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’Var med och forma ett helt samhälle’
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fritidsaktiviteterna och naturen. Kanske kan med det
Bjuvs småskalighet lyftas fram som en storhet.
De inledande stegen tas här och nu i dialogen om förslag
till ny översiktsplan. I detta program för Bjuv 2040
illustreras en utvecklingsstrategi för översiktsplanen.
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När vi skriver..
Vision – menar vi en framtidsbild av en önskad
utveckling
Mål – menar vi nedbrytning av visionen med flera
mål, mer konkreta och anges för flera sektorsintressen för att uppfylla visionen.
Strategi – menar vi en beskrivning av vägen för att
nå målen och till sist visionen
Ställningstagande – menar vi ta ställning till vilket
intresse som har företräde framför ett annat, göra
val och prioriteringar.
Tätort - menar vi orterna Bjuv, Billesholm och
Ekeby
Grönstruktur - menar vi grön- och blåstruktur, ett
nätverk av ytor och hur de förhåller sig till varandra.
Omland - Bjuvs kommuns närområde innefattande
närliggande kommuner
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ATT VARA MED OCH FORMA ETT HELT SAMHÄLLE
Programmet i sitt sammanhang
Utvecklingsstrategin för Bjuv 2040 beskriver
vilken inriktning som är tänkt för Bjuvs
framtid och hur detta kan gestaltas i förslaget
till ny översiktsplan. Utvecklingsstrategin
tar utgångspunkt i visionen men även i
de utmaningar som Bjuvs kommun har
identifierat som särskilt viktiga för den
fysiska planeringen att bemöta. Utifrån
utmaningarna har målbilder och inriktningar
med tillhörande mål och strategier arbetats
fram. Mål och strategierna är principiella och
ska leda till att visionen uppnås samtidigt som
utmaningar, hinder och svårigheter hanteras.
På så vis är den fysiska planeringen med och
formar ett helt samhälle.
Utvecklingsstrategins syfte är att precisera
kommunens övergripande vision för
den fysiska miljön för hela kommunens
utveckling. Fokus ligger på de strategiska
frågor som leder mot att målen i kommunens
vision med utveckling av den fysiska miljön
kan uppfyllas.

Utvecklingsstrategin har även som syfte
att initiera arbetet med en kontinuerlig
översiktsplanering. Senast den 11 september
2024 ska kommunfullmäktige ha antagit
kommunens första planeringsstrategi.
Om inte detta sker upphör nu gällande
översiktsplan att vara aktuell. Antar å andra
sidan fullmäktige en ny översiktsplan inom
första halvan av mandatperioden behöver inte
kommunen anta en planeringsstrategi inom
samma period.
Under framtagandet av förslag till ny
kommunomfattande översiktsplan skapas
genom detta dokument förhoppningsvis
förutsättningar för att kontinuerligt arbeta
med aktiv översiktsplanering med fokus
på strategiska frågor som leder mot målen i
kommunens vision med utveckling av den
fysiska miljön.
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Figur 1. Schematisk skiss över kommunens struktur
och relationen till Bjuvs kommuns översiktsplan
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HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling är ett överordnat
politiskt mål internationellt och nationellt.
Med hållbar utveckling avses ett samspel
mellan tre dimensioner; den sociala,
den ekologiska och den ekonomiska.
Ekonomisk hållbarhet innebär att effektivt
ta tillvara på och samtidigt hushålla
med mänskliga och materiella resurser.
Innebörden av ekologisk hållbarhet är att
långsiktigt upprätthålla ekosystemens
produktionsförmåga och minska negativ
påverkan på natur och människor. När det
kommer till social hållbarhet handlar det om
människors möjlighet till goda livsvillkor.
I Bruntlandkommissionens rapport ”Vår
gemensamma framtid” uttrycks att genom
hållbar utveckling kan dagens behov
tillgodoses utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina
behov. Kommande generationer och det
långsiktiga perspektivet ska alltså vara i fokus
vid all utveckling

