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INLEDNING
Tankarna om att kommunerna Helsingborg, 
Höganäs och Ängelholm gemensamt skulle ta 
fram en översiktsplan för kustområdet kring 
Vege å -  här kallat Vege-området - växte fram 
under en rad möten mellan kommunledningarna 
under åren 2003 - 2004. Där diskuterades kom-
munernas planer för området och gemensamma 
utvecklingsfrågor, bl a en pågatågsutbyggnad. 
 
Området är en gränstrakt och en utkant sett från 
varje kommun för sig. I detta planeringsarbete 
har i stället området som helhet kunnat sättas i 
fokus och utvecklingsmöjligheterna kunnat dis-
kuteras oberoende av kommungränser. 

 
Kommunledningarna med kommunalråd/ presi-
dier från kommunstyrelse och byggnadsnämnd 
har tillsammans med ansvarig förvaltningschef 
i respektive kommun bildat en ledningsgrupp 
som styrt arbetet. En arbetsgrupp med två repre-
sentanter från varje kommun har, tillsammans 
med en konsultgrupp, ansvarat för genomför-
andet. Representanter i arbetsgruppen har varit 
Elisabet Weber och Erik Lönnerholm, Ängel-
holms kommun, Karl-Åke Nilsson och Mila 
Sladic, Höganäs kommun, Anna Thott (i tidi-
gare skeden Caroline Dahl) och Gertrud Egnell, 
Helsingborgs stad.

 
Förslaget till fördjupning av kommunernas 
översiktsplaner för Vegeområdet, FÖP Vege, 
har tagits fram av konsultgruppen bestående 
av Kerstin Torseke Hulthén, huvudansvarig, 
(Landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén 
AB), Sven-Allan Bjerkemo (kommunikation, 
Bjerkemo Konsult) och Eva Uddenberg  (rekre-
ation och turism, EU-landskap).
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Kustbygden kring Vege å vid Skäldervikens Kustbygden kring Vege å vid Skäldervikens 
inre del, här kallat Vege-området, har en stor inre del, här kallat Vege-området, har en stor 
utvecklingspotential med sin goda livsmiljö utvecklingspotential med sin goda livsmiljö 
och sina höga natur- och rekreationsvärden. och sina höga natur- och rekreationsvärden. 

Kommunerna Helsingborg, Höganäs och Kommunerna Helsingborg, Höganäs och 
Ängelholm har gemensamt väckt frågan om Ängelholm har gemensamt väckt frågan om 
en ny pågatågsstation vid Vegeholm. Banver-en ny pågatågsstation vid Vegeholm. Banver-
kets planer på utbyggnad av Västkustbanan kets planer på utbyggnad av Västkustbanan 
till dubbelspår gör att en station kan bli verk-till dubbelspår gör att en station kan bli verk-
lighet om resandeunderlaget är tillräckligt. lighet om resandeunderlaget är tillräckligt. 

Kommunernas nu gällande översiktsplaner Kommunernas nu gällande översiktsplaner 
visar en måttlig utbyggnad där byarna förvän-visar en måttlig utbyggnad där byarna förvän-
tas växa långsamt och behålla sin karaktär. tas växa långsamt och behålla sin karaktär. 

Översiktsplanerna behöver därför omarbetas Översiktsplanerna behöver därför omarbetas 
för att visa förutsättningar för en ny station. för att visa förutsättningar för en ny station. 
Vege-projektet är ett gemensamt projekt för Vege-projektet är ett gemensamt projekt för 
tre kommuner där potentialen för boende, tre kommuner där potentialen för boende, 
kommunikationer, turism och rekreation står kommunikationer, turism och rekreation står 
i fokus.i fokus.

Den aktuella kuststräckan utgör en förbin-Den aktuella kuststräckan utgör en förbin-
delselänk mellan städerna Höganäs och delselänk mellan städerna Höganäs och 
Ängelholm, men delas av kommungränser Ängelholm, men delas av kommungränser 
och tidigare även en länsgräns. Den ligger och tidigare även en länsgräns. Den ligger 
i utkanten av tre kommuner men samtidigt i utkanten av tre kommuner men samtidigt 
nära staden Ängelholm. Utvecklingen av nära staden Ängelholm. Utvecklingen av 
samhällsstrukturen med kommunikationer, samhällsstrukturen med kommunikationer, 

bebyggelse, rekreation mm behöver ses som bebyggelse, rekreation mm behöver ses som 
en helhet. Målet är att inlemma området i ett en helhet. Målet är att inlemma området i ett 
regionalt sammanhang oberoende av kom-regionalt sammanhang oberoende av kom-
mungränser och att skapa ett underlag för mungränser och att skapa ett underlag för 
beslut kring Västkustbanan och en ny station.beslut kring Västkustbanan och en ny station.

    

I februari 2005 beslöt kommunledningarna I februari 2005 beslöt kommunledningarna 
i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm att i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm att 
godkänna en projektbeskrivning och att sam-godkänna en projektbeskrivning och att sam-
arbeta kring en gemensam fördjupning av arbeta kring en gemensam fördjupning av 
översiktsplanerna om utvecklingen av kust-översiktsplanerna om utvecklingen av kust-
bygden vid inre Skälderviken. bygden vid inre Skälderviken. 

    

ETT GEMENSAMT UTVECKLINGSPROJEKT FÖR TRE KOMMUNERETT GEMENSAMT UTVECKLINGSPROJEKT FÖR TRE KOMMUNER

Avsiktsförklaringen undertecknas på platsen för den framtida stationen. Foto Anders Malmberg Avsiktsförklaringen undertecknas på platsen för den framtida stationen. Foto Anders Malmberg 
Fr.v. Peter Kovács och Bengt Silfverstrand, Kommunstyrelsen Höganäs, Lennart Engström och Fr.v. Peter Kovács och Bengt Silfverstrand, Kommunstyrelsen Höganäs, Lennart Engström och 
Hans Wallmark, Kommunstyrelsen Ängelholm, Carin Wredström och Tomas Nordström, Kom-Hans Wallmark, Kommunstyrelsen Ängelholm, Carin Wredström och Tomas Nordström, Kom-
munstyrelsen Helsingborg samt Martin Arkel, informatör, Helsingborg.munstyrelsen Helsingborg samt Martin Arkel, informatör, Helsingborg.
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Kommunerna vill med detta förslag till för-Kommunerna vill med detta förslag till för-
djupning av översiktsplanerna ge en gemen-djupning av översiktsplanerna ge en gemen-
sam bild av områdets utvecklingspotential sam bild av områdets utvecklingspotential 
och vilka möjligheter en pågatågsstation kan och vilka möjligheter en pågatågsstation kan 
medföra för området vid inre Skälderviken. medföra för området vid inre Skälderviken. 
En station ger nya förutsättningar för boende, En station ger nya förutsättningar för boende, 
kommunikationer, turism och rekreation. kommunikationer, turism och rekreation. 

Viktiga syften är att: Viktiga syften är att: 

• Stödja utvecklingen i området där potentia-• Stödja utvecklingen i området där potentia-
len för boende, kommunikationer, turism len för boende, kommunikationer, turism 
och rekreation står i fokus.och rekreation står i fokus.

• Skapa ett underlag för beslut kring Väst-• Skapa ett underlag för beslut kring Väst-
kustbanan och en ny station.kustbanan och en ny station.

• Oberoende av kommungränser inlemma • Oberoende av kommungränser inlemma 
området i ett regionalt sammanhang.området i ett regionalt sammanhang.

• Stärka sambandet mellan städerna Höga-• Stärka sambandet mellan städerna Höga-
näs och Ängelholm.näs och Ängelholm.

• Utveckla samarbetet mellan kommunerna • Utveckla samarbetet mellan kommunerna 
Ängelholm, Helsingborg och Höganäs.Ängelholm, Helsingborg och Höganäs.

Målen med projektet är att: Målen med projektet är att: 

• Projektet ska resultera i en gemensam för-• Projektet ska resultera i en gemensam för-
djupad översiktsplan som antagits av kom-djupad översiktsplan som antagits av kom-
munfullmäktige i respektive kommun.munfullmäktige i respektive kommun.

• Projektet ska ha ett helhetsperspektiv • Projektet ska ha ett helhetsperspektiv 
på området. Viktiga nyckelbegrepp är på området. Viktiga nyckelbegrepp är 
boende, rekreation, turism, vattenmiljöer boende, rekreation, turism, vattenmiljöer 
samt kommunikationer med fokus på en  samt kommunikationer med fokus på en  
ny järnvägsstation.ny järnvägsstation.

• En dialog med alla slags intressenter ska • En dialog med alla slags intressenter ska 
fi nnas genom fi nnas genom hela planprocessen.hela planprocessen.

• Projektet ska vara avslutat i september • Projektet ska vara avslutat i september 
2007, då den fördjupade översiktsplanen 2007, då den fördjupade översiktsplanen 
ska vara antagen i alla tre kommunerna.ska vara antagen i alla tre kommunerna.

PPllanområdets läge i en tätbefolkad region.anområdets läge i en tätbefolkad region.

HÖGANÄS

GÖTEBORG

KÖPENHAMN
MALMÖ

ÄNGELHOLM

HELSINGBORG

HALMSTAD

PROJEKTETS SYFTE OCH MÅLPROJEKTETS SYFTE OCH MÅL
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PLANPROCESSENPLANPROCESSEN
En ledningsgrupp bestående av kommunalråd/En ledningsgrupp bestående av kommunalråd/
presidier från kommunstyrelse och byggnads-presidier från kommunstyrelse och byggnads-
nämnd samt ansvarig förvaltningschef i res-nämnd samt ansvarig förvaltningschef i res-
pektive kommun styr arbetet. En arbetsgrupp pektive kommun styr arbetet. En arbetsgrupp 
med två representanter från varje kommun med två representanter från varje kommun 
ansvarar för projektets genomförande. ansvarar för projektets genomförande. 

Förslaget till fördjupning av översiktsplanerna Förslaget till fördjupning av översiktsplanerna 
har tagits fram av konsultgruppen SALT, ett har tagits fram av konsultgruppen SALT, ett 
nätverk bestående av tre konsulter, och arbe-nätverk bestående av tre konsulter, och arbe-
tet har skett i dialog med arbetsgruppen.tet har skett i dialog med arbetsgruppen.

Ett arbete med analys, inventering samt dialog Ett arbete med analys, inventering samt dialog 
med allmänheten har pågått under hösten 2005 med allmänheten har pågått under hösten 2005 
och resulterat i detta samrådsförslag. Under och resulterat i detta samrådsförslag. Under 
arbetets gång har kontakt tagits med boende arbetets gång har kontakt tagits med boende 
och verksamma i området. Ett möte för all-och verksamma i området. Ett möte för all-
mänheten i Tånga bygdegård den 16 novem-mänheten i Tånga bygdegård den 16 novem-
ber 2005 besöktes av drygt 100 personer.ber 2005 besöktes av drygt 100 personer.

