivseln 
och stärker samhörigheten mellan besökare och stärker samhörigheten mellan besökare 
och bofasta. Detta är något som både boende och bofasta. Detta är något som både boende 
och besökare har glädje av.och besökare har glädje av.
  

För att förbättra rekrFör att förbättra rekreationsmöjligheterna i eationsmöjligheterna i 
området kan förutsättningarna att röra sig i området kan förutsättningarna att röra sig i 
landskapet förbättras genom att:landskapet förbättras genom att:

• Tillgängligheten till landskapet ökas.• Tillgängligheten till landskapet ökas.

• Baspunkter för rörligt friluftsli• Baspunkter för rörligt friluftsliv skapas.v skapas.

• Rekreationsområdena längs kusten och • Rekreationsområdena längs kusten och 
Vege å utvecklas.Vege å utvecklas.

• • RekRekreationsstråk med rastplatser utvecklas.reationsstråk med rastplatser utvecklas.

• Förutsättningar för olika aktiviteter för-• Förutsättningar för olika aktiviteter för-
bättras.bättras.

• Skogsområdena är tillgängliga enligt alle-• Skogsområdena är tillgängliga enligt alle-
mansrätten men för leder och kommersiell mansrätten men för leder och kommersiell 
verksamhet krävs avtal med markägaren.verksamhet krävs avtal med markägaren.

• Säkra korsningar med barriärer som vägar, • Säkra korsningar med barriärer som vägar, 
järnväg och Vege å ökar tillgängligheten.järnväg och Vege å ökar tillgängligheten.

• Diken kan överbryggas med ett par plan-• Diken kan överbryggas med ett par plan-
kor eller en enkel bro och stättor eller enkla kor eller en enkel bro och stättor eller enkla 
genomgångar kan ordnas vid stängsel.genomgångar kan ordnas vid stängsel.

Ökad tillgänglighetÖkad tillgänglighet
Nedan beskrivs olika möjligheter att öka till-
gängligheten: 

• Stråk kan bindas samman för att öka till-• Stråk kan bindas samman för att öka till-
gängligheten och möjligheten att röra sig i gängligheten och möjligheten att röra sig i 
landskapet. Skapa till exempel sk beträdor, landskapet. Skapa till exempel sk beträdor, 
remsor i åkerkanter eller längs diken som remsor i åkerkanter eller längs diken som 
undantas från odling. Till dessa kan vand-undantas från odling. Till dessa kan vand-
ringsstigar och cykelvägar  knytas. Even-ringsstigar och cykelvägar  knytas. Even-
tuellt kan även ridvägar förläggas hit.tuellt kan även ridvägar förläggas hit.

En beträda är en grön remsa utmed en åkerkant eller ett dike som inte odlas. 
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BaspunkterBaspunkter
Baspunkterna kan tjäna som startpunkter för 
olika aktiviteter i området. Vid baspunkterna 
bör fi nnas information om natur, kultur och 
aktivitetsmöjligheter i området, och  bas-
punkterna ska i sig vara intressanta målpunk-
ter med ett utbud av aktiviteter och service. 
Vid baspunkterna ska man kunna parkera 
bilen och gärna ha möjlighet att hyra cykel. 

Inom området visas fem möjliga baspunkter:Inom området visas fem möjliga baspunkter:

• Stationen där besökaren ska känna sig • Stationen där besökaren ska känna sig 
välkommen och där det bör fi nnas turist-välkommen och där det bör fi nnas turist-
information med hänvisning till olika akti-information med hänvisning till olika akti-
viteter. Ett led i satsningen på turism kan viteter. Ett led i satsningen på turism kan 
vara försäljning av paketarrangemang med vara försäljning av paketarrangemang med 
kanot-, cykel-, vandrings- eller ridpaket. kanot-, cykel-, vandrings- eller ridpaket. 
Dessa kan förutom hyra av kanot, cykel Dessa kan förutom hyra av kanot, cykel 
osv även innehålla övernattning, matpaket osv även innehålla övernattning, matpaket 
och restaurangbesök. Ett sådant paket kan och restaurangbesök. Ett sådant paket kan 
omfatta en vecka eller bara ett par dagar omfatta en vecka eller bara ett par dagar 
allt enligt besökarens önskemål. allt enligt besökarens önskemål. 

• Stora gårdar har ofta vackra mangårds-• Stora gårdar har ofta vackra mangårds-
byggnader och stora ekonomibygg-byggnader och stora ekonomibygg-
nader med fi na lägen i landskapet. De nader med fi na lägen i landskapet. De 
kan rymma möjligheter för olika slag kan rymma möjligheter för olika slag 
av aktiviteter, såsom café, restaurang, av aktiviteter, såsom café, restaurang, 
övernattning, verkstäder för hantverkare övernattning, verkstäder för hantverkare 
och försäljning av hantverksprodukter. och försäljning av hantverksprodukter. 
Hästfolket kan ha gården som bas för Hästfolket kan ha gården som bas för 
ridning i landskapet. ridning i landskapet. Här har Tånga gård Här har Tånga gård 
markerats som ett exemarkerats som ett exempelmpel, den, den  har en   har en 
vacker mangårdsbyggnad i en park och vacker mangårdsbyggnad i en park och 
stora ekonomibyggnader i gråsten. Från stora ekonomibyggnader i gråsten. Från 
gården har man utsikt över Skälderviken.gården har man utsikt över Skälderviken.  

• En ny campingplats kan utöver övernatt-• En ny campingplats kan utöver övernatt-
ning också erbjuda information, parke-ning också erbjuda information, parke-
ring, minigolf, cykeluthyrning, minibutik ring, minigolf, cykeluthyrning, minibutik 
för försäljning av proviant mm. för försäljning av proviant mm. 

• Golfbanans klubbhus planeras ligga • Golfbanans klubbhus planeras ligga 
i närhet av den kilometerlånga sand-i närhet av den kilometerlånga sand-
stranden i inre Skälderviken. Golfbanan stranden i inre Skälderviken. Golfbanan 
vänder sig främst till den golfspelande vänder sig främst till den golfspelande 
besökaren men även andra kan ha glädje besökaren men även andra kan ha glädje 
av golfklubbens restaurang och receptio-av golfklubbens restaurang och receptio-
nen kan tjäna som turistinformation. nen kan tjäna som turistinformation. 

karta Baspunkter och stråk

• I Utvälinge kan ett Naturrum skapas som • I Utvälinge kan ett Naturrum skapas som 
erbjuder en unik möjlighet att ta del av erbjuder en unik möjlighet att ta del av 
fågellivet i inre Skälderviken. I ett Natur-fågellivet i inre Skälderviken. I ett Natur-
rum kan man ha information, föreläs-rum kan man ha information, föreläs-
ningar och permanenta utställningar. Ett ningar och permanenta utställningar. Ett 
lämpligt läge är vid Vege ås mynning, lämpligt läge är vid Vege ås mynning, 
nära det nedlagda tegelbruket. nära det nedlagda tegelbruket. LokalenLokalen  
bör vara tillräckligt stor för att kunna ta bör vara tillräckligt stor för att kunna ta 
emot 25 – 30 personer.emot 25 – 30 personer.  Där bör fi nnas Där bör fi nnas 
fågeltorn och tillgång till bra kikarefågeltorn och tillgång till bra kikare,, café  café 
och toaletter. Man kan komma dit med och toaletter. Man kan komma dit med 
tåg eller buss. Gångavståndet till statio-tåg eller buss. Gångavståndet till statio-
nen är nen är ca 600 m.ca 600 m.

Kuststråket

Vandringsled på 
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StråkStråk
Stråk i landskapet skapas genom att dungar, 
vallar i ägogränser etc länkas samman. 

  • • Det stråk, som föreslås ovanför Kustvägen Det stråk, som föreslås ovanför Kustvägen 
erbjuder fi n utsikt över Skälderviken. erbjuder fi n utsikt över Skälderviken. 

• Utmed kusten fi nns  strandängar och sand-• Utmed kusten fi nns  strandängar och sand-
dyner. Genom landskapsvård och förbätt-dyner. Genom landskapsvård och förbätt-
rad framkomlighet för cykel- och fotfolk rad framkomlighet för cykel- och fotfolk 
kan detta grönstråk göras tydligare.kan detta grönstråk göras tydligare.

• Oderbäcken kan utgöra motiv för ett • Oderbäcken kan utgöra motiv för ett 
grönt stråk. Bäcken är bitvis en vackert grönt stråk. Bäcken är bitvis en vackert 
slingrande bäck och bitvis ett rakt dike slingrande bäck och bitvis ett rakt dike 
genom jordbruksmark. Genom åtgärder genom jordbruksmark. Genom åtgärder 
kan bäcken återfå ett slingrande lopp längs kan bäcken återfå ett slingrande lopp längs 
hela sträckan.hela sträckan.

• Vege å och Örjabäcken utgör stommen i • Vege å och Örjabäcken utgör stommen i 
det stråk som i norr omfattar skogen kring det stråk som i norr omfattar skogen kring 
Vegeholmsslott. I söder kan det utvecklas Vegeholmsslott. I söder kan det utvecklas 
mot Söderåsen.mot Söderåsen.