Figur 2. Globala målen, illustrerade med ikoner

Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål
fungerar som en global vägledning för arbetet
med hållbar utveckling. Hållbarhetsagendan
och målen syftar till att förverkliga mänskliga
rättigheter för alla, utrota fattigdom och
hunger, säkerställa skydd för planeten och
dess naturresurser samt uppnå jämställdhet
och egenmakt för alla kvinnor och flickor.
Det svenska miljömålssystemet utgörs av
ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål
med preciseringar samt ett antal etappmål.
Sveriges miljömål bidrar till att den ekologiska
dimensionen av de globala målen i Agenda
2030 uppnås.
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VISION 2030
Kommunfullmäktige har beslutat om
kommunens vision för 2030. Visionen består
av ledstjärnan "var med och forma ett helt
samhälle" och har fyra byggstenar:
Puls i tryggheten - Vi utvecklar för rörelse och
förändring med flera möjligheter till aktiviteter
och mötesplatser. Det ska vara enkelt att ta
sig till naturen och andra upplevelser inom
och utom kommunen. Bostadsmiljöer med
variation för olika skeden i livet och miljöer
som lockar till kreativitet och folkliv. Centrala
områden byggs tätare och högre med
mellanrum där människor vill vara.
Kraft i nyskapande - Vi bejakar utveckling och
utforskande som ett sätt att bygga vidare på
Bjuvs historia av ständig förändring. Vi vågar
vara nyskapande, vågar pröva och ompröva
för ny kunskap och nya arbetssätt.
Nästa generation i fokus - Vi tar ansvar
för framtida generationer genom att ge
möjligheten att leva hållbart. Med god
digital infrastruktur och välutbyggda
kommunikationer ges förutsättningar för
att verka såväl hemma som borta. Vi ger
förutsättningar för att kunna växa upp i
trygghet och kunna skapa sin egen framtid.
Jämlikhet i olikhet - Vi bygger relationer och
sammanhang för alla människor genom att
ta vara på människors styrkor och olikheter.
Vi arbetar för ett bredd deltagande på lika
vilkor och stävar efter ett ökat samarbete
mellan generationer och verksamheter, över
geografiska och kulturella gränser.
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BJUV OCH OMVÄRLDEN
Globala trender

Trender för Bjuv

Det är onekligen så att de globala trenderna
påverkar Bjuv på ett kännbart sätt, inte minst
när coronapandemin med covid-19 har ändrat
förutsättningarna för många människor,
företag och verksamheter. Med visionen som
utgångspunkt och utifrån dagens situation
och kommunens förutsättningar är det tänkt
att översiktsplanen ska visa hur kommunen
möter framtiden. I planeringen av ett framtida Bjuvs kommun behöver hänsyn tas till
olika förändringar som förväntas i samhället,
trender. Det kan vara demografiska förändringar där många kommer att leva ett längre
liv. Klimat- och miljöförändringar som ökar
behovet av anpassning och en samhällsplanering som minskar sårbarheten i samhället.
Trygghet, eller rättare sagt brist på trygghet
och dess kopplingar till utmaningar med
segregation.

I förarbetet med Bjuv Vision 2030 går det
att läsa om ”Stora flytt- och boendestudien
för Bjuv” Kairos Future, september 2015. I
rapporten bedöms tio trender påverka Bjuvs
kommuns boende- och flyttlandskap. Med
dessa som grund går det att se vilka faktorer
som bedöms vara viktiga framgångsfaktorer för boende- och flyttarenan. En del av
faktorerna tycks handla om att dra nytta av
kommunens omvärld. Utifrån studien kan
sedan slutsatser dras om vilken roll kommunen spelar i sammanhanget, dvs om kommunen är orienterad mot arbete eller boende.

De globala trender som Bjuvs kommun lyfter
fram är baserat på material från Region Skåne,
Omvärld och trender 2019-2020, Boverkets
rapport Vision för Sverige 2025 och Vägval för
framtiden 4, SKR 2021.
•

Klimat- och miljöförändringarna

•

Globalisering

•

Urbanisering

•

Värderingsförändringar

•

Digitalisering och teknisk utveckling

•

Demografiska förändringar

Figur 3. Omvärldsförändringar som påverkar hur boende och
flytt hänger ihop. Kairos Future, 2015

De tio trenderna som anses påverka Bjuv är:
• Globalisering – spelplanen jämnas ut
• Migrationen växer, som samhällsfråga och
i antal
• Urbanisering, staden blir norm
• Ökad systemstress i hållbarhetens kalejdoskop
• Teknikrevolutionen, en hyperuppkopplad
och självgående värld
• Den nya T-ekonomin: tankeproduktivitet,
vardagstjänster och ett uppkopplat värdeskapande i fokus
• Ökad heterogenitet
• Högre krav och förväntningar
• Upplevelser stiger i kurs
• Bostadsmarknad i brist och underskott
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Utmaningar för Bjuv
Utmaningarna beror på trender mot vilka hela
samhällsutvecklingen rör sig och detta påverkar i sin tur Bjuv utifrån kommunens förutsättningar och sammanhang. De utmaningar
som kommunen står inför, gällande fysisk
planering, presenteras nedan.
Hantera och motverka underskott av nya
bostäder och bostadsbrist