Efter samrådet våren 2006 ska synpunkterna Efter samrådet våren 2006 ska synpunkterna 
sammanställas och förslaget bearbetas för att sammanställas och förslaget bearbetas för att 
sedan ställas ut för granskning. Därefter kan sedan ställas ut för granskning. Därefter kan 
förslaget antas av kommunfullmäktige i res-förslaget antas av kommunfullmäktige i res-
pektive kommun.pektive kommun.

I översiktsplanen ska kommunen visa sin syn på hur mark och vatten ska användas på lång I översiktsplanen ska kommunen visa sin syn på hur mark och vatten ska användas på lång 
sikt. Den är inte bindande för framtida beslut, men är vägledande både för kommunens och för sikt. Den är inte bindande för framtida beslut, men är vägledande både för kommunens och för 
andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändningen. Kommunerna är enligt plan- och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändningen. Kommunerna är enligt plan- och 
bygglagen skyldiga att ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. En fördjupning av över-bygglagen skyldiga att ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. En fördjupning av över-
siktsplanen kan behandla en begränsad del av kommunen.siktsplanen kan behandla en begränsad del av kommunen.
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STRATEGISKA FRÅGOR  STRATEGISKA FRÅGOR  
Fokus i översiktsplanearbetet har varit att Fokus i översiktsplanearbetet har varit att 
studera utvecklingsmöjligheterna i området studera utvecklingsmöjligheterna i området 
och att stärka underlaget för ett beslut om en och att stärka underlaget för ett beslut om en 
framtida station. framtida station. 

Strategiska frågor handlar om att:Strategiska frågor handlar om att:

• skapa ett tillräckligt resandeunderlag för • skapa ett tillräckligt resandeunderlag för 
att kunna motivera en ny stationatt kunna motivera en ny station

• ta tillvara områdets kvaliteter • ta tillvara områdets kvaliteter 

• visa på utvecklingsmöjligheter för turism • visa på utvecklingsmöjligheter för turism 
och rekreationoch rekreation

PÅGATÅG - EN STRATEGISK SATS-PÅGATÅG - EN STRATEGISK SATS-
NING FÖR OMRÅDETS UTVECKLINGNING FÖR OMRÅDETS UTVECKLING
Tågtrafi k till Vegeholm ger förutsättningar Tågtrafi k till Vegeholm ger förutsättningar 
för ett naturnära boende med regional till-för ett naturnära boende med regional till-
gänglighet. En station kan också ge regionens gänglighet. En station kan också ge regionens 
invånare tillgång till värdefulla rekreations-invånare tillgång till värdefulla rekreations-
områden på ett sätt som busstrafi k inte kan.områden på ett sätt som busstrafi k inte kan.

När Västkustbanan byggs ut till dubbelspår När Västkustbanan byggs ut till dubbelspår 
blir det tekniskt möjligt att anlägga en sta-blir det tekniskt möjligt att anlägga en sta-
tion vid Vegeholm. Enligt Banverkets planer tion vid Vegeholm. Enligt Banverkets planer 
bedöms utbyggnaden kunna påbörjas tidigast bedöms utbyggnaden kunna påbörjas tidigast 
år 2015. Översiktsplaneförslaget behöver visa år 2015. Översiktsplaneförslaget behöver visa 
en bebyggelse- och kommunikationsstruktur en bebyggelse- och kommunikationsstruktur 
som kan ge ett tillräckligt resandeunderlag som kan ge ett tillräckligt resandeunderlag 
och visa hur tåg-, buss- bil-, gång- och cykel-och visa hur tåg-, buss- bil-, gång- och cykel-
trafi k kan samverka.trafi k kan samverka.

BOENDE NÄRA NATUR OCH KOM-BOENDE NÄRA NATUR OCH KOM-
MUNIKATIONER MUNIKATIONER 
Befolkningsunderlaget behöver öka för att en Befolkningsunderlaget behöver öka för att en 
ny station ska kunna motiveras. Som ett rim-ny station ska kunna motiveras. Som ett rim-
ligt resandeunderlag har Skånetrafi ken angett ligt resandeunderlag har Skånetrafi ken angett 
1000 boende i stationens närområde eller 2000 1000 boende i stationens närområde eller 2000 
boende i ett vidare område. En viss utbygg-boende i ett vidare område. En viss utbygg-
nad behövs innan stationen kommer till, men nad behövs innan stationen kommer till, men 
framför allt behöver bostadsutbyggnaden ske framför allt behöver bostadsutbyggnaden ske 
parallellt med stationsutbyggnaden och under parallellt med stationsutbyggnaden och under 
åren därefter. Stationen och den förbättrade åren därefter. Stationen och den förbättrade 
kollektivtrafi ken är på samma gång en för-kollektivtrafi ken är på samma gång en för-
utsättning för att kunna planera för en mer utsättning för att kunna planera för en mer 
omfattande utbyggnad i området. omfattande utbyggnad i området. 

Den strategiska frågan är att föreslå lämplig Den strategiska frågan är att föreslå lämplig 
struktur och omfattning av utbyggnaden uti-struktur och omfattning av utbyggnaden uti-
från hänsyn till områdets värden och karaktär. från hänsyn till områdets värden och karaktär. 
Planförslaget måste också hantera ett längre Planförslaget måste också hantera ett längre 
tidsperspektiv och en större osäkerhet än tidsperspektiv och en större osäkerhet än 
kommunernas översiktsplaner idag behand-kommunernas översiktsplaner idag behand-
lar, eftersom den tänkta stationen inte kan bli lar, eftersom den tänkta stationen inte kan bli 
verklighet förrän efter år 2015.verklighet förrän efter år 2015.
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BARRIÄRER OCH SAMBAND I BARRIÄRER OCH SAMBAND I 
OMRÅDETOMRÅDET
I studierna av området och dialogen med I studierna av området och dialogen med 
boende har barriärer och svaga gång- och boende har barriärer och svaga gång- och 
cykelförbindelser mellan byarna varit åter-cykelförbindelser mellan byarna varit åter-
kommande frågor. Många upplever att det kommande frågor. Många upplever att det 
förr så tydliga sambandet med kusten och förr så tydliga sambandet med kusten och 
stränderna blivit avskuret genom tillkomsten stränderna blivit avskuret genom tillkomsten 
av väg 112 och att järnvägen blivit en stark av väg 112 och att järnvägen blivit en stark 
barriär. barriär. 

Strukturomvandlingen inom jordbruket har Strukturomvandlingen inom jordbruket har 
inneburit större åkerenheter och att markvä-inneburit större åkerenheter och att markvä-
gar lagts igen, vilket har minskat möjlighe-gar lagts igen, vilket har minskat möjlighe-
terna att ta sig ut i odlingslandskapet.terna att ta sig ut i odlingslandskapet.

En strategisk fråga, som delvis är oberoende En strategisk fråga, som delvis är oberoende 
av frågan om en ny station, handlar om att av frågan om en ny station, handlar om att 
överbrygga barriärerna och att förstärka sam-överbrygga barriärerna och att förstärka sam-
banden mellan byarna. Det är angeläget att banden mellan byarna. Det är angeläget att 
öka säkerheten för gående och cyklister bl a öka säkerheten för gående och cyklister bl a 
i större vägkorsningar. Det kan dock bli svårt i större vägkorsningar. Det kan dock bli svårt 
att skapa resurser för sådana satsningar utan att skapa resurser för sådana satsningar utan 
en utbyggnad i området.en utbyggnad i området.

TURISM OCH REKREATIONTURISM OCH REKREATION
Inre Skälderviken är inget spektakulärt  Inre Skälderviken är inget spektakulärt  
besöksområde, men förutsättningarna att besöksområde, men förutsättningarna att 
utveckla turism- och rekreationsmöjlighe-utveckla turism- och rekreationsmöjlighe-
terna är goda. terna är goda. 

Skäldervikens stränder och fågelområden Skäldervikens stränder och fågelområden 
fi nns i området och stora besöksmål som Kul-fi nns i området och stora besöksmål som Kul-
laberg, Söderåsen och Bjärehalvön ligger laberg, Söderåsen och Bjärehalvön ligger 
alldeles intillalldeles intill. Tågtrafi k till Vegeholm kan . Tågtrafi k till Vegeholm kan 
ge regionens invånare tillgång till värdefulla ge regionens invånare tillgång till värdefulla 
rekreationsområden.rekreationsområden.

Utveckling av turism- och rekreation hante-Utveckling av turism- och rekreation hante-
ras inte primärt genom fysisk planering utan ras inte primärt genom fysisk planering utan 
drivs ofta av lokala initiativ från markägare drivs ofta av lokala initiativ från markägare 
och andra aktörer. Översiktsplanens strate-och andra aktörer. Översiktsplanens strate-
giska roll handlar i detta fall om att visa på giska roll handlar i detta fall om att visa på 
områdets värden och utvecklingspotential för områdets värden och utvecklingspotential för 
rekreation och turism och utmaningen är att rekreation och turism och utmaningen är att 
utnyttja, men inte äventyra, områdets natur-utnyttja, men inte äventyra, områdets natur-
värden. värden. 

Planförslaget bör också lyfta fram de frågor Planförslaget bör också lyfta fram de frågor 
kring struktur och markanvändning som kan kring struktur och markanvändning som kan 
bidra till att öka områdets kvalitet och poten-bidra till att öka områdets kvalitet och poten-
tial. tial. 

MÖJLIGHETER TILL ÖKAT SAM-MÖJLIGHETER TILL ÖKAT SAM-
ARBETE ARBETE 
Områdets struktur präglas av läget i utkan-Områdets struktur präglas av läget i utkan-
ten av tre kommuner där skolor, kommunal ten av tre kommuner där skolor, kommunal 
service mm är organiserat i kommunerna var service mm är organiserat i kommunerna var 
för sig. Den länsgräns som dessutom fun-för sig. Den länsgräns som dessutom fun-
nits i området lever kvar i gamla mönster. nits i området lever kvar i gamla mönster. 
Genom att istället se området som en helhet Genom att istället se området som en helhet 
med Pågatågsstationen som utgångspunkt blir med Pågatågsstationen som utgångspunkt blir 
situationen en annan.situationen en annan.

Den traditionella fysiska planen visar hur Den traditionella fysiska planen visar hur 
området kring stationen kan knytas samman området kring stationen kan knytas samman 
med bebyggelse, kommunikations- och rekrea-med bebyggelse, kommunikations- och rekrea-
tionsstråk. Möjligheten att stärka utvecklingen tionsstråk. Möjligheten att stärka utvecklingen 
i stationens infl uensområde genom ett ökat i stationens infl uensområde genom ett ökat 
samarbete mellan kommunerna är en strate-samarbete mellan kommunerna är en strate-
gisk fråga. Det kan till exempel gälla upp-gisk fråga. Det kan till exempel gälla upp-
tagningsområden till skolorna, VA-system, tagningsområden till skolorna, VA-system, 
hemtjänst eller marknadsföring för turism och hemtjänst eller marknadsföring för turism och 
rekreation.rekreation.