RastplatserRastplatser
Intill stråken bör det fi nnas rastplatser. De är 
liksom tydligt markerade leder viktiga för att 
minska slitaget i landskapet. Rastplatser  bör 
vara placerade så att de erbjuder lä och helst 
ha utsikt eller nära kontakt med vatten. De ska 
vara enkla så att de smälter in i landskapet. Där 
bör fi nnas eldstad eventuellt med vindskydd 
och stockar att sitta på. 

Bild OderbäckenBild Oderbäcken

Gröna stråk i åkerlandskapet kan utvecklasGröna stråk i åkerlandskapet kan utvecklas

Rastplatser kan anläggas för vandrare, cyk-
lister och för ryttare med hästar. De kan vara 
gemensamma för alla eller tillrättalagda för 
en kategori.

Vatten uppskattas av många. (tegeldamm i RögleVatten uppskattas av många. (tegeldamm i Rögle))
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AktiviteterAktiviteter
I jordbrukslandskapet har produktion av 
livsmedel prioriterats. På grund av bland annat 
bristande lönsamhet pågår en omställning 
av jordbruket. Det ökar intresset för att hitta 
alternativa möjligheter att använda mark och 
byggnader. Det kan vara intressant att upplåta 
en del av marken för rekreation och turism. 

I kustzonen ligger vattenanknutna anlägg-
ningar för aktiviteter som bad, segling och 
fi ske. Här är trycket störst så andra aktiviteter 
bör inte lokaliseras hit.

Följande aktiviteter och anläggningar kan 
med fördel placeras i inlandet: 

• Stråk för vandring, cykling och ridning. • Stråk för vandring, cykling och ridning. 

• Anläggningar för olika former av häst- och • Anläggningar för olika former av häst- och 
hundsport.hundsport.

• Djurgårdar, som är öppna för besökare. • Djurgårdar, som är öppna för besökare. 

• Konst- och hantverk• Konst- och hantverk

• Bed&Breakfast• Bed&Breakfast
De fl esta anläggningarna och aktiviteterna 
kommer till stånd genom privata initiativ. 
Kommunerna kan uppmuntra och stötta en 
sådan utveckling men inte driva den.   

CyklingCykling
Cykling kan vara en basaktivitet men det är 
en fördel om det fi nns andra attraktioner i 

området och om cyklisten kan erbjudas paket 
med boende,  måltider, pick-nickkorgar, 
provsmakning, shopping eller liknande. 
Cykelleder bör inte gå på trafi kerade bilvägar. 
Kustvägen är smal och slingrande. Sommartid 
är den starkt trafi kerad och olämplig för 
cykling. Cykelvägar för arbetsresor och som 
skolvägar bör vara belysta och följa vägar där 
många rör sig för att vara trygga. Cykelvägar 
för rekreation ska främst vara lugna och leda 
genom vackra områden mellan målpunkter 
för turism och rekreation.

MöjligaMöjliga åtgärder sammanfattas i nedanstå- åtgärder sammanfattas i nedanstå-
ende punkter.ende punkter.

• Längs kusten kan befi ntliga vägstumpar • Längs kusten kan befi ntliga vägstumpar 
knytas ihop till ett stråk. Standarden kan knytas ihop till ett stråk. Standarden kan 
variera. En grusväg eller stig kan vara fullt variera. En grusväg eller stig kan vara fullt 
tillräcklig. tillräcklig. 

• Cykelleder på småvägar i jordbruksland-• Cykelleder på småvägar i jordbruksland-
skapet kan skapas genom att odlingsvägar skapet kan skapas genom att odlingsvägar 
kopplas samman. kopplas samman. 

• F d järnvägen är i dag cykelväg till Höga-• F d järnvägen är i dag cykelväg till Höga-
näs. Den är bilfri men korsar några bilvä-näs. Den är bilfri men korsar några bilvä-
gar. Järnvägsvallen kan eventuellt också gar. Järnvägsvallen kan eventuellt också 
fungera som vandringsled och ridstråk. fungera som vandringsled och ridstråk. 

• Planskild korsning mellan gång- och cy-• Planskild korsning mellan gång- och cy-
kelväg och järnväg fi nns vid Rögle. Ytter-kelväg och järnväg fi nns vid Rögle. Ytter-
ligare ett par korsningar behövs för att ligare ett par korsningar behövs för att 
framkomligheten ska vara god för cyklis-framkomligheten ska vara god för cyklis-
ter och fotgängare. ter och fotgängare. 

• Planskild korsning med väg 112 bör fi nnas • Planskild korsning med väg 112 bör fi nnas 
för cykling till Farhult, Tånga och stations-för cykling till Farhult, Tånga och stations-
byn.byn.

• Vege å utgör en barriär för cyklister och • Vege å utgör en barriär för cyklister och 
fotgängare. En ny bro efterfrågas nära fotgängare. En ny bro efterfrågas nära 
mynningen och ytterligare en vid Välinge-mynningen och ytterligare en vid Välinge-
torp. torp. 

En grusväg lämplig som cykelväg för den som vill rekreera sig.En grusväg lämplig som cykelväg för den som vill rekreera sig.
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VandringVandring
De lokala stråken kan knytas ihop till längre 
sammanhängande leder med möjlighet 
att  uppleva både natur och kultur. Längs 
lederna, som inte bör följa trafi kerade vägar, 
bör det fi nnas lämpliga rastplatser, med bra 
kartor och information om området och dess 
sevärdheter.

En vandringsled från Ausås längs Örjabäcken 
och vidare till Vege ås mynning invigdes 
under högtidliga former i oktober 2005. 

Möjliga nya vandringsleder i Vegeområdet 
är:  

• Kustleden är angelägen för att knyta ihop • Kustleden är angelägen för att knyta ihop 
stigar och vägar för att skapa en samman-stigar och vägar för att skapa en samman-
hängande led mellan Kullaberg och Bjäre.hängande led mellan Kullaberg och Bjäre.

• Vandring längs sammanhängande grön-• Vandring längs sammanhängande grön-
stråk i landskapet. Dessa stråk fi nns inte stråk i landskapet. Dessa stråk fi nns inte 
i dag men är föreslagna bl a i översikts-i dag men är föreslagna bl a i översikts-
planen för Höganäs. Ett sådant stråk går planen för Höganäs. Ett sådant stråk går 
ovanför N Häljaröd och Farhult. Från detta ovanför N Häljaröd och Farhult. Från detta 
stråk har man fi n utsikt över Skälderviken. stråk har man fi n utsikt över Skälderviken. 

• Ett annat landskapsstråk föreslås längs • Ett annat landskapsstråk föreslås längs 
Oderbäcken, som kan få tillbaka ett sling-Oderbäcken, som kan få tillbaka ett sling-
rande lopp.rande lopp.

• En ny bro över Vege å  nära mynningen • En ny bro över Vege å  nära mynningen 
och ytterligare en vid Välingetorp efterfrå-och ytterligare en vid Välingetorp efterfrå-
gas av vandrare.gas av vandrare.

00 5km5km44332211
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RidningRidning
Hästintresset är stort i Skåne och Sverige. 
Det fi nns många hästar och hästsporten är en 
näring som får allt större betydelse. Det fi nns 
få möjligheter att rida i jordbrukslandskapet. 
Vegeområdet skulle kunna bli ett intressant 
område för hästturism, med utvecklade 
ridleder och rastplatser, där både ryttare och 
hästar kan få vila eller övernatta. Detta bör 
ske i samarbete mellan markägare och häst- 
och ridorganisationer.

Inom området fi nns fl era hästgårdar. I om-
givningen fi nns dessutom företag, som anordnar 
dagsturer eller kortare turer i landskapet. I 
vissa fall erbjuds även övernattning.

UtvecklingsmöjligheterUtvecklingsmöjligheter
• Fler hästgårdar i anslutning till ny eller • Fler hästgårdar i anslutning till ny eller 

befi ntlig bebyggelse kan byggas men kräver befi ntlig bebyggelse kan byggas men kräver 
stor hänsyn till landskapsbilden. stor hänsyn till landskapsbilden. 

• Ridstigar kan skapas landskapet eller • Ridstigar kan skapas landskapet eller 
mellan hästanläggningar och till Vege-mellan hästanläggningar och till Vege-
holmsstranden där ridning är tillåten.holmsstranden där ridning är tillåten.

• Övernattningsställen för häst och ryttare • Övernattningsställen för häst och ryttare 
kan skapas i form av camping, B&B eller kan skapas i form av camping, B&B eller 
ridläger.ridläger.

• Ett nätverk kan bildas för hästfolk för sam-• Ett nätverk kan bildas för hästfolk för sam-
ordning av betesmarker, foder, stallplatser ordning av betesmarker, foder, stallplatser 
och hästtransporter.och hästtransporter.

BadBad
Bad är den aktivitet som lockar familjer mest 
under sommaren. Badplatser fi nns längs hela 
Skäldervikskusten. Sandstränder med dyner 
och långgrunda stränder fi nns i Farhult och 
längs hela kuststräckan norr om Vege å. Klipp-
kust fi nns längre ut mot Kullaberg. 

LLånggrunda sandstränder fi nns bland annat i Farhultånggrunda sandstränder fi nns bland annat i Farhult
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Kajak/KanotingKajak/Kanoting
En förutsättning för att kanotturismen ska 
fungera bra är att det fi nns övernattningsställen 
och rastplatser, isättningsplatser för kanoter/
kajaker och parkering för bilen, ställen med 
service och proviant samt bra kartor. Det bör 
fi nnas ställen med uthyrning av kanoter och 
utrustning. Det är bra om uthyrningställena 
även kan ombesörja transporter av kanoter, 
kajaker och passagerare tillbaka till 
utgångspunkten. Vid utgångspunkterna bör 
det fi nnas parkeringsplatser.