Stärka upplevelseutbudet och utveckling
genom naturvård

Utveckla boendeattraktiviteten

Öka tryggheten och främja folkhälsan

Planera för ett samhälle med ökade
välfärdskostnader

Stärka upplevelseutbudet och utveckling
genom naturvård

Hantera och säkra lokalförsörjning

Göra ekonomiska prioriteringar

Hantera och planera för lokal 		
urbanisering

Hantera och motverka brister i
kollektivtrafiken och bytespunkter

Verka för ett uppdaterat näringsliv

Uppdatera centrums roll

Hantera målkonflikter gällande
markanvändning

Hantera och motverka 			
klimatförändringar och miljöaspekter

Verka för och inom en större 		
arbetsmarknadsregion

Hantera och motverka brister i 		
cykelinfrastrukturen

Hantera och motverka bilberoende som
norm
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UTVECKLINGSSTRATEGIER FÖR FRAMTIDEN
Målbilder
Nedan presenteras tre målbilder som är
tänkta för den fysiska planeringen och i
förlängningen vad Bjuvs vision ska ges för
uttryck i den fysiska miljön med sikte mot år
2040.

för att göra vision till verklighet genom
byggprocessens alla steg. Målbilderna
avser, förutom att sätta människan i fokus,
adressera vissa fokusområden som sticker
ut för Bjuvs kommun och som vi särskilt
behöver ha strategier för att hantera. Bjuv
som boendekommun, som livsmiljö och som
pendlingskommun är de tre stora målbilderna
som den fysiska planeringen kommer att rikta
sig efter.

De tre målbilderna är helt enkelt ett uttryck
för skapa möjlighet att uppfylla visionen, ta
sig an trenderna och utmaningarna samt
förutsättningar för att skapa en hållbar
utveckling. Målbilderna blir på sätt något att
ta hänsyn till i alla beslut som rör mark- och
vattenanvändningen i kommunen.

Inom varje målbild finns två inriktningar
för varje som sedan har ett antal mål och
strategier kopplat till sig. Nästkommande
uppslag går det att läsa om varje inriktning för
sig.

Målbilderna vägleder och ger en riktning
mot vart vi strävar när vi sedan verkar

Vision
Var med och forma
ett helt samhälle

Bjuv som
Boendekommun

Bjuv som boendekommun

Bostadsbebyggelse

Mål
Strategier

Stadsbygd

Bjuv som
Livsmiljö

Grönstruktur

Näringslivets
utveckling

Bjuv som
Pendlingskommun

Hållbart
resande

Infrastruktur

Mål
Strategier

Figur 4. Bild över hur utvecklingsstrategierna är uppbyggda med målbilder och inrktining

Målbild

Inriktning
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BJUV SOM BOENDEKOMMUN
INRIKTNING BOSTADSBEBYGGELSE
INRIKTNING STADSBYGGD

Bjuv 2040 är regionens bästa boendekommun. Vi är fler
som bor i kommunen, vi är 22 000. Här byggs 2 500 nya
bostäder. Det byggs olika slags bostäder där människor
kan bo som har olika förutsättningar och är i olika skeden
av livet. I Bjuv 2040 är miljöerna trygga och tillgängliga
för alla och där det finns levande mötesplatser i alla
kommundelar. Vi formar vårt samhälle till en helhet
för allt som är viktigt här i livet – bostaden, skolan,
vännerna, arbetet, fritiden mm. Bjuv 2040 formas som
boendekommun.
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Bjuv som BOENDEKOMMUN
INRIKTNING BOSTADSBEBYGGELSE
Bjuvs kommun står inför stora
utmaningar för att utveckla nya
bostäder. För att Bjuvs kommun
ska kunna vara den boendekommun som beskrivs vill vi satsa på
en variation av bostäder för olika
skeden i livet och för olika behov,
för att få vardagspusslet att fungera
och önskemålen om ens livsmiljö
att vara tilldragande. Med dagens
ideal av förtätning och resurshushållning behöver vi se till hur
prioritering av nya bostäder sker
och att det sker det på rätt sätt för
att på bästa vis nyttja och stärka
de strukturer och samband som är
befintliga.