Det är värdefullt med en gemensam uppfatt-Det är värdefullt med en gemensam uppfatt-
ning om vilka etableringar man vill släppa ning om vilka etableringar man vill släppa 
fram eller styra till området. Det har betydelse fram eller styra till området. Det har betydelse 
för hur området påverkas och för samverkan för hur området påverkas och för samverkan 
eller konkurrens med kringliggande områden eller konkurrens med kringliggande områden 
och deras utbud av bostäder, kommersiell ser-och deras utbud av bostäder, kommersiell ser-
vice och arbetsplatser.vice och arbetsplatser.
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BoendeBoende
• Gärna nya invånare men med beaktande av • Gärna nya invånare men med beaktande av 

det goda boendet.det goda boendet.

• God gestaltning och omsorg om närmil-• God gestaltning och omsorg om närmil-
jön.jön.

• Utbyggnad i anslutning till befi ntliga sam-• Utbyggnad i anslutning till befi ntliga sam-
hällen.hällen.

• Stärkt underlag för kollektivtrafi k, kom-• Stärkt underlag för kollektivtrafi k, kom-
mersiell och offentlig service.mersiell och offentlig service.

• Samhällena bör inte växa snabbare än att • Samhällena bör inte växa snabbare än att 
den nya bebyggelsen assimileras på ett den nya bebyggelsen assimileras på ett 
naturligt sätt. naturligt sätt. 

• Långsiktigt hållbar utveckling och anpass-• Långsiktigt hållbar utveckling och anpass-
ning till naturliga kretslopp.ning till naturliga kretslopp.

• Alla invånare ska ha tillgång till bra • Alla invånare ska ha tillgång till bra 
skolor.skolor.

NäringslivNäringsliv
• Ett gott näringslivsklimat.• Ett gott näringslivsklimat.

• Skapa goda förutsättningar  för företags • Skapa goda förutsättningar  för företags 
och entreprenörers etablering och utveck-och entreprenörers etablering och utveck-
ling.ling.

KommunikationKommunikation
• Pågatågsstation i Vege med tillräckligt • Pågatågsstation i Vege med tillräckligt 

resandeunderlag i stationens närområde.resandeunderlag i stationens närområde.

• Bra bussförbindelse med omgivande orter.• Bra bussförbindelse med omgivande orter.

• Stärka kontakten mellan Ängelholm och • Stärka kontakten mellan Ängelholm och 
Höganäs.Höganäs.

• Säkra och bra cykelvägar till skolor och • Säkra och bra cykelvägar till skolor och 
andra målpunkter.andra målpunkter.

• Säkra korsningar mellan bil-, tåg-, gång- • Säkra korsningar mellan bil-, tåg-, gång- 
och cykeltrafi k.och cykeltrafi k.

Rekreation och turismRekreation och turism
• Långsiktigt hållbar turism.• Långsiktigt hållbar turism.

• Utvecklade möjligheter till rekreation.• Utvecklade möjligheter till rekreation.

• Rekreationsstråk som kopplar samman • Rekreationsstråk som kopplar samman 
målpunkter till ett nätverk.målpunkter till ett nätverk.

NÅGRA ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER UR KOMMUNERNAS ÖVERSIKTSPLANERNÅGRA ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER UR KOMMUNERNAS ÖVERSIKTSPLANER

Jordbrukslandskap med havskontaktJordbrukslandskap med havskontakt
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Ortofoto över områdetOrtofoto över området, spridningstillstånd, Lantmäteriet 2004, spridningstillstånd, Lantmäteriet 2004
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PLANFÖRSLAGPLANFÖRSLAG
SAMMANFATTNINGSAMMANFATTNING
Området har en potential för boende och 
rekreation. Det ålderdomliga landskapet 
och närheten till Skälderviken erbjuder en 
lugn och attraktiv miljö, nära tätbefolkade 
områden. Det fi nns möjlighet att pendla till 
arbete i omgivande tätorter och från tätorterna 
till rekreation. I samband med planering för 
utbyggnad till dubbelspår längs Västkust-
banan har frågan om en Pågatågsstation i 
Vege aktualiserats.

Förutsättningarna för en ny station har prövats 
utifrån den kapacitet järnvägen kommer att 
få och den trafi k som beräknas. Det fi nns 
utrymme för en station där Pågatågen kan 
stanna och tågsätten beräknas kunna rymma 
de passagerare som kan komma att resa på 
sträckan.

För att en station ska bära sig krävs ett 
resandeunderlag. Det skapas i första hand 
genom pendling där bostäder och/eller 
arbetsplatser bör fi nnas nära stationen. I detta 
läge bör 1000 nya boende fi nnas inom en 
kilometer från stationen eller 2000 inom två 
kilometer. 

BebyggelseBebyggelse
En ny station ger förutsättning för en  
stationsby i direkt anslutning till stationen.
Utbyggnaden bör påbörjas innan stationen 
byggs. När stationen sedan tas i bruk bör en 
snabb utbyggnad ske för att antalet resande 
ska bli tillräckligt stort.

Utbyggnad i byarna runtomkring kan också 
bidra till ett ökat resandeunderlag och kan 
fördelas på olika sätt:

• I långsam takt i hela området• I långsam takt i hela området

• Främst längs kusten västerut från stationen• Främst längs kusten västerut från stationen

• Främst längs kusten österut mot Ängelholm• Främst längs kusten österut mot Ängelholm

• Främst söderut längs vägen mot Kattarp,  • Främst söderut längs vägen mot Kattarp,  
bl a kring skolan i Röglebl a kring skolan i Rögle

Även utan en ny station kan utbyggnad i Vege-
området planeras, men då i mer begränsad 
omfattning. En sådan utveckling bör i första 
hand stödja stråket Höganäs - Jonstorp - 
Ängelholm för att förbättra underlaget för 
busstrafi ken på sträckan. I detta arbete studeras 
i första hand möjlig bebyggelseutveckling 
med en ny station som utgångspunkt. 

I samrådshandlingen beskrivs de olika alter-
nativen utan ställningstagande.

KommunikationKommunikation
Bristen på säkra och trygga förbindelser 
för cyklister är ett stort problem inom 
planområdet. Separata cykelvägar till skolan i 
Rögle, Ängelholm och längs kusten är ett starkt 
önskemål oavsett om stationen byggs eller ej. 
De fl esta som reser kollektivt går eller cyklar 
till stationen eller hållplatsen. Ett nät av säkra 
och bra gång- och cykelförbindelser föreslås 
därför mellan byarna och till stationen, skolan 
och de arbetsplatser som fi nns i området.

Säkrare korsningar föreslås vid Utvälinge 
där Kustvägen och Tångavägen möts 
och i korsningen med väg 112 vid Tånga 
bygdegård.

Nya anslutningsvägar från väg 112 och 
från Kullavägen bör anläggas om stationen 
kommer. De bör leda till en pendlarparkering 
så att bilister kan parkera där istället för att 
köra bil till Ängelholm, Helsingborg eller 
längre bort. 

En förbättring av bussförbindelsen Höganäs - 
Jonstorp - Stationen - Ängelholm är önskvärd. 
Resandeunderlaget är dock svagt i nuläget.



99

RekreationRekreation
Områdena längs kusten, kring Vegeholm och 
längs Vege å har höga rekreationsvärden. 

Rekreationsstråk för cykling, vandring 
och ridning kan ordnas längs kusten men 
även i stråk genom odlingslandskapet. Där 
kan beträdor, remsor längs bäckar, diken 
eller ägogränser som undantas från odling 
anläggas. 

I anslutning till stråken bör baspunkter med 
information anläggas och rastplatser fi nnas. 
Förutsättningarna för olika aktiviteter bör 
studeras och stimuleras till exempel då 
jordbruket omstruktureras  och gårdar eller 
marker  blir överfl ödiga och kan användas för 
annat än odling.

TurismTurism
Läget mellan Kullaberg, Söderåsen och 
Bjärehalvön/Hallandsåsen ger förutsättningar 
att binda samman dessa turistmål till 
ett stort område. Det kan ske genom att 
vandringsleder och grönstråk anläggs. De 
utvecklingsmöjligheter som redovisas under 
rekreation gynnar också turismen.

Stationen kan bli en baspunkt för området 
med olika former av service som boende, mat 
och aktiviteter. Det kan bli en målpunkt för  
utfl ykter. En ny camping söder om Farhult 
kan bli ytterligare en baspunkt i området.  

Turism handlar mycket om enskilda initiativ 
till ideella och kommersiella projekt. Planen 
visar på möjligheter och en kommunal vilja 
att utveckla området för turism.

Värden i områdetVärden i området
Skälderviken med sina stränder och utblick-
arna över vattnet mot Kullaberg och Bjäre, 
samt det ålderdomliga odlingslandskapet, är 
tillsammans med fågelområdet vid Vege ås 
mynning de största värdena i området. 

Exploatering ska genomföras varsamt så att 
nämnda kvalitéer dels bevaras dels används 
som mervärde för friluftsliv och boende i 
området. Det innebär att ingen ny exploatering 
bör tillåtas intill kusten. Utbyggnad bör i 
stället ske innanför befi ntlig bebyggelse.

Cykelvägar och leder kanaliserar friluftslivet 
så att slitage och störning på naturvärden 
undviks. Rastplatser och baspunkter har sam-
ma funktion.

Utsikt över Skälderviken, N HäljarödUtsikt över Skälderviken, N Häljaröd
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BebyggelseBebyggelseutvecklingen kan ske i de stråkutvecklingen kan ske i de stråk  
längs kusten och längs järnvägenlängs kusten och längs järnvägen där dagens  där dagens 
byar ligger. Stationer har funnits i Vegeholm byar ligger. Stationer har funnits i Vegeholm 
och Rögle. På de stora godsens marker fi nns och Rögle. På de stora godsens marker fi nns 
nästan inga hus.nästan inga hus.

Vegeholms ägor ligger obebyggda mellan Vegeholms ägor ligger obebyggda mellan 
Utvälinge och Ängelholm. Utvälinge och Ängelholm. En ny station En ny station kan kan 
leda tilleda till en utvecklil en utveckling  även av detta stråk.ng  även av detta stråk.

RRekreation och friluftsliv följer grön-ekreation och friluftsliv följer grön-
stråkenstråken mot avlägsna men nåbara mål som  mot avlägsna men nåbara mål som 
Kullaberg, Söderåsen och Hallandsåsen. Kullaberg, Söderåsen och Hallandsåsen. 
För närrekreation i området är huvudstråken För närrekreation i området är huvudstråken 
kusten och Vege å, med den skog som fi nns kusten och Vege å, med den skog som fi nns 
intill dessa. intill dessa. Det fi nns möjlighet att utveckla Det fi nns möjlighet att utveckla 
nya stråk i jordbrukslandskapet för att öka nya stråk i jordbrukslandskapet för att öka 
rekreationsmöjligheterna.rekreationsmöjligheterna.

Järnvägen och väg 112 leder mot avlägsna Järnvägen och väg 112 leder mot avlägsna 
målmål..