Kanoter passar bäst i sjöar och åar 
medan kajaker kan användas för kust och 
havspaddling. Lämplig dagsetapp för en ovan 
kanotist kan vara 5 – 10 km. 

FFörslag tillörslag till Kajak-/Kanotvatten Kajak-/Kanotvatten::

• Vege å – Lämplig startpunkt är Strövel-• Vege å – Lämplig startpunkt är Strövel-
storp och slutpunkt Utvälinge. Turen kan storp och slutpunkt Utvälinge. Turen kan 
genomföras som en dagstur eller med en genomföras som en dagstur eller med en 
övernattning. Rastning och övernattning övernattning. Rastning och övernattning 
bör endast ske på anvisad plats.bör endast ske på anvisad plats.

• Kullahalvön runt är avancerad kajakpadd-• Kullahalvön runt är avancerad kajakpadd-
ling med Jonstorp som möjlig startpunkt.  ling med Jonstorp som möjlig startpunkt.  

• Inre Skälderviken, här går turen längs långa • Inre Skälderviken, här går turen längs långa 
sandstränder som ger många tillfällen till sandstränder som ger många tillfällen till 
bad. Turen bör på grund av fågelområdet bad. Turen bör på grund av fågelområdet 
begränsas till kusten norr om Vege å myn-begränsas till kusten norr om Vege å myn-
ning. ning. 

Golf Golf 
Golf är en arealkrävande aktivitet. En 18 håls 
golfbana tar ca 100 ha i anspråk. Golfi ntresset 
är stort och många människor tillbringar hela 
semestrarna med att resa runt till olika banor. I 
Skånes nordvästra hörn fi nns mer än 10 banor 
varav fl era i närheten av Vegeområdet. I den 
kustnära produktionsskogen vid Vegeholm 
fi nns långt framskridna planer på att anlägga 
ytterligare en golfbana. 

Idrottsanläggningar Idrottsanläggningar 
I anslutning till samhällena fi nns bollplaner 
och andra idrottsanläggningar. Utvälinge har 
en centralt belägen idrottsplats med bollplan i 
gräs. Ängelholm har ett stort idrottsområde i 
de södra delarna av staden. Kulltorp, Jonstorp  
och Strövelstorp har idrottsplatser med 
bollplan. Idrottsplatserna är främst av lokalt 
intresse.

00 5km5km44332211
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Fågelskådning och naturupplevelserFågelskådning och naturupplevelser
Flyttfåglar kan lokalt och under begränsad tid 
locka stora skaror av besökare.
  
Inre delen av Skälderviken är ett av Europas 
mest intressanta områden för fågelskådning. 
Området ingår i RAMSAR-listan. Genom 
att anlägga Naturrum och bygga fågeltorn 
kan man ge besökare möjlighet att ta del 
av naturupplevelserna utan att störa och 
förstöra.  

Det rika fågellivet i det grunda vattnet 
kring öarna Rönnen och Sandör är av stort 
internationellt intresse. Delar av området 
har beträdnadsförbud under hela året medan 
förbudet gäller under vissa perioder för andra 
delar. 

JaktJakt
Jakt förekommer i varierande omfattning 
på de fl esta gårdar med mark. Villebrådet är 
främst  rådjur, hjort och vildsvin samt småvilt. 
Det förekommer även jakt på sträckande fågel 
som ringduvor, gäss och änder. Inom området 
fi nns ett par gårdar som hyr ut jakt per dag. 

Området har stor utvecklingspotential för 
olika former av jakt.

FiskeFiske
Fiske tillhör de mest populära fritidssyssel-
sättningar bland den manliga delen av 
befolkningen. Även utomlands är fi sket en 
stor fritidsaktivitet. 

Vege å är ett särpräglat vattendrag,  med bl a 
havsöring. Med de rätta fi skevårdsåtgärderna 
skulle ån kunna femfaldiga sin reproduktion av 
havsöring. De hinder man har att övervinna är 

Vy över Skälderviken med dess rika fågelliv.Vy över Skälderviken med dess rika fågelliv.

dels jordbrukets påverkan på vattenkvaliten, 
dels ett omfattande nätfi ske i anslutning till 
åns mynning med angränsande kustavsnitt.

Vege å är ett fi skevårdsområde där man kan 
lösa fi skekort. Fisket  i havet är fritt, dvs inget 
fi skekort krävs.
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TURISMTURISM
Enligt en internationell defi nition är turist Enligt en internationell defi nition är turist 
någon som övernattar minst en natt på något någon som övernattar minst en natt på något 
annat ställe än hemorten. Enligt denna defi -annat ställe än hemorten. Enligt denna defi -
nition är de fl esta nition är de fl esta människor människor turister  någon turister  någon 
eller några gånger varje år. eller några gånger varje år. TTuristresor  kan uristresor  kan 
vara vara ddagsutfl ykter, weekendresor, semester-agsutfl ykter, weekendresor, semester-
resor, tjänsteresor och fritidsresor,resor, tjänsteresor och fritidsresor, r regelbun-egelbun-
det återkommande eller vid enstaka tillfällen.  det återkommande eller vid enstaka tillfällen.  

• • Turism är att resa för nöjes skull. Turism är att resa för nöjes skull. 

• • Turism är fl yttad konsumtion – de som Turism är fl yttad konsumtion – de som 
besöker sevärdheter och evenemang på sin besöker sevärdheter och evenemang på sin 
hemort är således inte turister. hemort är således inte turister. 

• • Hållbar turism innebär ett ansvarstagande Hållbar turism innebär ett ansvarstagande 
för natur, kultur och social miljö. Turismen  för natur, kultur och social miljö. Turismen  
anpassas till vad området tål – lokal bär-anpassas till vad området tål – lokal bär-
kraft.kraft.

Turister reser till platser de känner till eller Turister reser till platser de känner till eller 
har hört talas om med vacker natur, intressant har hört talas om med vacker natur, intressant 
kultur eller stort utbud av till exempel galle-kultur eller stort utbud av till exempel galle-
rier, affärer, restauranger eller andra aktivite-rier, affärer, restauranger eller andra aktivite-
ter. De söker:ter. De söker:

• • Fysiska aktiviteterFysiska aktiviteter

• • Mentalt stimulerande upplevelserMentalt stimulerande upplevelser

• • Kunskap och upplKunskap och upplysningysning    

• • Äventyr, utmaningar, nöjen  Äventyr, utmaningar, nöjen      

• • Lugn och ro, avkopplingLugn och ro, avkoppling

TURISMEN SOM NÄRINGTURISMEN SOM NÄRING
Turism är Sveriges tredje största näring. 
Den utgör 3 – 4 % av BNP och omsätter 100 
miljarder kronor. Turism är en växande näring 
med många små aktörer. 

Med ökad turism skapas fl er arbetstillfällen. Med ökad turism skapas fl er arbetstillfällen. 
Landsbygdsproblem med hotad service mot-Landsbygdsproblem med hotad service mot-
verkas. Unikt för turistnäringen är att kunden verkas. Unikt för turistnäringen är att kunden 
kommer till leverantören.kommer till leverantören.

Turistnäringen är mångfasetterad och berör Turistnäringen är mångfasetterad och berör 
fl era samhällssektorer. Den involverar fl era samhällssektorer. Den involverar enskildaenskilda  
företag, turistorganisationer, kommuner, stat-företag, turistorganisationer, kommuner, stat-
liga myndigheter och ideella organisationer.liga myndigheter och ideella organisationer.  
Branschen består av många olika men sam-
verkande företag. Ju bättre samverkan fung-
erar desto fördelaktigare är det för helheten.

Ökad kunskap om ortens värden resulterar i Ökad kunskap om ortens värden resulterar i 
att fl er tar ansvarar för att natur- och kultur-att fl er tar ansvarar för att natur- och kultur-
resurserna vårdas och man är stolt över sin resurserna vårdas och man är stolt över sin 
bygd. Landskapets resurser bör göras till-bygd. Landskapets resurser bör göras till-
gängliga för alla. Lagar och förordningar ger gängliga för alla. Lagar och förordningar ger 
regler för hur detta ska gå till.  Allemansrätten regler för hur detta ska gå till.  Allemansrätten 
ger möjligheter och sätter gränser.ger möjligheter och sätter gränser.

Utbudet är av olika slag :Utbudet är av olika slag :

• Kommersiella: bo, åka, äta, shoppa, delta i • Kommersiella: bo, åka, äta, shoppa, delta i 
evenemangevenemang

• Ideella: bygdespel, hantverksdagar• Ideella: bygdespel, hantverksdagar

• Offentliga: Turistbyråer, regional/nationell • Offentliga: Turistbyråer, regional/nationell 
informationinformation

• Gemensamma: Natur, kultur • Gemensamma: Natur, kultur 
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EFFEKTEREFFEKTER
Positiva effekter av turism:

• Möten mellan besökare och 
lokalbefolkningen kan leda till vänskap, 
ökad förståelse och kunskap.

• Den lokala servicen förbättras och lokala 
traditioner kan bibehållas eller återuppstå. 

• Turistinkomsterna kan användas 
för naturskydd och bevarande av 
hantverkstraditioner.