MÅL
NÄRA & TRYGGT
för fler bostäder i attraktiva områden med
befintliga samhällsintressen efter människors
önskemål

RÄTT
bostäder i rätt läge, varierat och tätt

LÅNGSIKTIGT
med fokus på mångfunktionella bostäder, utökad
boendekraft och skattekraft

RUSTA FÖR TÅLIGHET
genom teknisk infrastruktur, som möjliggör
boende i hela kommunen

Kommunens plats i
regionen som
boendekommun
förstärks.
”22 000 invånare
till år 2040 genom
2500 nya bostäder”
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STRATEGIER
Verka för att skapa 2500 nya bostäder
till 2040
Kommunens framtida befolkningsutveckling. En planering av denna
storlek kräver en dimensionering
av utpekade ytor inom den fysiska
planeringen, kommunens arbetstakt och förväntade resurskrav.
Genom ett strategiskt och proaktivt
arbete skapar vi goda förutsättningar att möta de behov och krav
som bostadsutvecklingen genererar.
Vi har en god planeringshorisont för
bostadsförsörjning och identifierar
löpande vilka konsekvenser utvecklingen skapar inför nästkommande
projekt.
Utveckla bostadsbeståndet
Kommunens bostadsutbud ska
bestå av en blandning av flerbostadshus och enfamiljshus med
olika upplåtelseformer, byggnadsåldrar och storlekar. Genom att
prioritera utbyggnad som kompletterar vårt befintliga utbud skapar vi
varierade boendemiljöer. Det skapas
möjligheter till en större skattekraft
såväl som boendekraft när nya
attraktiva boendemiljöer kan erbjudas. Rätt bostäder i rätt läge handlar
om att bygga varierat, tätt och för
det behov som efterfrågas för att
kunna locka nya hushåll och personer för olika skeden i livet och för
olika behov.
Omsorgsfull förtätning
Kommunen värnar även om attraktiva områden och ser att varsamhet
ska föregås vid nybyggnation och
tillbyggnation. Kommunen identifierar vilka platser som är värdefulla
för människor, för att komplettera
med bostäder i dess närområde för

att stärka platser och stråk. Bostäder kompletteras till det befintliga
beståndet efter vad som saknas/
efterfrågas.
Utveckla tätorter
Kommunen ska erbjuda ett hållbart boende i och kring tätorterna,
möjligheter till lokalt kvarboende
och efter människors önskemål.
Vi utvecklar i tätortsnära läge med
god tillgång till kollektivtrafik och
tillgång till kommersiell och offentlig service. Alla våra tätorter ska
formas som sammanhållna tätorter
med delar som kompletterar varandra och sitter ihop. Strukturen ska
underlätta för vardagspusslet alltid i
åtanke på ”nära” och ”tillgänglighet”.
Klimatanpassning för all bebyggelse
Kommunen ska verka för att all
bebyggelse klimatanpassas, för
att kunna möta den framtid som
kommer. Det gäller såväl att anpassa
befintlig bebyggelse som att se till så
att nya områden är rustade för den
utveckling som väntar. Vi ska ha
en tålig infrastruktur som tål översvämningar och skyfall.
Långsiktigt fungerande robusta
tekniska försörjningssystemen
Kommunen ska vara en attraktiv
boendekommun med tilltalande
boendemiljöer. Med de pågående
klimatförändringarna behöver vi
ha tillförlitliga tekniska försörjningssystem. Vattenfrågan är högst
relevant utifrån resurshushållning
och utsläppsperspektiv, digitaliseringsfrågan är viktig att hantera och
planera för.
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Bjuv som BOENDEKOMMUN
INRIKTNING STADSBYGD
Bjuvs kommuns satsning på att
bygga 2500 nya bostäder till 2040
ställer krav på utvecklingen av
bebyggelse, platser, knutpunkter
och mellanrum som känns
tilltalande, trygga och intressanta.
Kommunen vill verka för att knyta
ihop, skapa helhet, orienterbarhet
och möjligheter för såväl handel,
rörelse och trivsamhet. Strategin
för stadsbygd innehåller tankar
om hur bebyggelsen ska formas
och sammanfogas för att skapa
stadskänsla med variation av
funktioner i bebyggelsen.

MÅL
VARIATIONSRIK & TRYGG MILJÖ
i centrumanknytning, för att stimulera ett ökat
utbud och för att värna och utveckla befintliga
värden

EN HEL TÄTORT
med goda kopplingar mellan områden och en
tydlig kärna, levande och livlig

STÄRKTA STRÅK
med mångfunktionell bebyggelse och lokala
målpunkter som blivit fler och mer attraktiva

”Tryggt och levande
centrum, med ett torg
i varje kommundel”