Rörelsemönstren Rörelsemönstren inom området följer kustvä-inom området följer kustvä-
gen och vägen mot Tånga - Kattarp. Med en gen och vägen mot Tånga - Kattarp. Med en 
Pågatågsstation blir dessa stråk viktiga för Pågatågsstation blir dessa stråk viktiga för 
resande som ska till och från stationen med resande som ska till och från stationen med 
cykel, buss eller bilcykel, buss eller bil

BebyggelsestrukturBebyggelsestruktur
Landskapet är uppbyggt av olika struktu-Landskapet är uppbyggt av olika struktu-
rer. Vissa beror på topografi  och landskapets rer. Vissa beror på topografi  och landskapets 
former, andra på mänsklig aktivitet. former, andra på mänsklig aktivitet. 

Bebyggelsemönstren har vuxit fram sedan Bebyggelsemönstren har vuxit fram sedan 
stenåldern och har påverkats av skiftet under stenåldern och har påverkats av skiftet under 
1800-talet och den sommarstugebebyggelse 1800-talet och den sommarstugebebyggelse 
som tillkommit längs kusten som tillkommit längs kusten under 1900-talet under 1900-talet 
och och framåt. framåt. Ägostrukturen med stora egendo-Ägostrukturen med stora egendo-
mar avspeglas också i bebyggelsemönstret.mar avspeglas också i bebyggelsemönstret.

KommunikationerKommunikationer
Vägar och järnvägar bildar stråk och bar-Vägar och järnvägar bildar stråk och bar-
riärer skapade av människan. Vägarna binder riärer skapade av människan. Vägarna binder 
samman målpunkter. Bilar och tåg rör sig samman målpunkter. Bilar och tåg rör sig 
snabbt över långa sträckor. Gång- och cykel-snabbt över långa sträckor. Gång- och cykel-
vägar där man rör sig långsammare behöver vägar där man rör sig långsammare behöver 
ett fi nmaskigare nät där bostad, skola, arbets-ett fi nmaskigare nät där bostad, skola, arbets-
plats och busshållplats eller station är viktiga plats och busshållplats eller station är viktiga 
målpunkter.målpunkter.

GrönstrukturGrönstruktur
Grönstrukturen skapas av markförhållanden, Grönstrukturen skapas av markförhållanden, 
vatten och topografi , samt av markanvänd-vatten och topografi , samt av markanvänd-
ning. Den bildar stommen i rekreations-ning. Den bildar stommen i rekreations-
områden och stråk som nyttjas för rörligt områden och stråk som nyttjas för rörligt 
friluftsliv. friluftsliv. 

DetDet fi nns stråk att röra sig längs och stråk som  fi nns stråk att röra sig längs och stråk som 
gynnar den biologiska mångfalden. Det fi nns gynnar den biologiska mångfalden. Det fi nns 
också känsliga områden som bör skyddas och också känsliga områden som bör skyddas och 
upplevas på avstånd.upplevas på avstånd.

STRUKTURERSTRUKTURER

00 55kmkm 00 55kmkm00 55kmkm
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BEBYGGELSEBEBYGGELSE
BefolkningBefolkning
Det bor drygt 1200 personer inom fem km 
från stationsläget och det fi nns cirka 270 
arbetsplatser inom samma område. För att 
bära en station krävs minst 1000 boende inom 
en kilometer från stationen eller 2000 inom 
två kilometer.

Det fi nns en efterfrågan  på bostäder i området. 
De som söker sig hit vill bo på landet, nära 
hav och rekreationsområden, i ett område 
med kulturella värden. Avståndet till städer 
och arbetsplatser är inte långt, men kräver 
tillgång till bil. 

Om en ny station byggs skapas nya förut-
sättningar och utvecklingsmöjligheter för 
bostäder och arbetsplatser i stationens när-
område och längs de stråk som ansluter till 
stationen.   

ArbetsplatserArbetsplatser
Området har en potential för etablering av  
fl er arbetsplatser, där det stationsnära läget 
är värdefullt. Ett handelsområde vid väg 112 
skulle kunna vara en sådan möjlighet men det 
kan också ses som ett hot då det kan påverka 
planområdets karaktär och konkurrera med 
andra verksamhetsområden i närheten.

Skolor – En cirkel med radien 2 km omger sko-Skolor – En cirkel med radien 2 km omger sko-
lorna, dvs rimligt gång- och cykelavståndlorna, dvs rimligt gång- och cykelavstånd..

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 2 km.  Ängelholm har ett gå och cykla, radie 2 km.  Ängelholm har ett 
rikt utbud av olika varor och tjänster, vilket rikt utbud av olika varor och tjänster, vilket 
ger ett större infl uensområde, cirkeln visar  ger ett större infl uensområde, cirkeln visar  
fem kilometer.  fem kilometer.  

ServiceService
Servicen i området är begränsad. Förskola och 
skola med årskurs 1 till 6 fi nns i Rögle och i 
Jonstorp. Äldre elever hänvisas till Jonstorp, 
Strövelstorp, Kattarp eller Ängelholm 
beroende på vilken kommun de bor i. 
Ängelholm upplevs av många som centralort 
och elever från de andra kommunerna söker 
sig ofta dit.

Ängelholm är också den plats där de fl esta 
handlar. Affärer fi nns även i Strövelstorp 
och Jonstorp. Den service som fi nns i 
planområdet består av matställen och över-
nattningsmöjligheter samt försäljning av 
gårdsprodukter, hantverk mm. Den vänder 
sig främst till turister och besökare.

Om ett samhälle byggs i anslutning till 
stationen kan förutsättningar för viss service 
som närbutik och liknande skapas.
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Alternativa utbyggnadsriktningarAlternativa utbyggnadsriktningar
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 
för en station. Utbyggnaden av detta sam-för en station. Utbyggnaden av detta sam-
hälle, som här kallas stationsbyn, bör påbör-hälle, som här kallas stationsbyn, bör påbör-
jas innan dubbelspåret byggs för att en station jas innan dubbelspåret byggs för att en station 
ska kunna komma tillstånd och fullföljas ska kunna komma tillstånd och fullföljas 
snarast därefter. Denna inledande etapp bör snarast därefter. Denna inledande etapp bör 
kunna fylla en funktion även om kunna fylla en funktion även om stationen stationen 
inte genomförs.inte genomförs.

Stationsbyn kan rymma hela den nybebyg-Stationsbyn kan rymma hela den nybebyg-
gelse som krävs för stationen och som statio-gelse som krävs för stationen och som statio-
nen ger förutsättningar för. nen ger förutsättningar för. 

Stationens påverkan på utbyggnaden blir störst Stationens påverkan på utbyggnaden blir störst 
inom de närmaste kilometerna. inom de närmaste kilometerna. UtbyggnadenUtbyggnaden  
kan fördelas mellan de olika byarna. En lång-kan fördelas mellan de olika byarna. En lång-
sam tillväxt innebär minst påverkan på bymil-sam tillväxt innebär minst påverkan på bymil-
jöerna och den sociala strukturen i området. jöerna och den sociala strukturen i området. 

Nedan beskrivs några av de utbyggnadsal-Nedan beskrivs några av de utbyggnadsal-
ternativ som kan tänkas. Vilket det blir beror ternativ som kan tänkas. Vilket det blir beror 
dels på politiska beslut som styr planlägg-dels på politiska beslut som styr planlägg-
ningen, dels på var nya bostäder kommer att ningen, dels på var nya bostäder kommer att 
efterfrågas och dels på markägarnas intresse efterfrågas och dels på markägarnas intresse 
att exploatera eller sälja mark.att exploatera eller sälja mark.

På 30-40 års sikt kan fl era av alternativen bliPå 30-40 års sikt kan fl era av alternativen bli  
verklighet.verklighet.

Alt 1 - StationsbynAlt 1 - Stationsbyn
Om all ny bebyggelse koncentreras till stations-Om all ny bebyggelse koncentreras till stations-
byn, kommer den att växa snabbt. Det fi nns byn, kommer den att växa snabbt. Det fi nns 
då förutsättningar att etablera viss service, till då förutsättningar att etablera viss service, till 
exempel närbutik och förskola.exempel närbutik och förskola.

Stationsbyn kan innehålla marklägenheter och Stationsbyn kan innehålla marklägenheter och 
kanske något litet fl erbostadshus. Närheten till kanske något litet fl erbostadshus. Närheten till 
sstation och natur kan tation och natur kan även locka boende som även locka boende som 
inte drömmer om en villa på landet. inte drömmer om en villa på landet. 

Stationsbyn kan också inStationsbyn kan också inrymma arbetsplatser rymma arbetsplatser 
som kan placeras närmare järnvägen eller som kan placeras närmare järnvägen eller väg väg 
112 än bostäder.112 än bostäder.

Om en stor utbyggnad sker i stationsbyn kan det Om en stor utbyggnad sker i stationsbyn kan det 
i framtiden bli aktuellt att bygga ut på båi framtiden bli aktuellt att bygga ut på båda sidor da sidor 
om järnvägen. om järnvägen. En utbyggnad av stationsbyn En utbyggnad av stationsbyn 
innebär att den växer samman med innebär att den växer samman med Utvälinge Utvälinge 
eller att den eller att den utvecklas från Utvälinge.utvecklas från Utvälinge.

Alt 2 - Stationsbyn, Tånga, RögleAlt 2 - Stationsbyn, Tånga, Rögle
Utbyggnaden föreslås ske i stationsbyn och Utbyggnaden föreslås ske i stationsbyn och 
söderut, i Tånga – Rögle och eventuellt Väl-söderut, i Tånga – Rögle och eventuellt Väl-
inge. Det innebär att fl er kommer att bo i inge. Det innebär att fl er kommer att bo i 
närheten av skolan. Det kan locka fl er barn-närheten av skolan. Det kan locka fl er barn-
familjer och  ge bättre förutsättningar för att familjer och  ge bättre förutsättningar för att 
skolan ska bli kvar på sikt.skolan ska bli kvar på sikt.

Med bebyggelse längs detta stråk blir en Med bebyggelse längs detta stråk blir en 
cykelväg parallellt med järnvägen viktig.cykelväg parallellt med järnvägen viktig.

00 55kmkm 00 55kmkm
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Alt 3 - Stationsbyn, Utvälinge, FarhultAlt 3 - Stationsbyn, Utvälinge, Farhult
Om man satsar på att bygga mer längs kusten Om man satsar på att bygga mer längs kusten 
skulle kustorterna stärkas och förbättra under-skulle kustorterna stärkas och förbättra under-
laget för bussförbindelsen mellan Höganäs laget för bussförbindelsen mellan Höganäs 
– Jonstorp – Ängelholm. – Jonstorp – Ängelholm. 

ÄÄven uven utan stationen fi nns det naturligtvis tan stationen fi nns det naturligtvis 
möjlighet att satsa på bussförbindelsen längs möjlighet att satsa på bussförbindelsen längs 
kusten och ändå bygga ut kustorterna. Efter-kusten och ändå bygga ut kustorterna. Efter-
frågan på bostäder blir dock större om det frågan på bostäder blir dock större om det 
fi nns en Pågatågsstation i området.fi nns en Pågatågsstation i området.