• Ekoturism ger arbete åt bygdens folk och  
inkomster till bygdens företag.

• Ökat medvetande

FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR
Vege eller Vegeholm är inte så välbekant som 
Kullaberg, Bjärehalvön, Hallandsåsen eller 
Söderåsen. Dessa rekreationsområden är alla 
av stort intresse för rörligt friluftsliv och där 
fi nns många målpunkter och aktiviteter för 
besökare. 

Vegeholms slott, skogen kring Vege å 
och Kronoskogen i Ängelholm är allmänt 
kända i närområdet men det fi nns möjlighet 
att marknadsföra området bättre och 
binda ihop de olika delarna till ett större 
turistmål. Skälderviken är också ett begrepp 
som associeras till badliv, båtar och 
fågelskådning. 

EKOTURISM ÄR HÅLLBAR TURISM EKOTURISM ÄR HÅLLBAR TURISM 
Ekoturism bygger på upplevelser, kunskap 
och respekt för områdets natur och kultur. 
Turismen ska anpassas till vad området tål och 
landskapets begränsningar ska respekteras. 

Lokal bärkraft förutsätter att förhållandet 
mellan ortsbefolkning och turister  är gott. 
Det som besökaren kommit för att uppleva 
ska bevaras. Turismen gynnar den lokala 
ekonomin genom att låta människor på orten 
få vara med och utveckla besöksnäringen. 
Då ökar respekten för, och kunskapen om, 
bygdens egna traditioner och skyddet för natur 
och kultur blir starkare. Kvalitet och trygghet  
omfattar både lokalbefolkning och besökare.  

Turisten värdesätter vacker natur och äkta 
kultur. Natur- och kulturskydd leder till ökad 
medvetenhet om platsens värden och bidrar 
till att bevara vårt natur- och kulturarv.

Genom att verka för kollektivt resande, 
avfallssortering, användning av miljöbränslen 
etc kan turismen miljöanpassas. 
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KommersielltKommersiellt
Turistnäringen består av en mängd små före-Turistnäringen består av en mängd små före-
tag. De fl esta har mindre än 5 anställda. De tar tag. De fl esta har mindre än 5 anställda. De tar 
utgångspunkt i människors behov och längtan utgångspunkt i människors behov och längtan 
efter att bo, äta och uppleva något under sin efter att bo, äta och uppleva något under sin 
vistelse på en ny plats. vistelse på en ny plats. 

• Någonstans att bo

 - Hotell 

 - Campingplatser 

• Något att göra, se, uppleva

 - Bad – Skälderviken, Farhult, Mölle,     
  Arild

 - Cykel – Cykelleder, småvägar

 - Vandringar – vandringsleder, småvägar,      
  fritt strövande i skog och mark

 - Kajak- och kanoting – kusten, Vege å

 - Fågelskådning – kusten, Vege å och       
  småvatten

 - Bergklättring – Kullaberg

 - Dykning – Skälderviken utanför Arild,     
  Skäret och Svanshall

 

 - Häst- och hundsport – Skogsområdet   
  söder om Ängelholm

 - Golf – Brunnby, Lerberget, Allerum, m fl 

 - Konstresor – gallerier, krukmakerier m fl   
  hantverk

 - Natur – Kullaberg, Kusten med rikt            
  fågelliv, Vege å, Slätten med vida   
  utblickar

 - Kultur – Slottmiljöer kring Vegeholm,       
  Rögle och Krapperup, Tegelbruket i   
  Utvälinge, Kyrkorna i Farhult, Jonstorp         
  och Välinge, Ålderdomliga landskap och  
  Fornminnen, Matupplevelser 

• Någonting att äta. Måltiden är en viktig 
del i en turistisk upplevelse. Omkring en 
tredjedel av alla turistens pengar går till 
mat. Att erbjuda vällagad, lokalt förankrad 
mat är att förvalta ett kulturarv. Både 
producenter och konsumenter gynnas.

 - Restauranter – Inom en femmilsradie   
  fi nns fl era stjärnkrogar.  

 - Caféer 

  - Dessutom fi nns möjlighet att äta    
  medhavd matsäck.

Ideellt
En stor del En stor del av turismen i ett område bärs upp av turismen i ett område bärs upp 
av föreningar och eldsjälar, som bevakar sina av föreningar och eldsjälar, som bevakar sina 
olika intresseområden. Kunniga och engage-olika intresseområden. Kunniga och engage-
rade personer, som rade personer, som brinner förbrinner för sitt område och  sitt område och 
för att få berätta om det och visa det för andra.  för att få berätta om det och visa det för andra.  
Ett påtagligt resultat av det ideella arbetet är Ett påtagligt resultat av det ideella arbetet är 
vandringslederna längs Örjabäcken och vandringslederna längs Örjabäcken och 
Vege å. Vege å. 

Offi ciellt
Alla kommuner har turistbyråer, som leve-Alla kommuner har turistbyråer, som leve-
rerar information, kartor, tidningar och af-rerar information, kartor, tidningar och af-
fi scher. De kan också förmedla boende, hjälpa fi scher. De kan också förmedla boende, hjälpa 
till med bokningar mm.till med bokningar mm.

Kommunerna i nordvästra Skåne samarbetar Kommunerna i nordvästra Skåne samarbetar 
inom  NOSAM. Exempel på projekt är Hal-inom  NOSAM. Exempel på projekt är Hal-
landsås- och Skånelederna. Internationellt landsås- och Skånelederna. Internationellt 
samarbetar kommunerna vid mässor och samarbetar kommunerna vid mässor och 
omhändertagande av kryssningsfartyg och omhändertagande av kryssningsfartyg och 
utformning av vandringspaket. Kommunerna utformning av vandringspaket. Kommunerna 
inom NOSAM har också en gemensam hem-inom NOSAM har också en gemensam hem-
sida.sida.
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Ängelholm

Helsingborg

Laholm

Åstorp

E6

Båstad

KULLA-
BERG

SÖDER-
ÅSEN

HALLANDS-
ÅSEN

SKÄLDER-
VIKEN

VEM ÄR BESÖKAREN?
I dag reser alla människor. En del är väl 
pålästa. Andra reser mer spontant. Kanske  
vill de pröva något nytt, upptäcka möjligheter 
eller låta hela vistelsen bli en överraskning. 
För vissa blir resan en engångsupplevelse  
för andra något som de gärna återvänder 
till. Vanor och resmönster varierar. En del 
värdesätter bekvämlighet andra prioriterar 
annat, vilket kan illustreras med följande 
fallstudier: 

Fall 1 - Besökarna är unga och har lite  - Besökarna är unga och har lite 
packning. På fredag eftermiddag anländer de packning. På fredag eftermiddag anländer de 
till Vege station. De hyr cyklar. De vet vad de till Vege station. De hyr cyklar. De vet vad de 
vill och hur de ska ta sig vidare mot målet.  vill och hur de ska ta sig vidare mot målet.  
De vill klättra i berg på Kullaberg och dyka De vill klättra i berg på Kullaberg och dyka 
i Arild. Dessutom slappa på badstranden och i Arild. Dessutom slappa på badstranden och 
festa på kvällen i Ängelholm. De har tänkt festa på kvällen i Ängelholm. De har tänkt 
sig att övernatta i en campingstuga. sig att övernatta i en campingstuga. 

Vege station fungerar utmärkt för denna typ 
av resa. 

Fall 2 – Barnfamiljen vill göra en utfl ykt till  – Barnfamiljen vill göra en utfl ykt till 
ett ställe där barnen kan få röra sig fritt och ett ställe där barnen kan få röra sig fritt och 
bada. Föräldrarna vill äta gott och uppleva bada. Föräldrarna vill äta gott och uppleva 
vacker natur. De anländer på morgonen till vacker natur. De anländer på morgonen till 
Vege station och tar sig vidare med bussen Vege station och tar sig vidare med bussen 
till Farhult. De övernattar på campingplatsen till Farhult. De övernattar på campingplatsen 
och tillbringar resten dagen på stranden. Den och tillbringar resten dagen på stranden. Den 
är lagom stor för att barnen inte ska försvinna är lagom stor för att barnen inte ska försvinna 

och dessutom är den grund. Föräldrarna kan och dessutom är den grund. Föräldrarna kan 
slappna av, se på fåglar och läsa en bok. slappna av, se på fåglar och läsa en bok. 
På kvällen åker de in till Höganäs, handlar På kvällen åker de in till Höganäs, handlar 
keramik och äter gott.keramik och äter gott.  

Vege station fungerar utmärkt för familjenVege station fungerar utmärkt för familjen..

Fall 3 – Besökarna är ett äldre par som tänkt  – Besökarna är ett äldre par som tänkt 
sig att tillbringa en vecka i Mölle och göra sig att tillbringa en vecka i Mölle och göra 
utfl ykter därifrån. De kommer med sina väskor utfl ykter därifrån. De kommer med sina väskor 
till Vege station. Om det funnits buss hade de till Vege station. Om det funnits buss hade de 
tagit den – men de tar taxi. Det blir dyrare än tagit den – men de tar taxi. Det blir dyrare än 
de tänkt sig men det är bekvämt de tänkt sig men det är bekvämt ..

Stationen ligger i ett område med många 
turistattraktioner. Att ta taxi är överkomligt 
med tanke på att avstånden är relativt korta.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETERUTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Skogarna vid Vegeholms slott och längs 
kusten är populära strövområden redan i dag. 
Det är även kusten med sitt rika fågelliv och 
utsikten över Skälderviken. De  natur- och 
kulturvärden som fi nns gör området lämpligt 
för olika former av rekreation och friluftsliv 
vilket även är vad många turister söker. 