Version 1. 2021-11-22 s. 14

STRATEGIER
Planera för fler samhällsfastigheter i
värdefulla lägen
Kommunen ska arbeta för väl
placerade samhällsfastigheter
som kan skapa ett ökat utbud och
ett stärkande av knutpunkter och
centrumkärnan. Genom det stimuleras ett levande centrum och
tryggare stadsrum skapas med fler
människor i rörelse. Det syns också
genom att nya strategiskt placerade
byggnader som markerar viktiga
funktioner och platser samlat med
en mix av bostäder och verksamheter bidrar till att samla målpunkterna och skapar levande och
tryggare platser.
Samla och fokusera stråk
Kommunen ser den fysiska miljön
som orienterbar, för att med lätthet hitta de största och viktigaste
stråken och platserna. Genom att
samla och fokusera stråk, med goda
kopplingar blir centrumkärnan
mer sammanhängande. Vi ser över
miljöerna för att skapa attraktiva
platser som tilltalar och är vackra
och lockar till besök. Genom att
samla och fokusera målpunkter och
bebyggelse och stärka rörelsen och
upplevelserna längs stråken stimuleras en ökad tillgänglighet och
ökad trygghet för boende, näringsliv
och besökare.
Utveckla och förtäta vid
centrala platser
Kommunen ser över vilka lokala
mötesplatser som är intressanta
att utveckla vidare för att skapa
sammanhängande miljöer. Genom
att utveckla och förtäta vid centrala
platser skapas möjligheter för mer
levande knutpunkter och stadslivsstråk/gatumiljöer/gatuväv. Med

fler centrala offentliga mötesplatser
möjliggörs det för potential att skapa
levande torgytor. Utveckling och
förtätning med blandade funktioner handlar om att skapa en god
bebyggd miljö för de som bor, verkar
och vistas i staden för att knyta
ihop och skapa välfungerande och
tilltalande livsmiljöer och att stärka
centrumkärnans roll.
Knyt samman tätorten
Kommunen planerar för att
bostadsområden och kommundelar
knyts samman för att främja möten
mellan människor, det sociala
samspelet och de mentala hindren.
Att öppna mellan områden ger
även ökade möjligheter för rörelser
genom och till områden. Strategin
pekar på hur tätorterna ska utformas för att skapa en mer levande
och trygg stadsbygd. Vid exempelvis byggnation av nya områden,
komplettering av befintliga ytor,
lokalisering av kommersiella och
samhälleliga funktioner samt tillgängliggörande och utveckling av
grönområden, fritids-och rekreationsområden.
Arbeta strategiskt med kvalitet och
krav för vår gestaltade livsmiljö
Kommunen ska arbeta för en
samspelt bebyggelse. Ny gestaltning
och äldre bebyggelse, skapar identitet och ger synliga årsringar i stadsmiljön. Att säkerställa kvalitet i det
som byggs framhåller en tydlighet i
hur vi vill att vår bebyggelse ska tas
om hand. Hållbarhet och kvalitet
ska ständigt avvägas mot ekonomiska överväganden och ska inte
underställas kortsiktiga ekonomiska
överväganden.
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BJUV SOM LIVSMILJÖ
INRIKTNING GRÖNSTRUKTUR
INRIKTNING NÄRINGSLIVETS UTVECKLING

Bjuv 2040 är promenadvänligt med tillgång till goda
och variationsrika livsmiljöer. Invånarna trivs, mår bra
och känner sig trygga när grönstrukturen bevaras och
utvecklas genom integrering av fler mångfunktionella
och livgivande bebyggda miljöer. Näringslivet har bra
förutsättningar och växer hållbart samtidigt som det
bidrar till att det utvecklas fler mötesplatser för invånare
och arbetstagare. Vi värnar biologisk mångfald och
variationsrika natur- och kulturmiljöer. De ger karaktär,
lockar besökare och berikar invånares livsmiljöer. Bjuv
2040 formas som livsmiljö.
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Bjuv som LIVSMILJÖ
INRIKTNING GRÖNSTRUKTUR

Många delar av grönstrukturen är viktiga offentliga rum
och miljöer som har stor betydelse för människors livsmiljö.
Vi behöver grönstruktur som
fyller många olika behov –
rekreationsområden, offentliga
mötesplatser, gång- och cykelstråk, ytor som minskar risker
för översvämningar, med mera.
Att planera för bra grönstruktur
är att planera för Bjuvs livsmiljö
och ett gott liv.

MÅL
HÄLSOFRÄMJANDE LIVSMILJÖ
för människor genom parker och naturområden

ATTRAKTIV & TRYGG LIVSMILJÖ
för boende, näringsliv och besökare

SAMMANHÄNGANDE LIVSMILJÖ
där människor, växt- och djurliv sammanlänkas

ROBUST LIVSMILJÖ
för att möta framtidens utmaningar som
klimatförändringar, förlust av biologisk
mångfald, m.m.