Alt 4 - Stationsbyn, kustvägenAlt 4 - Stationsbyn, kustvägen
Ängelholms utveckling påverkas också av Ängelholms utveckling påverkas också av 
utvecklingen kring stationen. I gällande över-utvecklingen kring stationen. I gällande över-
siktssiktsplan plan visas stora utbyggnadsområden söder visas stora utbyggnadsområden söder 
om staden men mycket lite längs kusten. om staden men mycket lite längs kusten. 

Norr Norr om staden ligger kustorterna som ett pärl-om staden ligger kustorterna som ett pärl-
baband med fungerande busstrafi k. Här bosätter nd med fungerande busstrafi k. Här bosätter 
sig många för att ha nära till havet och bra för-sig många för att ha nära till havet och bra för-
bindelse till staden. bindelse till staden. 

En utvecklingsmöjlighet är att Ängelholm En utvecklingsmöjlighet är att Ängelholm 
växer med bebyggelse längs järnvägen söder växer med bebyggelse längs järnvägen söder 
ut och att stationsbyn och Utvälinge byggs ut ut och att stationsbyn och Utvälinge byggs ut 
liksom övriga kustorter. Med ett samarbete liksom övriga kustorter. Med ett samarbete 
mellan de tre kommunerna skulle en struk-mellan de tre kommunerna skulle en struk-
tur liknande den norr om Ängelholm kunna tur liknande den norr om Ängelholm kunna 
utvecklas.utvecklas.

Alt 5 - Liten utbyggnad utan stationAlt 5 - Liten utbyggnad utan station
Gällande översiktsplaner visar en mått-Gällande översiktsplaner visar en mått-
lig utbyggnad i alla byar med ett undantag. lig utbyggnad i alla byar med ett undantag. 
Helsingborg har i sin översiktsplan tagit viss Helsingborg har i sin översiktsplan tagit viss 
hänsyn till en eventuell Pågatågsstation i hänsyn till en eventuell Pågatågsstation i 
Vege och föreslagit en fördubbling av anta-Vege och föreslagit en fördubbling av anta-
let boende i Utvälinge. Om stationen inte let boende i Utvälinge. Om stationen inte 
kommer till stånd kommer efterfrågan på kommer till stånd kommer efterfrågan på 
bostäder i området troligen att vara måttlig. bostäder i området troligen att vara måttlig. 

Det fi nns också intresse för attDet fi nns också intresse för att b bygga hästgår-ygga hästgår-
dardar  ellereller liknande. De bör i så fall prövas noga  liknande. De bör i så fall prövas noga 
och placeras intill befi ntlig bebyggelse för att och placeras intill befi ntlig bebyggelse för att 
inte påverka landskapsbilden negativt. Det inte påverka landskapsbilden negativt. Det 
fi nns alltid en viss efterfrågan från dem som fi nns alltid en viss efterfrågan från dem som 
vill bo på landet och är beredda att bilpendla vill bo på landet och är beredda att bilpendla 
till arbete och service. De områden som över-till arbete och service. De områden som över-
siktsplanerna visar täcker detta behov.  siktsplanerna visar täcker detta behov.  

00 55kmkm 00 55kmkm00 55kmkm
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Samband och barriärerSamband och barriärer
Barriärer som hindrar kontakter bör över-
bryggas. Vege å är den äldsta barriären. Flera 
broar fi nns men ytterligare en i Utvälinge 
efterfrågas av dem som bor där och vill vandra 
i skogen eller cykla till Ängelholm.

Järnvägen är en stor barriär och väg 112 skär 
av gamla samband mellan skola och bostäder, 
kyrka och församlingbor, och mellan barn och 
deras kamrater. Boende söder om vägen och 
järnvägen har inte samma kontakt med havet 
som förr. 

Planskilda korsningar behövs för säkrare 
vardagsresor och rekreation. 

KOMMUNIKATIONKOMMUNIKATION
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 
inte så omfattandeinte så omfattande..

Kommunikationer och bebyggelse ska sam-
verka till ett effektivt fungerande och 
säkert system för alla trafi kantkategorier. 
Bebyggelseutveckling och utbyggnaden av  
säkrare och effektivare gång- och cykelvägnät 
hör ihop. 

HELSINGBORG

ÄNGELHOLM

HÖGANÄS

JONSTORP

Arbetspendlingen till Helsingborg dominerarArbetspendlingen till Helsingborg dominerar

TågTåg
Västkustbanan trafi keras av Pågatåg mellan Västkustbanan trafi keras av Pågatåg mellan 
Ängelholm och Malmö och av Öresundståg  Ängelholm och Malmö och av Öresundståg  
mellan Helsingör och Göteborg via Malmö - mellan Helsingör och Göteborg via Malmö - 
Köpenhamn. För att nå fjärrtrafi ken från en Köpenhamn. För att nå fjärrtrafi ken från en 
station i Vege måste man ta Pågatåg till Hel-station i Vege måste man ta Pågatåg till Hel-
singborg eller Ängelholm.singborg eller Ängelholm.

Utredningen visar att det fi nns tillräcklig 
spår- och tågkapacitet för en station i Vege när 
dubbelspåret byggs ut, tidigast år 2015 enligt 
nuvarande planer.

Dubbelspåret kommer att ta mark i anspråk 
och en mindre justering av kurvradien krävs 
också.

En bra station bör uppfylla följande kriterier:En bra station bör uppfylla följande kriterier:
• ligga centralt i bebyggelsen. Bostäder 

och arbetsplatser kring stationen utgör en 
garanti för ett resandeunderlag och får inte 
vara för få. 

• ha god kontakt med annan infrastruktur.

• ge förutsättningar för rekreationsresor.

Korsningen med väg 112 vid Tånga BygdegårdKorsningen med väg 112 vid Tånga Bygdegård
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1
2

3 Väg 112

Alternativa stationslägen  Alternativa stationslägen  
Tre olika stationslägen har diskuterats:
Läge 1 nära ån är bra ur rekreationssynpunkt.   

Läge 2 ger goda utvecklingsmöjligheter för ny 
bebyggelse vid stationen. 

Läge 3 (nära väg 112) är svårt att utveckla till 
ett samhälle på grund av bullerstörning från 
väg 112.  

Läge 2 förordas med motiveringen att en sta-
tion bör ligga mitt i ett samhälle. Läget har 
dessutom bra koppling till områdets natur- och 
kulturvärden och är lätt att nå för pendlare med 
en ny väg från väg 112 och från Kullavägen. BussBuss

Bussar ska kunna angöra stationen för att 
underlätta pendling från lite större avstånd. 
Med tätare busstrafi k utmed kusten kan 
kontakten mellan Höganäs, Ängelholm och 
stationen förbättras men då krävs ett större 
antal resande. Fler boende längs stråket kan 
innebära en viss ökning av antalet resande 
och kanske några fl er bussar per dag.

BilBil
Bilar och cyklar samsas på smala vägar 
med farliga korsningar och dålig sikt. 
Förbindelsen mellan Kullavägen och väg 
112  med korsningarna vid Utvälinge och vid 
Tånga bygdegård bör byggas om för ökad 
säkerhet. 

Om stationen byggs bör bra angöring till 
pendlarparkering anordnas från väg 112 och 
från Kullavägen. 

CykelCykel
En utbyggnad av cykelvägnätet efterfrågas 
redan idag eftersom bilar och cyklar samsas 
på smala vägar. Cykelvägar i frekventerade 
stråk används för vardagsresor till station, 
skola, arbete mm hela året och bör ha god 
beläggning och jämn belysning.
Cykelvägen mellan stationen och skolan kan 
läggas parallellt med järnvägen eller längs 
bilvägen. Planskilda korsningar med väg 112 
och Kullavägen bör eftersträvas. 

Alternativa stationslägenAlternativa stationslägen

CCyklisterna har ont om plats.yklisterna har ont om plats.
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Möjliga trafi kåtgärderMöjliga trafi kåtgärder

Behov av cykelväg 
längs kustvägen

Befi ntlig gång och 
cykelväg, skolväg

Vid utbyggnad 
till dubbelspår 
byggs kurvan 
om med större 
radie

Behov av cykelväg 
till skolan

Trafi kfarliga kors-
ningar som bör 
åtgärdas

Ny viadukt för 
dubbelspår kan 
byggas med plats 
för cykelväg

Möjlighet att angöra 
stationen med bil, 
buss och cykel.
Hållplats och pend-
larparkering

Ny väg kan ge 
plats för mer 
bebyggelse

Behov av plan-
skild korsning 
för bil, tåg och 
cykel

Förslag till cykel-
väg till Ängel-
holm

00 11 22 33 44 5km5km
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Möjliga åtgärder:Möjliga åtgärder:
Stränderna i inre Skälderviken hör samman Stränderna i inre Skälderviken hör samman 
med Vegeholm och Kronoskogen och har med Vegeholm och Kronoskogen och har 
Kullaberg och Bjärehalvön inom räckhåll. Kullaberg och Bjärehalvön inom räckhåll. 
UtvecklingUtveckling av denna av denna grönstruktur  grönstruktur med till med till 
exempel vandringsleder ger posiexempel vandringsleder ger positiva effekter tiva effekter 
för alla.för alla.

Tillgängligheten till landskapet kan ökas 
genom att hinder undanröjs och att stråk binds 
samman.

Användbarheten kan ökas med baspunkter 
som blir startpunkter för aktiviteter i området. 
Där bör fi nnas information om natur, kultur 
och aktiviteter. 

REKREATION REKREATION 
Landskapet är ett rogivande, småskaligt och 
något ålderdomligt odlingslandskap med när-
het till havet och utblickar mot Bjärehalvön 
och Kullaberg. Här fi nns goda förutsättningar 
för vandring, cykling och ridning. Närheten 
till stora målpunkter för rekreation och turism  
gör området extra intressant. Längs kusten 
finns en småskalighet som är tilltalande för 
turism och rekreation.

Strandområdet i inre Skälderviken har ett 
omfattande fågelliv. En resurs som kan få 
växande betydelse för rekreation och turism.

Områden med sammanhållande karaktär och 
som inbjuder till vissa aktiviteter kan utveck-
las. Kusten, Skälderviken, skogsområdena 
och jordbruksområdet är exempel på sådana 
områden.

Gröna stråk eller ekologiska korridorer gör 
landskapet tillgängligt. Befi ntliga stigar, små 
vägar och beträdor kan bindas samman till ett 
sammanhängande nät, och visa upp små rum 
och platser eller storslagna utsikter. 
  
Rastplatser bör fi nnas intill stråken. De bör 
ha en enkel utrustning. Rastplatser och leder 
minskar slitaget i landskapet.

Aktiviteter såsom ridning, vandring, bad, 
golf, fi ske m fl  kan öka intresset för området. 
Endast aktiviteter som kräver havskontakt bör 
placeras vid kusten.

Spåren av gångna tider kan vara osynliga för 
den oinvigde men med lite hjälp kan historien 
synliggöras och bli levande. 