Höganäs

Området kring Skälderviken och Området kring Skälderviken och 
Vege å kan utvecklas till en länk Vege å kan utvecklas till en länk 
som binder samman  områden som binder samman  områden 
med stora natur-värden i nord-med stora natur-värden i nord-
västra Skåne.västra Skåne.
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gemensam väg. I anslutning till detta bör 
rastplatser, boende och matställen av olika 
kvalitet fi nnas.

För att göra cykling i Vegeområdet intressant 
för besökare är det viktigt att fl era parter 
samverkar. Det är möjligt att ta cykeln 
med på tåget eller bussen. Det bör också 
fi nnas cykeluthyrning och sk cykelpaket, 
tillgång till affärer, lämpliga rastplatser och 
övernattningsplatser utmed lederna. Dessutom 
behövs det bra kartor och information om 
”Cykling i Vegeområdet” . 

Internationellt sett är vandring den 
största naturbaserade aktiviteten inom 

Alla de förslag som redovisas under rekreation 
gynnar även turismen i området. Dessutom  
skapas förutsättningar för olika aktiviteter 
som vänder sig till både turister och boende.

Området kan redan i dag fungera som bas för 
utfl ykter till olika turistmål i omgivningen. 
Flera av dessa kan nås på dagsutfl ykter. 

• Kullaberg är en av Sveriges mest be-
sökta platser. Där fi nns dramatisk 
natur med skogar, berg och utsikter.  
Där fi nns förutsättningar för speciella 
aktiviteter såsom dykning, fågelskådning, 
bergsklättring mm.

• Söderåsens nationalpark ligger också inom 
räckhåll med bokskogar och klippor.

• Hallandsåsen skjuter med Bjärehalvön ut i 
havet. Hovshallar, bronsålderslandskapet, 
golfbanor, Båstad och Torekov lockar 
många besökare.

• Skälderviken är grund med badplatser vid 
fi na sandstränder. Här fi nns strandängar och 
ett Natura 2000 område med ett fågelliv av 
mycket hög klass. 

Kustzonen kan utvecklas och göras mer 
tillgänglig genom att de småvägar och stigar 
som fi nns kopplas samman till ett stråk längs 
hela kusten. Bitvis bör vandringsleder och 
cykelvägar  skiljas åt, bitvis kan de följa en 

turism. Både kortare dagsvandringar och 
längre semestervandringar har en stor 
utvecklingspotential i Sverige.

Genom denna typ av åtgärder kan nordvästra 
Skåne utvecklas till ett stort turistområde där 
rekreationsmöjligheterna och landskapet är 
basen i utbudet. Det kan sedan kompletteras 
med olika serviceanläggningar, försäljning 
av lokalt producerade livsmedel eller 
andra varor, konsthantverk, gallerier 
mm. En pågatågsstation i området ökar 
tillgängligheten, men är inget krav för denna 
utveckling.

Sanddyner bevuxna med tall i Vegeholmsskogen.Sanddyner bevuxna med tall i Vegeholmsskogen.
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CampingCamping
En ny campingplats föreslås vid Stora 
Snörröd, nära Farhult. Campingplatsen bör 
vara minst 10 ha. Möjlighet fi nns att ansluta 
till kommunalt VA. I landskapet fi nns träd- 
och buskridåer samt fl era större och mindre 
träddungar, landskapselement som utgör en 
resurs i ambitionen att förankra campingen på 
platsen.  

Läget är attraktivt för besökare genom 
närheten till kusten. Till närmsta badplats 
är det 1,5 km. Vid stranden fi nns också en 
sommarrestaurang och en mindre butik. 
Närmsta affär ligger i Jonstorp dit det är drygt 
3 km. 

Avstånd till bebyggelse överstiger 100 m. 
En skogsdunge avskärmar campingplatsen 
från den känsliga kulturmiljön kring kyrkan. 
Hela campingplatsen kommer att ligga norr 
om väg 112, och därmed inom riksintresset 
för kustzon, men står inte i konfl ikt med 
riksintressets syften. 

Avståndet till väg 112 är ca 100 m. Mot 
vägen bör campingplatsen avskärmas med 
en planterad vall. Infart till campingplatsen 
kan antingen ske direkt från väg 112 eller 
från vägen mot Farhult. Gång- och cykelväg 
kan anordnas på befi ntlig markväg till byn 

Rådjur i allén till Rögle Säteri.Farhult och vidare till stranden. Dessutom 
planeras ett grönt stråk med vandringsled i 
öst-västlig riktning i anslutning till platsen. 
Bussförbindelse till Höganäs fi nns både på 
väg 112 och på Farhultsvägen. 
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nästa uppslag) Tegeldammarna, där lera 
tagits och bränts till tegel, syns i Utvälinge 
och Rögle. Byn i Rögle har vuxit. Järnvägen 
har tillkommit med station i Vegeholm. Vid 
stationen låg cirka tio bostadshus. Tånga 
by har skiftats och gårdarna har fl yttats ut 
längs vägen. Där ligger även bostäder utan 
tillhörande mark.

Det skånska landskapet har präglats av 
de människor som bott och verkat här 
sedan istiden. Människans odling och 
brukningsmetoder har, i kombination med 
topografi , jordmån mm, format det landskap 
vi har i dag. Området kring Skälderviken 
har varit bebott sedan stenåldern. Under 
bronsåldern blev jordbruket alltmer 
permanent. Trots periodens klimatförsämring 
utvecklades bondekulturen på järnåldern. 
Medeltiden medförde att de strukturer vi kan 
se på landsbygden i dag etablerades. Den 
katolska kyrkan byggde sockenkyrkor i sten. 
Några storgårdar byggdes, varav Vegeholm är 
en. 

Det är först i och med den svenska tiden, som 
det historiska källmaterialet ger en klar bild 
av området. Den första tillförlitliga kartan 
över Skåne är från 1684.

1800-talet innebar stora omvälvningar för den 
skånska landsbygden. När skiftet genomfördes 
fl yttades gårdarna ut och vägnätet drogs 
delvis om efter de nya ägogränserna så att en 
rätvinklig struktur bildades. I byarna uppfördes 
gathus för de allt fl er obesuttna. Befolkningen 
ökade, vilket medförde hemmansklyvning, 
nya gårdar, uppodling och utdikningar för att 
vinna odlingsbar mark. 

Industrialismen kom tidigt till Kullahalvön. 
Kolbrytning och tegelframställning har lämnat 
spår i landskapet i form av vattenfyllda täkthål. 
Skolhus, missionshus och andelsmejerier 
uppfördes med delvis ny byggteknik. 
Turisterna upptäckte Kullaberg och Mölle. 
Järnvägen anlades till Mölle. Västkustbanan  
byggdes mellan Malmö och Göteborg. 
Stationer byggdes i Vegeholm och Rögle. 
Dessa lades så småningom ner. Efterhand som 
trafi ken på järnvägen ökat och blivit snabbare 
har korsningar med järnvägen stängts eller 
byggts om till planskilda korsningar. 

Skånska rekognoseringskartan från 1812-
20 visar ett landskap som är betydligt mer 
skogbevuxet än idag (se nästa sida). Utvälinge 
består av cirka tio gårdar, Tånga Välinge 
och N Häljaröd är ungefär lika stora, medan 
Farhult är större och har en kyrka.

Vägen går via Vegeholms slott och fortsätter 
längs kusten förbi Farhult mot Jonstorp.
Rögle säteri ligger med åkrar intill men 
omgivet av skog. Tegelbruket i Rögle syns 
också på kartan.

Häradsekonomiska kartan från 1920-talet 
visar att Utvälinge vuxit längs vägen. (se 

UTGÅNGSPUNKTERUTGÅNGSPUNKTER
OMRÅDETS HISTORIA OCH UTVECKLINGOMRÅDETS HISTORIA OCH UTVECKLING

Vegeholms slottVegeholms slott
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Skånska rekognoserongskartan från 1820-taletSkånska rekognoserongskartan från 1820-talet
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Häradsekonomiska kartan från 1920-taletHäradsekonomiska kartan från 1920-talet
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Ortofoto över området, spridningstillstånd, Lantmäteriet 2004Ortofoto över området, spridningstillstånd, Lantmäteriet 2004
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LANDSKAPSANALYSLANDSKAPSANALYS
MetoderMetoder
Landskapets värden är en utgångspunkt för Landskapets värden är en utgångspunkt för 
planförslaget. Två metoder att analysera land-planförslaget. Två metoder att analysera land-
skapet har använts. skapet har använts. 

Den ena, Den ena, Kevin Lynch´s metod, utgår från Kevin Lynch´s metod, utgår från 
hur landskapet är uppbyggt och hur det ser hur landskapet är uppbyggt och hur det ser 
ut. Landskapet analyseras utifrån strukturer, ut. Landskapet analyseras utifrån strukturer, 
riktningar och element i landskapet samt dess riktningar och element i landskapet samt dess 
karaktärer och skala.karaktärer och skala.