”Promenadvänligt,
utanför ytterdörren
med en löprunda, i varje
kommundel”
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STRATEGIER
Säkerställ god tillgång till
grönstruktur
Kommunens tätorter ska präglas av
välutvecklade grönstrukturer med
god tillgång till attraktiva livsmiljöer.
Genom riktvärden säkertställs att
människor får tillgång till grönstruktur av olika kvalitet, kvantitet
och med viss tillgänglighet.
Utveckla grönstrukturens
sociala värden
Kommunens utformning av grönstrukturen har stor betydelse för hur
ytan nyttjas. Det krävs en variation
i upplevelsekvaliteter och gestaltade
livsmiljöer. Barns gröna miljöer,
den bostadsnära gröna miljön, den
lättillgängliga grönstrukturen och
det sammanhängande större naturområdet, olika karaktärer värnas
och utvecklas för att tillgodose
behovet av rekreation, lek, mötesplatser, fritidsaktiviteter, motion och
naturupplevelser. Grönstrukturens
sociala värden utvecklas genom
planering, gestaltning och förvaltning.
Öka samarbetet och delaktigheten
Kommunen vill utveckla samverkan mellan olika aktörer för att
stärka och vidareutveckla de
gröna värdena. Grönområden är
till för kommuninvånarna och
det är därför viktigt att ha en nära
kommunikation mellan planering,
förvaltning och allmänhet.
Utveckla ett rikt växt- och djurliv och
de grönblå stråken till sammanhängande nätverk
Kommunen ska ha välfungerande
nätverk av gröna stråk. Stråken ska
möjliggöra rekreation, stimulera
till aktiv transport och agera sprid-

ningsvägar för växt- och djurlivet.
De grönblå stråken ska tas i beaktande, för bevarande och utvecklande, vid all ny markanvändning
men även för människors vardagliga förflyttningar.
Utveckla karaktärsdrag
Kommunen utgår från landskapet och utvecklar Bjuvs kommuns
karaktärsdrag och gröna kulturvärden. På så sätt stärks kulturhistoriska miljöer och landskapsvärden genom att utgå ifrån platsens
förutsättningar. Miljöerna ska lyftas
fram som betydelsefulla inslag och
målpunkter. Karaktärsdrag ska tillvaratas och förstärkas.
Nyttja och utveckla
ekosystemtjänster
Kommunen ska ta tillvara på
ekosystemtjänster och samtidigt
vara öppen för att analysera och
utveckla kunskap om hur kommunen kan nyttja och stärka de
ekosystemtjänster som grönstrukturen levererar. Det handlar bland
annat om hur grönstruktur erbjuder
ekosystemtjänster i form av klimatreglering, luft- och vattenhantering,
bullerdämpande effekter, möjligheten till rekreation och biologisk
mångfald.
Genom att arbeta strategiskt utifrån
ett ekosystemtjänstperspektiv kan
kommunen planera för mångfunktionella ytor som kan anpassas till
platsens förutsättningar och naturens föränderlighet. Förvaltning
av mångfunktionella ytor främjar
utveckling av sociala och ekologiska värden samtidigt som den
ska bedrivas på ett ekonomiskt
effektivt sätt. På så vis skapas större
motståndskraft för förändringar.
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Bjuv som LIVSMILJÖ
INRIKTNING
NÄRINGSLIVETS UTVECKLING

I vision 2030 framgår att näringslivet ska bidra till en attraktiv
boendekommun. Med benämningen näringsliv, i översiktsplanen, avses allt från handel, kontor,
centrumanläggning, industri och
lager till hotell och besöksnäring
som kan vara i behov av verksamhetsmark. Kommunen kan genom
olika mål och strategier ha beredskap för att möta näringslivets
behov och därigenom stödja dess
utveckling genom fysisk planering.
Att samordna och yteffektivisera
är synnerligen viktigt, oavsett om
det rör sig om renodlade verksamhetsområden eller bostadsnära. Hushållning av mark ligger
till grund för detta men även för
utvecklingen av kommunens livsmiljö där näringslivet bidrar till en
attraktiv boendekommun.