Invigningen av vandringsleden längs Vege å Invigningen av vandringsleden längs Vege å 
var välbesökt.var välbesökt.
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Kuststråket

Vandringsled på svag höjdrygg

Oderbäcken

Järnvägsbank

KRONOSKOGEN

VEGEHOLM

Förslag till ny 
campingplats

Förslag till utveckling av rekreationsstråk och grönstruktur.Förslag till utveckling av rekreationsstråk och grönstruktur.

Kullaberg

Bjäre/Hallandsåsen

Söderåsen

Vege å

Höganäs

Kattarp

Görs
löv

så
n

00 11 22 33 44 5km5km
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TURISMTURISM    
Vegeområdet kan bli en resurs för Skåne genom 
sina utvecklingsmöjligheter för rekreation och 
turism. Det är viktigt att områdets värden tas 
tillvara vid utvecklingen. 

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

De flesta anläggningarna och aktiviteterna 
för rekreation och turism kommer till stånd 
genom privata initiativ. Kommunerna kan 
uppmuntra och stötta en sådan utveckling 
men inte driva den. 

Turismen kan stödja den lokala ekonomin 
och ge bättre förutsättningar för servicen i 
området. Den kan också öka möjligheterna att 
vårda landskapet.

I områdetI området fi nns stora markägare som har  fi nns stora markägare som har 
möjlighet att genomföra projekt där de kan möjlighet att genomföra projekt där de kan 
vara delaktiga och drivande.vara delaktiga och drivande.

Ängelholm

Helsingborg

Laholm

Åstorp

E6

Båstad

KULLABERG

SÖDERÅSEN

HALLANDSÅSENSKÄLDERVI-
KEN

Höganäs

Genom att koppla samma Genom att koppla samma 
de stora rekreationsområ-de stora rekreationsområ-
dena och turistmålen med  dena och turistmålen med  
grönstråk, cykel- och vand-grönstråk, cykel- och vand-
ringsleder längs kusten och ringsleder längs kusten och 
Vege å kan ett Vege å kan ett stort samman-stort samman-
hängande turist- och rekrea-hängande turist- och rekrea-
tionsområdetionsområde skapas. skapas.

Camping
En ny campingplats föreslås vid Stora 
Snörröd, nära Farhult (se kartan på 
föregående sida). Campingplatsen bör 
vara minst 10 ha stor och placeras så att 
den förankras i landskapet av träd- och 
buskridåer samt i de träddungar som fi nns i 
området. 

Läget är attraktivt för besökare genom Läget är attraktivt för besökare genom 
närheten till kusten. Det är 1,5 km till närheten till kusten. Det är 1,5 km till 
närmsta badplats. Vid stranden fi nns också närmsta badplats. Vid stranden fi nns också 
en sommarrestaurang och en mindre butik. en sommarrestaurang och en mindre butik. 
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II samarbetet mellan kommunerna samarbetet mellan kommunerna  fi nns det en fi nns det en 
potential potential inom följande områden:inom följande områden:
•  Gemensamt intresse i stationen•  Gemensamt intresse i stationen
   Utbyggnadsmöjligheter    Utbyggnadsmöjligheter 
   Attraktivt boende   Attraktivt boende
   Större tillgänglighet till rekreations-     Större tillgänglighet till rekreations-  
   områden och turistmål   områden och turistmål
•  •  Utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar Utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar 
   Säkrare skolvägar   Säkrare skolvägar
   Ökade rekreationsmöjligheter   Ökade rekreationsmöjligheter
   Bättre kontakt mellan närliggande      Bättre kontakt mellan närliggande   
      byar oavsett vilken kommun de ligger ibyar oavsett vilken kommun de ligger i
   Tillgänglighet till service   Tillgänglighet till service
    Bättre möjlighet att utnyttja stationen    Bättre möjlighet att utnyttja stationen
•  •  Sammanbindning avSammanbindning av rekreationsområden rekreationsområden
   Bättre boendemiljö   Bättre boendemiljö
   Större förutsättningar för turism och      Större förutsättningar för turism och   
   rekreation    rekreation 
   Bättre tillgång till rekreationsområ-   Bättre tillgång till rekreationsområ-
   dena i Ängelholm som idag är svåra      dena i Ängelholm som idag är svåra   
   att nå västerifrån pga järnvägen och      att nå västerifrån pga järnvägen och   
   Vege å   Vege å
   Anläggningar typ beträdor, ridleder      Anläggningar typ beträdor, ridleder   
   kan bindas samman   kan bindas samman

•  •  Samarbete kring skolorSamarbete kring skolor
   Möjlighet för barn och ungdomar    Möjlighet för barn och ungdomar 
   att gå i den närmaste skolan oavsett      att gå i den närmaste skolan oavsett   
   vilken kommun den ligger i   vilken kommun den ligger i
• •   BusslinjerBusslinjer
   Framförallt kan sambandet mellan     Framförallt kan sambandet mellan  
   Höganäs och Ängelholm stärkas    Höganäs och Ängelholm stärkas 
• •         VägarVägar
   Kopplingen söderut från Ängelholm      Kopplingen söderut från Ängelholm   
   till en eventuell station och väg 112      till en eventuell station och väg 112   
   kan förbättras   kan förbättras
•  •  VA-systemVA-system
•  •  Marknadsföring av regionen för boende,   Marknadsföring av regionen för boende,   

  turism och rekreation  turism och rekreation
•  •  GGenomföra åtgärder för turism och enomföra åtgärder för turism och 
  rekreation   rekreation 

 Det fi nns många olika huvudmän  Det fi nns många olika huvudmän som som 
kan behöva samordnas eller få hjälp kan behöva samordnas eller få hjälp 
med marknadsföring och genom-med marknadsföring och genom-
 förande av åtgärder förande av åtgärder

POTENTIAL I SAMARBETET MELLAN KOMMUNERNAPOTENTIAL I SAMARBETET MELLAN KOMMUNERNA
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För att medborgare och beslutsfattare ska 
kunna bedöma vad en översiktsplan för med 
sig ska konsekvenserna framgå. Regler om 
detta fi nns dels i plan- och bygglagen och 
dels i miljöbalken. I plan- och bygglagen 
uttrycks kravet generellt - konsekvenserna 
ska gå att utläsa - medan miljöbalken ställer 

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGETKONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
mer precisa krav på att bedöma och beskriva 
eventuell betydande miljöpåverkan av planen. 
Att bedöma följderna av olika utvecklings-
alternativ har samtidigt varit en naturlig del i 
det löpande arbetet med planförslaget. Nedan 
visas först en tabell som illustrerar hur de 
studerade aspekterna - boende, rekreation, 

turism och kommunikationer - påverkar och 
samspelar med varandra. Därefter redovisas 
översiktligt planförslagets konsekvenser, 
dess påverkan på riksintressen och hur 
miljökvalitetsnormer iakttas. Sist behandlas 
miljöbedömning enligt miljöbalkens regler.

BEBYGGELSE
Åtgärd Effekt på 

Bebyggelseutveckling  Boende Turism och rekreation Landskapet Kommunikation 

Alternativ 1 

All ny bebyggelse i stationsbyn. 

Stationsbyn blir tillräckligt stor 
för att motivera stationen men 
blir en etablering som 
konkurrerar med äldre 
samhällen i omgivningen. 

Övriga byar behöver inte växa 
men gör det ändå och service 
och kommunikation förbättras. 

Bättre baspunkt och service men 
risk att karaktären på området 
går förlorad, särskilt vid en 
snabb utbyggnad. 

En ny tätort etableras på 
åkermark. Befintliga 
avgränsningar som dungar och 
vegetationsridåer kan hjälpa till 
att förankra bebyggelsen i 
landskapet. 

Fler resande och människor som 
rör sig i området ökar 
möjligheterna för och krav på 
ökad kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar samt trafiksäkerhet. 

Viktigt med bra bilväg till 
stationen från väg 112 och från 
Kullavägen. 

Alternativ 2 

Ny bebyggelse i stationsbyn och 
söderut i Tånga, Rögle och 
eventuellt Välinge 

Ny stationsby ger förutsättning 
för bättre service i området. 

Rögle och Välinge stärks som 
samhällen. Skolan får bättre 
elevunderlag. 

Tånga utvecklas som radby med 
möjligheter till lantligt boende. 

Rögle är ett allsidigt samhälle 
med historia som har 
förutsättningar att utvecklas. 

Förutsättningar för bättre 
service men bebyggelsen stöder 
skola och kommunikationer, de 
attraktivaste lägena för turism 
utvecklas inte. 

Stationsbyn är en förändring. 

Utbyggnaden anpassas till 
landskapets rum och gränser i 
de aktuella samhällena 

Ökat befolkningsunderlag 
förutsättningar för station och 
för utveckling av säkrare trafik. 

Gång- och cykelvägar mellan 
station och skola har 
förutsättningar att bli utförda. 

Busstrafiken gynnas inte, ej 
heller gång- och cykelväg längs 
kusten. 
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BEBYGGELSE
Åtgärd Effekt på 

Bebyggelseutveckling  Boende Turism och rekreation Landskapet Kommunikation 

Alternativ 3 

Ny bebyggelse i stationsbyn och 
längs kusten väster om den. 

Ny stationsby är en förutsätt-
ning för bättre service i 
området. 

Kustsamhällens tillväxt och 
förtätning innebär att fler kan bo 
i de mest attraktiva lägena även 
om orterna endast tillåts 
expandera från havet dvs 
söderut.

Förutsättningarna för bättre 
service längs kusten ökar. 

Om utbyggnaden blir för stor 
kan byarnas karaktär förändras. 

Stationsbyn är en förändring. 

Släppen mellan byarna vid 
kusten ska behållas öppna. 

En utbyggnad söderut kommer 
att förändra byarnas karaktär. 
Där gårdarna idag ligger längs 
kustvägen kommer villabe-
byggelse att byggas på åkrarna. 

Förutsättningarna för ökad 
turtäthet på busslinjen längs 
kusten ökar. Det behövs dock en 
stor befolkningsökning för att 
nå upp till en trafik där bussarna 
passar alla tåg. 

Om stationen inte blir verklighet 
stärker busslinjen kontakten 
mellan Höganäs – och 
Ängelholm. 

Alternativ 4 

Ny bebyggelse i stationsbyn, 
längs kusten väster ut och en 
utbyggnad av Ängelholm 
söderut mot stationen. 

En ny stationsby ger 
förutsättningar för bättre service 
i området. 

Möjlighet till attraktivt boende  
skapas nära kusten, 
Vegeholmsområdet och 
stationen. 

När det byggs mer längs kusten 
har det stor betydelse vad som 
byggs och hur det byggs. 

Förutsättningar för fler 
anläggningar för turism och 
rekreation skapas. 

Stationsbyn är en förändring. 

Bebyggelse söder om 
Ängelholm skulle påverka 
intrycket från vägen och i 
närområdet men den skulle inte 
exponeras i landskapet. 