Den andra metoden, Den andra metoden, SWOT-metoden, bygger SWOT-metoden, bygger 
på en analys av områdets förutsättningar där på en analys av områdets förutsättningar där 
många aspekter beaktas. Styrkor, svagheter, många aspekter beaktas. Styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot identifi eras. Vid framta-möjligheter och hot identifi eras. Vid framta-
gande av ett förslag gäller det att ta hand om gande av ett förslag gäller det att ta hand om 
och utveckla områdets förtjänster och samti-och utveckla områdets förtjänster och samti-
digt försöka råda bot på områdets brister.digt försöka råda bot på områdets brister.

Metoderna kompletterar varandra och ger till-Metoderna kompletterar varandra och ger till-
sammans en bild av området och dess möjlig-sammans en bild av området och dess möjlig-
heter.heter.

Landskapsanalys enligt Kevin LynchLandskapsanalys enligt Kevin Lynch
MetodenMetoden är i huvudsak beskrivande men kan  är i huvudsak beskrivande men kan 
också användas för att ge en bild av samband också användas för att ge en bild av samband 
och värden. Hur ser landskapet ut? Hur förhål-och värden. Hur ser landskapet ut? Hur förhål-
ler sig landskapsrummen till varandra? Vilka ler sig landskapsrummen till varandra? Vilka 
stråk barriärer eller landmärken fi nns?stråk barriärer eller landmärken fi nns?

Större områden med en gemensam Större områden med en gemensam 
sammanhållen karaktär:sammanhållen karaktär:

• Kusten är låg men med en tydlig nivå-• Kusten är låg men med en tydlig nivå-
skillnad där den gamla strandlinjen gick. skillnad där den gamla strandlinjen gick. 
Strandmarken består av periodvis över-Strandmarken består av periodvis över-
svämmade gräsängar, sand- och stensträn-svämmade gräsängar, sand- och stensträn-
der. Området har ett mycket rikt fågelliv. der. Området har ett mycket rikt fågelliv. 
Både sträckande och häckande fåglar trivs Både sträckande och häckande fåglar trivs 
i området.i området.

• Slätten är fl ack med små nivåskillnader. • Slätten är fl ack med små nivåskillnader. 
Den är helt uppodlad med trädridåer i ägo-Den är helt uppodlad med trädridåer i ägo-

Vegetationsridåerna ger djup åt bilden och delar upp den fl acka slätten i fl era rumVegetationsridåerna ger djup åt bilden och delar upp den fl acka slätten i fl era rum..
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kartakarta

Landskapsanalys enligt Kevin Lynch-metoden. Knutpunkterna visar skolor och liknande, landmärken kan vara kyrkor Landskapsanalys enligt Kevin Lynch-metoden. Knutpunkterna visar skolor och liknande, landmärken kan vara kyrkor 
eller andra landskapselement som syns. Landskapsrum av varierande storlek är de ”rum” man upplever när man eller andra landskapselement som syns. Landskapsrum av varierande storlek är de ”rum” man upplever när man 
vistas i landskapet. Väggarna kan bestå av vegetation eller nivåskillnader.vistas i landskapet. Väggarna kan bestå av vegetation eller nivåskillnader.

LANDMÄRKELANDMÄRKE

KNUTPUNKTKNUTPUNKT
SLUTET LANDSKAPSRUM/SLUTET LANDSKAPSRUM/
VEGETATIONVEGETATION
UTBLICKARUTBLICKAR
BARRIÄRBARRIÄR
BEBYGGELSEBEBYGGELSE

ÖPPET LANDSKAPSRUM:ÖPPET LANDSKAPSRUM:
/SLÄTT/SLÄTT

/HAV/HAV
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gränser och små dungar kring gårdar och gränser och små dungar kring gårdar och 
märgelgravar. Utspridda gårdar, bebyg-märgelgravar. Utspridda gårdar, bebyg-
gelse med  tillhörande trädgårdar utgör gelse med  tillhörande trädgårdar utgör 
avbrott i slättlandskapet. Slättens utseende avbrott i slättlandskapet. Slättens utseende 
och karaktär skiftar med årstiden. Sikten är och karaktär skiftar med årstiden. Sikten är 
lång och på många ställen har man kontakt lång och på många ställen har man kontakt 
med havet eller anar det genom att man ser med havet eller anar det genom att man ser 
Bjäre med Hallandsåsen på andra sidan Bjäre med Hallandsåsen på andra sidan 
Skälderviken. Skälderviken. 

• Bebyggelseområden, dvs områden som • Bebyggelseområden, dvs områden som 
avviker från slätten genom att husen är avviker från slätten genom att husen är 
många och ligger tätt, fi nns dels vid kusten, många och ligger tätt, fi nns dels vid kusten, 
dels i form av byar i åkerlandskapet.  De tre dels i form av byar i åkerlandskapet.  De tre 

kustsamhällena är Utvälinge, Norra Häl-kustsamhällena är Utvälinge, Norra Häl-
jaröd och Farhult. Slättbyarna är Tånga, jaröd och Farhult. Slättbyarna är Tånga, 
Rögle, Mjöhult och Välinge. Slottsmiljö Rögle, Mjöhult och Välinge. Slottsmiljö 
fi nns vid Vegeholm och Rögle. fi nns vid Vegeholm och Rögle. 

• Skog fi nns längs kusten i Ängelholms • Skog fi nns längs kusten i Ängelholms 
kommun och kring Vege å och Vegeholms kommun och kring Vege å och Vegeholms 
slottslott

Stråk och barriärerStråk och barriärer  
• Motorvägen E6 utgör områdets gräns mot • Motorvägen E6 utgör områdets gräns mot 

öster och är en tydlig barriär. Alla som bor öster och är en tydlig barriär. Alla som bor 
och verkar öster om motorvägen måste och verkar öster om motorvägen måste 
söka sig till planskilda korsningar för att söka sig till planskilda korsningar för att 
komma ner till kusten. komma ner till kusten. 

• Västkustbanan går genom området från • Västkustbanan går genom området från 
Rögle och viker sedan av mot nordöst och Rögle och viker sedan av mot nordöst och 
Ängelholm. Järnvägen är en tydlig barriär Ängelholm. Järnvägen är en tydlig barriär 
både mentalt och fysiskt. både mentalt och fysiskt. 

• Väg 112 är ett viktigt stråk dels för kommu-• Väg 112 är ett viktigt stråk dels för kommu-
nikation inom och mellan delar av områ-nikation inom och mellan delar av områ-
det dels som förbindelse med omvärlden. det dels som förbindelse med omvärlden. 
Vägen har så mycket trafi k att den utgör Vägen har så mycket trafi k att den utgör 
en barriär, särskilt mellan Utvälinge och en barriär, särskilt mellan Utvälinge och 
Tånga. Tånga. 

• Den gamla• Den gamla  KKustvägenustvägen är sommartid  är sommartid 
starkt trafi kerad och kan utgöra starkt trafi kerad och kan utgöra en barriären barriär  
för gång- och cykeltrafi k på väg ner till för gång- och cykeltrafi k på väg ner till 
kusten. kusten. 

• • Vege å är en barriärVege å är en barriär  som gör att alla som som gör att alla som 
rör sig i östvästlig riktning måste söka upp rör sig i östvästlig riktning måste söka upp 
en bro. Inom området fi nns tre broar för en bro. Inom området fi nns tre broar för 
bilar och tre för gång- och cykeltrafi k. bilar och tre för gång- och cykeltrafi k. 

••  KyrkvägenKyrkvägen mellan Välinge och Rögle anty- mellan Välinge och Rögle anty-
der ett historiskt samband mellan byarna. der ett historiskt samband mellan byarna. 
Kyrkvägen är nu cykelväg till skolan.Kyrkvägen är nu cykelväg till skolan.

••  SkolvägenSkolvägen  mellan Utvälinge och Rögle mellan Utvälinge och Rögle 
utgör ett funktionellt samband. utgör ett funktionellt samband. 

• Vegeholm hör till Strövelstorps försam-• Vegeholm hör till Strövelstorps försam-
ling. Den gamla kontakten Strövelstorp -ling. Den gamla kontakten Strövelstorp -
Vegeholm - havet är bruten av barriärer.Vegeholm - havet är bruten av barriärer.

Vägen avslutas i en utblick över Skäldervi-Vägen avslutas i en utblick över Skäldervi-
ken mot Bjärehalvön och Hallandåsen.ken mot Bjärehalvön och Hallandåsen.

karta

Landskapsanalys enligt Kevin Lynch-metoden. Knutpunkterna visar skolor och liknande, landmärken kan vara kyrkor 
eller andra landskapselement som syns. Landskapsrum av varierande storlek är de ”rum” man upplever när man 
vistas i landskapet. Väggarna kan bestå av vegetation eller nivåskillnader.
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KnutpunkterKnutpunkter
Förr kunde den naturliga Förr kunde den naturliga samlingsplatsen i samlingsplatsen i 
en by vara en by vara kyrkan.kyrkan. I dagens tätort  kanske ett  I dagens tätort  kanske ett 
torg, en affär eller en lekplats tagit över den torg, en affär eller en lekplats tagit över den 
rollen.rollen.
  