MÅL
PLATSUTVECKLING SOM
KÄRNVERKSAMHET
med ett långsiktigt perspektiv

SMÅ OCH STORA UPPLEVELSER
året runt för människor i alla åldrar med olika
intressen i alla kommundelar

STÖRRE LOKAL ARBETSMARKNAD
i en stark region

”Bjuv ska ha en klar
roll på den regionala
arbetsmarknaden”
”2000 nya
arbetstillfällen,
i centrala lägen”
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STRATEGIER
Förutsättningar för
funktionsblandning
Kommunen uppmuntrar till funktionsblandning av handel, service,
bostäder och kontor för att skapa
trygga och trivsamma livsmiljöer i
den mångfunktionella bebyggelsen.
Ett funktionsblandat område av en
ort får en annan typ av livsmiljö
med mer rörelse under en längre tid
av dygnet. Arbetsplatser och verksamheter som inte är störande eller
med störande trafik och där byggnaderna gestaltningsmässigt kan
anpassas till omgivande bebyggelse,
bör finnas i anslutning till bostadskvarter eller i bottenvåningar på
flerbostadshus i den mångfunktionella bebyggelsen.
Varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter
Kommunen ska genom lokalisering
och möjligheter för olika företag
med olika inriktning påverka livsmiljön. Yt- och transportintensiva
företag har skilda behov av personal
än vad kunskapsintensiva företag
har. Kommunen behöver därför
långsiktiga planer och viljeinriktningar för att hushålla med marken.
Verksamheter ska placeras utefter
deras förutsättningar och kommunens viljeinriktning.
Skapa förutsättningar för etablering
av nya företag inom befintliga
verksamhetsområden
Kommunen skapar möjligheter för
utveckling, förtätning och omvandling av centralt belägna verksamhetsområden med hänsyn till plats
för mindre verksamheter. Företagskluster förordas i befintliga lokaler
för att gynna etablering av nya

företag och den lokala arbetsmarknaden. Detta för att skapa robusthet
och en mer mångfacetterad lokal
arbetsmarknad.
Verka aktivt för
destinationsutveckling
Kommunen ska se till sina möjligheter för att stärka och etablera små
och stora värden i omgivning. En
större bredd och ökad värdesättning
av upplevelser inom kultur- och
natur skapar en utveckling på lokal
nivå som kan bidra till boendeattraktiviteten i kommunen.
Verka för en regional samverkan
Kommunens ska samverka regionalt med ambitionen att vara
en aktiv och drivande part i de
sammanhang kommunen väljer att
delta i och sträva efter att, genom
det, skapa största möjliga nytta
lokalt och regionalt. God samverkan
i etableringsfrågor, om småorternas serviceutbud och regionala
näringslivs- och turistprojekt.
Verka för att de gröna näringarna
ska bidra till klimat- och miljöomställningen och att naturresurserna
används hållbart
Kommunen ska verka för att de
gröna näringarna nyttjas på rätt
sätt för att bidra till ett bättre klimat.
Jord- och skogsbruk, fiske, ängsoch hagmarker och värdefulla
ämnen och mineral ses som värdefulla resurser som tas hänsyn till
för att kunna använda resurserna
hållbart. Förnyelsebar energi prioriteras utefter platsspecifika förutsättningar.
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BJUV SOM PENDLINGSKOMMUN
INRIKTNING HÅLLBART RESANDE
INRIKTNING INFRASTRUKTUR

I Bjuv 2040 har vi nära till allt genom ett sammanhängande transportsystem – vi når städernas utbud,
naturens lugn, service, bostäder och arbetsplatser.
Vardagspusslet underlättas när det är smidigt att
resa genom hållbara transporter. Miljöerna kring
bytespunkterna utvecklas för att skapa ett mervärde och
tillgänglighetsanpassas för att underlätta resande. Bjuv
2040 formas som pendlingskommun
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Bjuv som PENDLINGSKOMMUN
INRIKTNING HÅLLBART RESANDE

Bjuvs kommun har ett mycket
gynnsamt geografiskt läge
för pendling på den regionala
arbetsmarknaden. Befintlig
infrastruktur erbjuder idag goda
förutsättningar för regional
pendling med såväl kollektivtrafik som den privata bilen. På
under en timme nås någon av
de regionala kärnorna Malmö,
Lund och Helsingborg från
alla kommunens tätorter. Med
hotande klimatförändringar
och stora utmaningar för att nå
upp till utsatta mål för agenda
2030 behövs beteendeförändringar för ett mer hållbart
resande.