Förutsättningarna för stationen, 
bussförbindelse och utbyggnad 
av cykelvägar förbättras då fler 
kan nyttja dem. 

Alternativ 5 

Måttlig utbyggnad enligt 
kommunernas översiktsplaner. 

Långsam utveckling av 
befintliga karaktärer, ingen 
påtaglig förändring av miljön 

Ingen skillnad mot dagsläget Ingen eller måttlig påverkan Utan ny stationsby räcker inte 
underlaget för en station. 

Utbyggnad av gång- och 
cykelvägar är angeläget ändå. 
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KOMMUNIKATIONER
Åtgärd Effekt på 

 Boende Turism och rekreation Landskapet Kommunikation 

Ny station Ökar efterfrågan på bostäder. 

Förfallna hus och miljöer 
kommer att snyggas upp. 

Ny stationsby krävs. 

Ökar jämställt transportsystem, 
gynnar barn och ungdomar. 

Lättare att nå området. öppnar 
ett rekreationsområde som kan 
nås för dagsutflykter för ett stort 
antal människor boende inom en 
eller två timmars avstånd med 
tåg. 

Ökad utbyggnad moderniserar 
troligen landskapet. 

Mer bebyggelse påverkar 
landskapsbilden. 

Ökad tillgänglighet och 
efterfrågan kan medföra att 
avstyckade gårdar får nya 
funktioner. 

En ny stark målpunkt påverkar 
alla trafiksystem. En utbyggnad 
gynnar trafiksäkerhet och 
tillgänglighet i hela området 
samt hållbart resande. 

Åtgärda farliga korsningar En förutsättning för ett bra 
boende redan idag.  

Kravet ökar ju mer det byggs. 

Gynnar särskilt oskyddade 
trafikanter. 

Gynnar turism och rekreation Tillgängligheten ökar. 
Säkerhetsåtgärder får liten lokal 
påverkan på landskapsbilden. 

Möjligt för många att nå 
stationen på ett säkert sätt. 

Ökat resande med tåg minskar 
trafiken på vägarna och avtalet 
olyckor. 

Utbyggnad av gång och 
cykelvägnätet 

En förutsättning för ett bra 
boende redan idag.  

Kravet ökar ju mer det byggs. 

Ökar jämställt transportsystem, 
gynnar barn och ungdomar. 

Gynnar turism och rekreation Tillgängligheten ökar, minskat 
bilberoende. 

Möjligt för många att nå 
stationen på ett säkert sätt. 

Förutsättningar för ökat resande 
med tåg, gynnar barn, ungdomar 
och jämställt transportsystem. 

Hur bör stationen placeras 
utifrån olika utgångspunkter 

Stationen ligger bäst mitt i byn 
med tät bebyggelse i närheten. 

Läget närmast ån med koppling 
till natur och kulturmiljö 
lämpligt 

Läget nära väg 112 mest 
exponerat.

Nära väg 112 hamnar stationen i 
en nod där väg och järnväg möts 
men läget blir sämre för gång- 
och cykeltrafik och bebyggelse. 

Busstrafik med fler avgångar 
mellan Höganäs – Jonstorp – 
Ängelholm 

Byarna längs kustvägen blir mer 
attraktiva att bosätta sig i. 

Fordrar ökat boendeunderlag. 

Tillgängligheten till kusten och 
möjligheten att resa mellan 
orterna blir bättre. 

Ett ökat tryck på kustområdet 
uppstår. 

Med en station bör antalet 
resande från orter längs 
busslinjen öka. 

Resmöjligheterna mellan 
Höganäs och Ängelholm ökar 
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REKREATION
Åtgärd Effekt på 

 Boende Turism och rekreation Landskapet Kommunikation 

Bebyggelse på landsbygden Möjlighet till annorlunda 
boende med djur, verksamhet 
eller hobby 

Kan vara bas för turism och 
rekreation. Typ B&B, bo på 
lantgård, bas för ridning, 
vandring mm 

Konst, hantverk, mat mm 

Kan splittra och påverka 
landskapet negativt om ny 
bebyggelse inte placeras utifrån 
landskapets förutsättningar och 
strukturer

Kan vara svårare att tillgodose 
med bra kommunikationer men 
inom räckhåll för stationen är 
det knappast ett problem 

Utbyggnad av beträdor Positivt för närrekreation Positivt med ökad 
framkomlighet 

Positivt ur miljösynpunkt, 
odlingsfria zoner vid vattendrag, 
biologisk mångfald 

Ridleder Positivt för hästgårdar är en 
form av boende som har nytta 
av detta 

Ridsemester och kortare turer är 
en möjlighet. 

Kan komma i konflikt med 
gång- och cykelvägar 

Se beträdor  

Grönstruktur Ökar boendekvalitén Ökad attraktion och 
tillgänglighet 

Binder samman restbiotoper   

Turistanläggningar Fler arbetstillfällen ökar 
möjligheten att bo i området 

Positivt med bättre service Kan ge bättre resurser att hålla 
landskapet öppet  

Fler resande och fler 
målpunkter. 

Lantbruket går tillbaka 
Orsakas av omvärldsförändring 

Alternativ användning av gårdar 
och gårdsbebyggelse: 
Turistanläggningar 
Konst och hantverk 
Hästgårdar 
Verksamhet 

Lättare att öka tillgängligheten 
med beträdor, ridvägar mm 
Risk att jordbruksmark växer 
igen. 

Kulturvärdena hotas vilket 
skulle påverka turismen negativt 

Förändringar t ex:  
Igenväxning,  
Mer bete  
Nya grödor 
Skogsplantering 
Eller ”bara” större 
brukningsenheter 
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Sociala konsekvenser Miljökonsekvenser Samhällsekonomiska konsekvenser Konsekvens: 

Förändring:

Tillgång t 
service o 
skola 

Samband 
mellan 
byar 

Nytt att-
raktivt
boende 

Rekrea-
tionsmöj
ligheter 

Lättare 
komma 
till kust 

Minskat bil-
beroende 

Obebyggd 
kust 

Kultur-
landskap 

Natur o 
biologisk 
mångfald 

Vatten-
kvalitet, 
åar+ hav 

Utveckl 
av turism 
o  besök 

Utveckl 
närings-
liv övrigt 

Regional 
tillgäng-
lighet 

Underlag 
f service 
o skolor 

1 Koncentrerad 
stationsby 

+ + +   ++      + ++ ++ 
2 Stnsby + söderut +  +   +      + + ++ 
3 Stnsby + västerut   ++ –  + – – ?  –  + ++ 
4 Stnsby + österut   +   +       + + 
5 Gällande ÖP      –         

B
ebyggelse 

Spridd bebyggelse –  +   – – –  – –    
Vandringsled längs 
kusten 

 +  ++ ++    ?  ++    
Övr vandrings- o 
ridstråk  

   ++    + + + +    
Camping o turism +   ++ ++   –   ++ +  + 

Turism
/  rekreation Kanot    +     –  +    

Pågatågsstation ++ +  ++ ++ ++     ++ ++ ++ + 
Gång- o cykelvägar ++ ++  ++ ++ ++     ++ + +  
Utökad busslinje ++ ++  + ++ ++     + + +  

K
om

m
unik Säkrare korsningar ++ +   + +         

Kommentarer Utbyggnad i stationsby stöder service, 
utbyggnad söderut stöder bef skola. 

Utbyggnad ger underlag för kommunikatio-
ner. Stationsbyn blir ny målpunkt. 

Kustzonen mycket attraktiv. Även övriga 
området har gott läge och  tilltalande 
landskap.

Kust och landskap mer tillgängligt, 
vandringsleder mm kan ge nya möjligheter.. 

Station och utbyggnad ökar tillgänglighet.  

Kollektivtrafik, cykel vägar, närhet till skolor 
och service. samt tillgång till 
lägenhetsboende.  

Utbyggnad o turistanläggn. ger mer exploa-
terad karaktär.  Läge och anpassning 
viktigt. Kan ev stödja vård av landskapet. 

Småskaliga byar o öppet, landskap käns-
liga. Stnsbyn modern tätort. Turism påver-
kar, men ger möjlighet att vårda landskap.  

Leder måste ta hänsyn till naturen, 
grönstråk stärker ekologiska samband. 
Utbyggnad o turism ökar trycket på kust och 
fågellokaler. 

Enskilda avlopp vid spridd bebyggelse 
negativ påverkan. Gröna stråk vid 
vattendrag positivt. 

Bättre kommunikationer o leder för vandring 
mm stöder utveckling av turism. Stnsbyn en 
baspunkt, Utbyggnader kan påverka. 

Kommunikationer viktigt för näringslivet. 
Även mer bostäder och ökad turism stöder 
näringsliv. 

Utbyggnad i kollektivtrafiklägen ökar 
regional tillgänglighet. 

Behöver studeras närmare inför utbyggnad. 
Kommunsamarbete kan ev ge bättre 
service o lägre kostnad. 
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SOCIALA, MILJÖMÄSSIGA OCH SOCIALA, MILJÖMÄSSIGA OCH 
SAMHÄLLSEKONOMISKA KON-SAMHÄLLSEKONOMISKA KON-
SEKVENSERSEKVENSER
I plan- och bygglagen ställs krav på att ett 
planförslags konsekvenser ska kunna utläsas 
(4 kap 4§ PBL). Kommunen ska också visa 
hur man avser att tillgodose riksintressen och 
iaktta miljökvalitetsnormer. För att belysa 
sociala, miljömässiga och samhällsekono-
miska konsekvenser av förslagen har några 
faktorer valts utifrån områdets egenskaper. 
Påverkan visas översiktligt i matrisen på 
föregående sida. 

Bättre kommunikationer får positiva sociala 
konsekvenser bl a genom att sambanden 
förbättras och det ger bättre förutsättningar 
att utveckla turism och lokalt näringsliv. 
Det innebär också stora kostnader vilket 
kräver ett utökat resandeunderlag för att bli 
samhällsekonomiskt rimligt. Konsekvenserna 
av utbyggnaderna är svåra att förutsäga. 
Lägena har valts där de inte påverkar stora 
värden i området, men påverkan avgörs också 
av hur utbyggnaderna genomförs. Obebyggd 
kust påverkas av föreslagna utbyggnader, 
men betydelsen bedöms begränsad eftersom 
de nya områdena föreslås innanför nuvarande 
kustbebyggelse. Även kulturlandskapet 
påverkas, men i begränsad utsträckning 
bortsett från kustsamhällena, där den nya 
bebyggelsen kan bli exponerad i landskapet. 

Förslagen som rör kanot begränsas  eftersom 
de starka fågelintressena kan påverkas.