Byarna vid kusten är små och saknar service. Byarna vid kusten är små och saknar service. 
De drar knappast till sig besökare från omgiv-De drar knappast till sig besökare från omgiv-
ningen, utom möjligen sommartid då stranden ningen, utom möjligen sommartid då stranden 
lockar med bad. Busshållplatsen har blivit den lockar med bad. Busshållplatsen har blivit den 
moderna byns knutpunkt. I Rögle har man en moderna byns knutpunkt. I Rögle har man en 
skola som fungerar somskola som fungerar som samlingsplats. För de  samlingsplats. För de 
utspridda gårdarna är det långt till knutpunk-utspridda gårdarna är det långt till knutpunk-
ter och för att ta sig till en sådan krävs ofta ter och för att ta sig till en sådan krävs ofta 
transport med bil. transport med bil. Höganäs och Ängelholm är Höganäs och Ängelholm är 
stora knutpunkter. Dessa ligger dock utanför stora knutpunkter. Dessa ligger dock utanför 
området.området.

LandmärkenLandmärken
I området fi nns få tydliga landmärken. Far-I området fi nns få tydliga landmärken. Far-
hults kyrka är ett, som visserligen inte syns hults kyrka är ett, som visserligen inte syns 
på långt håll. Ett annat är den gamla kvarnen på långt håll. Ett annat är den gamla kvarnen 
i Farhult. Ringugnen i Utvälinge kan också i Farhult. Ringugnen i Utvälinge kan också 
tjäna som landmärke. Mer storskaliga land-tjäna som landmärke. Mer storskaliga land-
märken är Svedberga kulle, som reser sig över märken är Svedberga kulle, som reser sig över 
slätten. I fjärran syns Kullaberg. I norr syns slätten. I fjärran syns Kullaberg. I norr syns 
Bjärehalvön på andra sidan Skälderviken och Bjärehalvön på andra sidan Skälderviken och 
Hallandsåsen reser sig i norr. Hallandsåsen reser sig i norr. 

Möllan vid Farhult är ett karaktäristiskt Möllan vid Farhult är ett karaktäristiskt 
landmärke.landmärke.

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 
Threats)Threats)
Styrka och svaghet är relativa begrepp. Vad Styrka och svaghet är relativa begrepp. Vad 
som är styrka, dvs en positiv kvalitet, för en som är styrka, dvs en positiv kvalitet, för en 
del människor kan vara motsatsen för andra. del människor kan vara motsatsen för andra. 
Beroende på omständigheterna och vem man Beroende på omständigheterna och vem man 
är, upplevs landskapet olika. Landskapets är, upplevs landskapet olika. Landskapets 
möjligheter tolkas också på olika sätt. Män-möjligheter tolkas också på olika sätt. Män-
niskor som vill bosätta sig i området bedömer niskor som vill bosätta sig i området bedömer 
det främst utifrån de möjligheter de ser att det främst utifrån de möjligheter de ser att 
förverkliga sina drömmar.förverkliga sina drömmar.

StyrkStyrkoror
• Utsikt över slätten och närhet till havet.• Utsikt över slätten och närhet till havet.

• Bebyggelsen med tradition från det gamla • Bebyggelsen med tradition från det gamla 
bondesamhället.bondesamhället.

• En rik historia och kultur – området upp-• En rik historia och kultur – området upp-
fattas som  genuint och äkta. De rikliga  fattas som  genuint och äkta. De rikliga  
historiska spåren ger området förankring i historiska spåren ger området förankring i 
ett historiskt sammanhang. ett historiskt sammanhang. 

• Nära till målpunkter för turism och rekrea-• Nära till målpunkter för turism och rekrea-
tion med bl a rekreationsområden tion med bl a rekreationsområden längs längs 
kusten och Vege å.kusten och Vege å.

• Närhet till fl era större städer, med stort ut-• Närhet till fl era större städer, med stort ut-
bud av kulturbud av kultur  samt kommersiell och offent-samt kommersiell och offent-
lig service.lig service.

• Närhet till Öresundsregionens med många • Närhet till Öresundsregionens med många 
arbetsplatser och skolor.arbetsplatser och skolor.



8585

SvagheterSvagheter
• Ett alltmer storskaligt jordbruk gör land-• Ett alltmer storskaligt jordbruk gör land-

skapetskapet svårtillgängligt. svårtillgängligt.
••  Barriärer i landskapet är väg 112 och järn-Barriärer i landskapet är väg 112 och järn-

vägen, Västkustbanan. Det fi nns mycket få vägen, Västkustbanan. Det fi nns mycket få 
planskilda korsningar.planskilda korsningar.

• Det öppna landskapet utan nivåskillnader • Det öppna landskapet utan nivåskillnader 
och högre vegetation gör området starkt och högre vegetation gör området starkt 
exponerat för väder och vind.exponerat för väder och vind.

• Otillräckliga allmänna kommunikationer, • Otillräckliga allmänna kommunikationer, 
det fi nns bara en busslinje med låg turtät-det fi nns bara en busslinje med låg turtät-
het. Barn, gamla och andra som saknar bil het. Barn, gamla och andra som saknar bil 
kan uppleva sig isolerade och instängda.kan uppleva sig isolerade och instängda.

• Cykelvägnätet är inte utbyggt och trafi ksä-• Cykelvägnätet är inte utbyggt och trafi ksä-
kerheten har brister.kerheten har brister.

• Inköp måste göras utanför området. • Inköp måste göras utanför området. 

• Spridd bebyggelse i fl era kommuner gör • Spridd bebyggelse i fl era kommuner gör 
det svårare att tillgodose alla invånarnas det svårare att tillgodose alla invånarnas 
behov av offentlig sevice.behov av offentlig sevice.

MöjligheterMöjligheter
• Läget, i Öresundsregionen, gör att många  • Läget, i Öresundsregionen, gör att många  

ser bosättning i området som en lockande ser bosättning i området som en lockande 
möjlighet att förena ett lantligt boende med möjlighet att förena ett lantligt boende med 
närhet till allt vad en stad kan erbjuda.närhet till allt vad en stad kan erbjuda.

• Läget mellan attraktiva turistmål, såsom • Läget mellan attraktiva turistmål, såsom 
Kullahalvön, Bjärehalvön och Söderåsen Kullahalvön, Bjärehalvön och Söderåsen 
gör att området kan binda ihop dessa till gör att området kan binda ihop dessa till 
ett stort turistmål med fl era attraktioner. ett stort turistmål med fl era attraktioner. 

• Landskapets speciella karaktär och närhe-• Landskapets speciella karaktär och närhe-
ten till havet och fågelreservatet kan attra-ten till havet och fågelreservatet kan attra-
hera naturintresserade. hera naturintresserade. 

• Den låga horisonten gör att himmel och hav • Den låga horisonten gör att himmel och hav 
dominerar vyerna och påverkar ljusförhål-dominerar vyerna och påverkar ljusförhål-
landena, vilket tilltalar många konstnärer landena, vilket tilltalar många konstnärer 
och inger en känsla av rymd och frihet. och inger en känsla av rymd och frihet. 

• Området rymmer möjligheter för kom-• Området rymmer möjligheter för kom-
munen att tillgodose  önskemål om goda, munen att tillgodose  önskemål om goda, 
annorlunda och speciella bostäder för  annorlunda och speciella bostäder för  
vissa grupper.vissa grupper.

• Pågatågsstation i Vege kan bli en realitet.• Pågatågsstation i Vege kan bli en realitet.

• Grönstrukturen kan utvecklas och göra • Grönstrukturen kan utvecklas och göra 
landskapet mer tillgängligtlandskapet mer tillgängligt..

• Utbyggnad av arbetsplatser i bra kommu-• Utbyggnad av arbetsplatser i bra kommu-
nikationslägen.nikationslägen.

• Samverkan mellan kommunerna kan skapa • Samverkan mellan kommunerna kan skapa 
en liten region med egen identitet.en liten region med egen identitet.

HotHot
• Landskapet är exponerat och känsligt för • Landskapet är exponerat och känsligt för 

ingrepp. En byggnad på fel plats, med ingrepp. En byggnad på fel plats, med 
okänslig utformning eller färgsättning kan okänslig utformning eller färgsättning kan 
påverka upplevelsen av landskapet i ett påverka upplevelsen av landskapet i ett 
mycket stort område. mycket stort område. 

• Läget, mellan fl era attraktiva turistmål, gör • Läget, mellan fl era attraktiva turistmål, gör 
att intresset dras från området.att intresset dras från området.

• Allt för omfattande exploatering kan för-• Allt för omfattande exploatering kan för-
störa landskapets värden.störa landskapets värden.

• Landskapets karaktär formas av jordbru-• Landskapets karaktär formas av jordbru-
ket. Ändrade förutsättningar och omstruk-ket. Ändrade förutsättningar och omstruk-
turering inom näringen kan medföra turering inom näringen kan medföra 
förändringar av landskapets karaktär och förändringar av landskapets karaktär och 
tillgänglighet.tillgänglighet.
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SlutsatsSlutsats
Utblickarna över slätten och mot havet är Utblickarna över slätten och mot havet är 
karaktäristiska och fi nns på många ställen.karaktäristiska och fi nns på många ställen.