RIKSINTRESSENRIKSINTRESSEN
De riksintressen som pekats ut i området 
beskrivs närmare under Utgångspunkter i del 2. 
Det är i första hand riksintresset för kustzonen 
som berörs av översiktsplaneförslaget, vilket 
behandlas nedan. Förslagen bedöms inte 
påverka riksintressen för fi ske, friluftsliv eller 
kommunikationer (3 kap 5 och 8 §§ MB). 
Utbyggnaden av Västkustbanan fi nns med 
som en utgångspunkt för förslaget. Även 
Natura 2000 (4 kap 8 § MB) är jämställt 
med riksintresse. Ingen utbyggnad föreslås i 
anslutning till Natura 2000-områdena, men de 
kan eventuellt påverkas av en kustvandrings-

led och indirekt av ökat besökstryck. Detta 
behandlas i avsnittet Miljöbedömning. 
Merparten av kustområdet norr om väg 112 
är av riksintresse för naturvård (3 kap 6 § 
MB) och byarna Farhult och Norra Häljaröd 
ligger helt inom riksintresset. För Farhult 
föreslås inga utbyggnadsområden utöver de 
som redovisas i Höganäs kommuns gällande 
översiktsplan, men för Norra Häljaröd, som 
ligger närmare den nya stationen, diskuteras 
en viss utbyggnad mot söder.

Kustzonen längs Skälderviken är i sin helhet 
av riksintresse med hänsyn till sina natur- och 
kulturvärden. I zonen närmast Skälderviken 
(med undantag för området kring Utvälinge) 
ska turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas 

Riksintresse kust, 2 § röd skraffering, 4 § röd linje. 00 5km5km
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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). Gemensamt för 
dessa områden gäller att exploateringar som 
påtagligt skadar natur- och kulturvärdena eller 
som hindras av reglerna i 2, 4 och 8 §§ inte får 
komma till stånd.  Utvecklingen av befi ntliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet ska 
inte hindras (4 kap 1 § MB). I rapporten 
”Skånes kustområden - ett nationallandskap” 
har Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne 
preciserat värdena inom riksintresset kust för 
området Bjäre - Kullaberg. 

I beskrivningen av riksintresset behandlas 
Sandskogen, öster om Vege å med den 
stora tallskogen och kustnära dyner av 
morfologiskt intresse. Väster om Vege å 
beskrivs ett uppbrutet kustparti med grunda 
vikar, sandrevlar och betade strandängar där 
fågellivet är mycket rikt och strandängarnas 
fl ora intressant. På strandängarna längs kusten 
och speciellt i området väster om Vege ås 
mynning häckar fl era mindre vanliga fåglar. 
Välinge och Farhult ingår i en rad kyrkbyar 
som ligger i övergången mellan kustslätten 
och det högre landskapet innanför. Sambandet 
mellan byarna och strandängarna längs kusten 
är betydelsefullt. Lockelser för friluftslivet är 

främst vandring, cykling, bad och naturstudier, 
framför allt fågelskådning.

I rapporten konstateras också att det fi nns 
en stor potential att utveckla friluftsliv 
och turism i anslutning till kusten genom 
att öka tillgänglighet, innehåll, över-
nattningsmöjligheter och kommunikationer. 
Utbyggnad av vandringsleder och strövstigar 
samt campingplatser och vandrarhem, som 
kan öka antalet långväga besökare omnämns. 
Angående framtida exploateringar framförs 
att komplettering av bebyggelse främst 
bör lokaliseras på insidan av etablerad 
kustbebyggelse och att kustzonen har så stora 
värden för naturvård, kulturmiljövård och 
friluftsliv att en alternativ lokalisering är att 
föredra om förutsättningarna fi nns. 

Utgångspunkterna för översiktsplanearbetet 
för Vegeområdet stämmer väl med de 
intentioner som anges i rapporten om 
kustzonen. Förslagen handlar både om att 
utveckla området för rekreation och turism 
och om att skapa fl er bostäder för att göra 
det möjligt att etablera en station och därmed 
också göra kustområdet tillgängligt för fl er 
besökare.

I samrådsförslaget diskuteras olika alternativ 
för bebyggelseutvecklingen i området. Stu-

dier av natur- och kulturvärden samt landskap 
ligger till grund för illustrationer av hur 
de olika samhällena kan utvecklas på lång 
sikt. Förslaget innebär att kustsamhällena 
kompletteras inåt land och att obebyggda 
kuststräckor mellan samhällena bevaras. 
Tyngdpunkten på utbyggnaden ligger i 
Utvälinge med en tätare utbyggnad nära 
stationen. Den ligger därmed utanför 
det område där friluftsliv och turism ska 
prioriteras (4 kap 2 § MB). Någon utbyggnad 
av fritidshus föreslås inte.

Översiktsplaneförslaget innebär att kust-
zonens tätorter kan utvecklas utan att skada 
kustområdets natur- och kulturvärden och att 
kustområdet samtidigt utvecklas för friluftsliv 
och turism genom ökad tillgänglighet och 
möjligheter till vandring mm. Förslagen 
bedöms därför vara förenliga med riksintresset 
för kustzonen.

MILJÖKVALITETSNORMERMILJÖKVALITETSNORMER
För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer 
(SFS 2001:527) för halterna av kvävedioxid, 
kväveoxid, svaveldioxid, bly och partiklar 
(PM 10). Det föreligger ingen risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormerna i 
det aktuella området idag. Förslaget bedöms 
inte medföra risk för sådana överskridanden.
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MILJÖBEDÖMNING ENLIGT MILJÖ-MILJÖBEDÖMNING ENLIGT MILJÖ-
BALKENBALKEN
Miljöbalken ställer krav på att planer eller 
program, som antas av myndighet eller 
kommun och som krävs i lag eller författning, 
miljöbedöms om deras genomförande 
kan antas komma att medföra betydande 
miljöpåverkan. Miljöbedömningen är en 
process som följer planarbetet. Inledningsvis 
ska kommunen bedöma om en miljöbedömning 
krävs och hur den tillhörande miljökonsek-
vensbeskrivningen i så fall ska avgränsas. 
I samband med antagandet ska en särskild 
sammanställning beskriva hur processen 
gått till och hur hänsyn tagits till miljön 
vid beslutet. Kommunerna ska också följa 
upp de betydande miljökonsekvenser som 
konstaterats.

Kommunernas plan- respektive stads-
arkitektkontor har bedömt att det krävs 
en miljöbedömning enligt miljöbalkens 
6 kap 11 § i arbetet med översiktsplanen 
för Vegeområdet. Översiktsplaner anger 
förutsättningar för efterkommande beslut 
om markanvändningen och vanligen kan 
en översiktsplan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. I tidigt skede av processen 
ska samråd ske med Länsstyrelsen och 
eventuellt berörda kommuner om behovet 
av miljöbedömning (6 § förordningen om 

miljökonsekvenser) och om avgränsningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen (6 kap 13 § 2 
st MB). Berörda kommuner är alla delaktiga 
i planarbetet. Samråd med Länsstyrelsen 
om behovet av miljöbedömning och av-
gränsningen skedde den 2 mars 2006.

Inom ramen för miljöbedömningen ska en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram där den 
betydande miljöpåverkan identifi eras, beskrivs 
och bedöms. Rimliga alternativ ska också 
behandlas. Beskrivningen ska begränsas till 
den betydande miljöpåverkan som kan antas 
bli en följd av planförslaget. Avgränsningen 
ska också göras med hänsyn till att vissa frågor 
behandlas närmare i andra planeringsprocesser 
och planens detaljeringsnivå. En slutsats vid 
samrådet med Länsstyrelsen var att påverkan 
på Natura 2000 och riksintresse för kustzonen 
är viktiga frågor att studera i det fortsatta 
arbetet och att avgränsningen kan bearbetas 
vidare under planprocessens gång.

Påverkan på Natura 2000Påverkan på Natura 2000
Ingen exploatering är aktuell inom Natura 
2000-området men översiktsplaneförslaget 
innehåller en kustvandringsled för rekre-
ation intill området. Vandringsleden och 
nya bostäder i omgivande samhällen kom-

mer sannolikt att innebära ett ökat antal 
besökande till området. Enligt reglerna ska en 
miljöbedömning genomföras om ett Natura 
2000-område påverkas så att tillstånd krävs 
enligt 7 kap 28 a § MB. 

Eventuell påverkan av vandringsleden och 
ökat besökstryck får bedömas vidare i det 
fortsatta planeringsarbetet. Genomförandet 
av vandringsleden är ett separat projekt och 
avgörs inte inom översiktsplanens ram.

Järnväg - VästkustbananJärnväg - Västkustbanan
Banverket planerar för utbyggnad till 
dubbelspår längs befi ntlig bana. Ny station 
vid Vegeholm och en uträtning av kurvan 
vid Rögle behandlas. Projektet ingår i 
ombyggnaden av Västkustbanan från Maria 
norr om Helsingborg - Ängelholm. 

Påverkan är begränsad i det område över-
siktsplanen gäller då utbyggnaden i stort följer 
befi ntlig sträckning. Miljökonsekvenser, läge 
och utformning behandlas därför lämpligen 
inom ramen för järnvägsplanen. Frågor om 
barriäreffekter och passager behöver bevakas 
i denna process.
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CampingCamping
Ett läge för ny campingplats i föreslås. 
Oavsett om en miljöbedömning krävs enligt 
miljöbalken, anger plan- och bygglagen (5 
kap 18 §) att en miljökonsekvensbeskrivning 
alltid ska göras för en ny campinganläggning 
om den kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Läget för campingplatsen har valts utifrån 
hänsyn till landskapsbild samt natur- 
och kulturvärden. Flera större områden 
inventerades och valet föll på Farhult där tre 
lägen utvärderades. Faktorer som studerats är 
landskap, natur-, kultur- och friluftsvärden, 
motstående markanvändnings intressen som 
t ex jordbruk samt infrastruktur som trafi k, 
vatten- och avloppsförsörjning.

En ny campingplats på den aktuella platsen 
bedöms inte kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Påverkan på landskapsbilden 
är i första hand lokal. Anläggningen stöder 
turismen i området och stör inte friluftslivet 
eftersom den förläggs en bit från kusten. Den 
ligger i utkanten av riksintresse för kustzonen 
(4 kap 4§ MB) och bedöms inte innebära 
någon påtaglig skada på områdets natur- och 
kulturvärden. Den är därmed förenlig med 
riksintresset.

BebyggelseutvecklingBebyggelseutveckling
Olika bebyggelsestrukturer i området 
diskuteras i planförslaget, som innehåller 
utbyggnad av stationsby intill Utvälinge 
och av övriga befi ntliga byar samt i södra 
delen av Ängelholm. Konsekvenser av 
olika strukturer och utbyggnader behöver 
studeras vidare i det fortsatta planarbetet. 
Översiktliga konsekvenser har redovisats i 
tabellerna ovan liksom ett resonemang om 
inverkan på riksintresse kustzon. Betydande 
miljöpåverkan bedöms inte sannolik, men får 
studeras vidare i fortsatt arbete.

Kustvägen - KullavägenKustvägen - Kullavägen
Några mindre kompletteringar av befi ntligt 
vägnät diskuteras, men preciseras inte 
närmare. Det gäller omdragning av Kustvägen/ 
Kullavägen söder om Utvälinge och ändrad 
anslutning mellan Kustvägen och väg 112 
vid stationsbyn. Landskapet påverkas lokalt, 
men det bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan.
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