Det är viktigt att slå vakt om områdets karak-Det är viktigt att slå vakt om områdets karak-
tär, dvs behålla och bevara de karaktäristiska tär, dvs behålla och bevara de karaktäristiska 
områdena, kusten, slätten och byarna. Detta områdena, kusten, slätten och byarna. Detta 
betyder inte att man lägger en död hand över betyder inte att man lägger en död hand över 
området utan kan till och med betyda att man området utan kan till och med betyda att man 
aktivt kan förstärka karaktären. Bebyggelse-aktivt kan förstärka karaktären. Bebyggelse-
områdena kan kompletteras med ny bebyg-områdena kan kompletteras med ny bebyg-
gelse och nya knutpunkter kan skapas till gelse och nya knutpunkter kan skapas till 
glädje och gagn för invånarna. Några nya glädje och gagn för invånarna. Några nya 
landmärken torde knappast behövas, men om landmärken torde knappast behövas, men om 
någon ändå vill bygga ett sådant så bör det någon ändå vill bygga ett sådant så bör det 
ställas höga estetiska krav på utseende och ställas höga estetiska krav på utseende och 
placering. Utblickarna över hav och slätt är placering. Utblickarna över hav och slätt är 
viktiga estetiska tillgångar för området och viktiga estetiska tillgångar för området och 
ska bevaras. ska bevaras. 

Jordbrukslandskap där Bjäre och Hallandsåsen kan anas i diset.Jordbrukslandskap där Bjäre och Hallandsåsen kan anas i diset.
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Internationella mål och strategier, som berör 
kusterna har formulerats bl a i Agenda 21, 
som antogs 1992. En rad internationella över-
enskommelser har under senare år behand-
lat miljövårdsarbetet inom Östersjöområdet 
(HELCOM), visioner och strategier kring 
Östersjön (VASAB), biologisk mångfald och 
våtmarker (RAMSAR) och integrerad ”mana-
gement” av Europas kustzoner (ICZM). Den 
senare antogs av EU 2002 och beskriver de 
många anspråken på kustzonen och rekom-
menderar en integrerad planering och förvalt-
ning i kustområdena samt att medlemsstaterna 
ska utveckla strategier för detta.

Regeringarna i Sverige och Danmark kom 
1994 överens om att ta fram ett gemensamt 
miljöprogram för Öresundsregionen. I detta 
framhölls vikten av att skapa långsiktigt 
hållbara livsmiljöer för människor, djur och 
växter genom miljöinriktad fysisk planering 
och att de oexploaterade områdena i kustzo-
nen ska skyddas.

INTERNATIONELLA MÅL 
FÖR KUSTOMRÅDEN

RIKSINTRESSEN
Allmänna intressen av betydelse i ett större 
sammanhang kan pekas ut som riksintres-
sen. Det innebär att staten har infl ytande 
över kommunens beslut enligt bl a plan- och 
bygglagen. 

Riksintresse kustzon 4 kap 1, 2 och 4 §§ MB
Vissa geografi ska områden i landet har riks-
dagen direkt pekat ut som riksintressen i 
miljöbalkens fjärde kapitel. Det gäller bland 
annat stora delar av landets kuster och skär-
gårdar. Kustområdenas natursköna och kul-
turellt intressanta områden har ett särskilt 
stort värde för rekreation och turism för en 
bred allmänhet. Längs den skånska kusten är 

konkurrensen mellan bevarandeintressen och 
exploateringsintressen stor. Syftet med reg-
lerna är att de få delar av kusten som fortfa-
rande är oexploaterade och samtidigt har stora 
natur- och kulturvärden också i fortsättningen 
ska kunna utnyttjas för rekreation och frilufts-
liv på ett allsidigt sätt. Områdenas tillgäng-
lighet har stor betydelse och betydelsen av 
att vara restriktiv mot exploateringar i kust-
området framhålls. Större delen av planom-
rådet ligger inom riksintresset för kustzon. 
Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne har 
i rapporten ”Skånes kustområden – ett natio-
nallandskap” förtydligat riksintressets värden 
för kommunerna och för turistnäringen.

Riksintresse kust, 2 § röd skraffering, 4 § röd linje. 
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Riksintresse friluftsliv 3 kap 6 § MB
I nordvästra Skåne fi nns stora områden av 
riksintresse för friluftslivet – Kullaberg, Hal-
landsåsen och en stor del av Bjärehalvön. 
Skogen och sandstränderna vid Skälderviken 
norr om Vege å ingår i område av riksintresse 
för friluftsliv.

Riksintresse yrkesfi ske 3 kap 5 § MB
Hela Skälderviken omfattas av riksintresset.

Kusten längs Skälderviken är i sin helhet av 
riksintresse på grund av sina natur- och kul-
turvärden. En zon närmast Skälderviken (med 
undantag för området kring Utvälinge) utpe-
kas som riksintresse för rörligt friluftsliv och 
turism. Där ska turismens och friluftslivets 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen 
av exploateringsföretag och andra ingrepp 
i miljön (4 kap 2 § MB). I en bredare zon 
som schematiskt avgränsats längs väg 112 
och järnvägen får ny fritidsbebyggelse i stort 
sett bara komma till som kompletteringar till 
befi ntlig bebyggelse (4 kap 4§ MB). Gemen-
samt för områdena gäller att exploateringsfö-
retag och andra ingrepp i miljön som påtagligt 
skadar områdets natur- och kulturvärden inte 
tillåts. Bestämmelserna ska däremot inte 
hindra utvecklingen av befi ntliga tätorter och 
lokalt näringsliv eller utförandet av anlägg-
ningar som behövs för totalförsvaret (4 kap 
1 § MB). 

Riksintresse naturvård 3 kap 6 § MB 
Merparten av området norr om väg 112 är av 
riksintresse för naturvården. Sådana områden 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. 

Området omfattar det grunda vattenområdet 
mellan Görslövsåns mynning – Vege ås myn-
ning i inre delen av Skälderviken. Det utgörs 
i huvudsak av de grunda havsvattenområden 
och strandängar, som delvis är hävdade, samt 
åar med omgivande fuktängar. Botaniskt är 
området artrikt med en hel del hotade arter. 
Areal och utseende växlar ständigt vilket är 
av stort intresse för studier av strandproces-
ser. De fl acka öarna Sandör och Rönnen har 
utvecklat ett värdefullt fågelliv. Det är framför 
allt vadare och änder, som har området som 
rast- och häckningsplats. Området har också 
stor betydelse som rastlokal för fl yttfåglar.

Riksintresse kulturmiljövård 3 kap 6 § MB
Inom området fi nns inget riksintresse för kul-
turmiljövård.

Riksintresse naturvårdRiksintresse naturvård

Riksintresse friluftslivRiksintresse friluftsliv
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Natura 2000 Natura 2000 enligt fågeldirektivetenligt fågeldirektivet

Riksintresse kommunikationer 3 kap 8 § MB
Järnvägen genom området är av riksintresse. 
Banverket har planer på att bygga ut Västkust-
banan till dubbelspår och att räta ut kurvan 
vid Rögle. Ny station diskuteras.

Natura 2000 4 kap 8 § MB
Natura 2000 jämställs med riksintressen. 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk inom 
EU. Tillstånd krävs för att bedriva verksam-
heter eller vidta åtgärder som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett sådant naturom-
råde. Arbetet styrs av två EU-direktiv:

Förändring av kurvradier i samband med Förändring av kurvradier i samband med 
utbyggnad av västkustbananutbyggnad av västkustbanan

00 5km5km

Fågeldirektivet omfattar skydd av fåglar, 
som lever i vilt tillstånd inom EU:s område 
samt för deras livsmiljöer. (SPA) 
Ön Rönnen och vattenområdet utanför 
Utvälinge och Viken mellan Jonstorp och Far-
hult är sådana områden.
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Biotopskydd 7 kap 11 § MB
Mindre mark- eller vattenområden som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda får förkla-
ras som biotopskyddsområde. I odlingsland-
skapet beslutar Länsstyrelsen om biotopskydd 
och i skogsområden görs det av Skogsvårds-
styrelsen. Stengärden, alléer, märgelgravar 
mm omfattas av generellt biotopskydd. Inga 
biotopskyddsområden har pekats ut i Vege- 
området men många element i landskapet 
omfattas av det generella biotopskyddet. 

Habitatdirektivet omfattar livsmiljöer, vars 
naturliga utbredningsområde inom EU är 
mycket litet eller har krympt avsevärt. Det 
handlar om unika områden, som är represen-
tativa för någon av EU:s sex biogeografi ska 
regioner.(SCI)
Inom Vegeområdet omfattas hela Skälderviks-
kusten med vattenområdet mellan Jonstorp 
och Utvälinge, samt Ängelholms kronopark 
av habitatdirektivet.

Åkerholmar och kantvegetation i åkerland-Åkerholmar och kantvegetation i åkerland-
skapet omfattas av biotopskydd.skapet omfattas av biotopskydd.

SKYDDADE OMRÅDEN
Naturreservat 7 kap 4 § MB
Syftet med naturreservat är att bevara biolo-
gisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behovet av områ-
den för friluftsliv. 
Naturreservat inom området är:
• Rönnen
• Utvälinge, kustområde
• Ängelholms strandskog 

Natura 2000 Natura 2000 enligt habitatdirektivetenligt habitatdirektivet
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Strandskydd 7 kap 13-18 §§ MB
Syftet är att trygga förutsättningarna för all-
mänhetens friluftsliv och att bevara livsvill-
kor för djur och växter i och omkring vatten. 
Strandskydd gäller generellt 100 meter från 
strandlinjen på land och ut i vattnet. Strand-
skyddet kan utvidgas till högst 300 meter där 
det behövs för att uppnå syftet. 
• Längs kusten och längs Görslövsån är 

strandskyddet utvidgat till 300 meter på 
land.

• Längs Vege å och Odarslövsbäcken gäller 
generellt strandskydd om 100 m.
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