MÅL
UTVECKLAD KOLLEKTIVTRAFIK
ett självklart val för resan

CYKEL- OCH PROMENADVÄNLIGT
med gott om alternativ till bil i alla kommundelar

BEHAGLIGT & TRYGGT RESANDE
med tillfredsställande bytespunkter och
sammanhängande långa stråk

”En superschysst
kollektivtrafik,
20 min till Helsingborg,
50 min till Malmö”
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STRATEGIER
Skapa attraktiva bytespunkter
Kommunen arbetar för att locka fler
som kan och vill resa med kollektivtrafik och byta mellan hållbara
trafikslag. Då måste förutsättningarna finnas för att underlätta resan.
Med genomtänkta placeringar för
bytespunkter exempelvis mellan
busshållplatser och service, busshållplats och tågstation, cykel-och
pendlarparkering och tågstation ges
förutsättningar för en smidig resa.
Utveckla servicen runt bytespunkter
Kommunen ska ge platserna runt
bytespunkterna ett större utrymme.
En genomtänkt placering av service
och av utrustning skapar en behagligare resa. Toaletter, butik, information, väderskydd, bänkar och
belysning i anslutning till området
underlättar och tilltalar individen
att nyttja kollektivtrafik.
Värna om tillgänglighet för en
sammanhängande stadsbygd
Kommunen verkar för att ge
valmöjligheter och alternativ till
bilresor för kortare kopplingar till
kommunens omland, med både
tåg och buss. Att erbjuda goda och
lättillgängliga valmöjligheter och
underlätta för resenärer och skapa
större incitament till att vilja prova
andra färdsätt för att få en smidigare
helhetsupplevelse. På så vis kan
ett helare nordvästra Skåne skapas
och en större pendlingsmarknad
inom regionen såväl mot nordvästra
Skåne, som Malmö/ Lund och Hässleholm/ Kristianstad.

Lokal och regional cykling för bättre
miljö och folkhälsa
Kommunen vill stödja att allt fler
människor ska kunna cykla. Denna
utveckling är viktig för såväl miljö
som folkhälsa och är något som
Bjuvs kommun ska fortsatt arbeta
aktivt i Familjen Helsingborgs infrastrukturnätverk med. Kommunen
ska utveckla regional cykling för
såväl arbetspendling som rekreation.
Ett tryggt och smidigt gång- och
cykelnät
Kommunens gång- och cykelnät
ska planeras efter att alla färdmedel har en rättvis tillgång i staden.
Genom att gång- och cykelvägnätet får en högre prioritet och att
det ges företräde för gående och
cyklister minskar barriärer och fler
människor får enklare att förflytta
sig genom samhället.
Utveckla och upprätthåll turtätheten
Kommunen arbetar tillsammans
med Familjen Helsingborg med
satsningar på kollektivtrafiken i
nordvästra Skåne. Kollektivtrafiken
är en förutsättning för att nå flera
viktiga samhällsmål som regional tillväxt och en hållbar utveckling. Därför behöver vi fortsätta att
utveckla och upprätthålla turtätheten inom kommunen samt till
kommunens omgivning.
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Bjuv som PENDLINGSKOMMUN
INRIKTNING INFRASTRUKTUR

Transportsystemet ska utvecklas och användas på ett sätt så
alla människor kan vara mobila
samtidigt som det ger goda
möjligheter att knyta an till sitt
omland. Med goda förbindelser och ett sammanhängande
trafiknät skapas en känsla av
smidighet och enkelhet. Kvaliteten på infrastrukturen är avgörande för att känna trygghet
under färden, både för bilister,
cyklister och fotgängare. Med
en stärkt trafikmiljö ges upplevelsen av att livsmiljön är viktig
och blir på så vis en trevligare
och tryggare plats att vistas i.
En utvecklad infrastruktur ökar
valmöjligheterna för individen
och incitament till att bo och
arbeta på olika platser stärks.

MÅL
CYKLA LÄTTARE
inom och utom kommunen och till målpunkter

STÄRKT VÄG- OCH
JÄRNVÄGSSTRUKTUR
för en bättre koppling till omlandet

FÖRBÄTTRAD STANDARD
i prioriterade stråk, för en säkrare trafikmiljö

”Ett sammanhängande
transportsystem”
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STRATEGIER
Stärk infrastrukturen för väg mot vårt
omland
Kommunen ska se till så att det
finns stråk som kopplar mot rätt mål
så som stärkt kollektivtrafik, bättre
förbindelser till platser, målpunkter,
orter och städerna runt om Bjuv
och i dess när område för att ge
möjligheter för Bjuv att bli en attraktiv pendlingskommun. Genom att
utveckla dessa stråk ges förutsättningar för att kunna ta sig längre
sträckor med alternativa trafikslag.
Verka för ett utökat järnvägsnät med
förbättrade restider och turtäthet
Kommunen arbetar tillsamman
med Familjen Helsingborg om satsningar på järnvägsnätet i nordvästra
Skåne.
Effektivt användande av befintlig
infrastruktur
Kommunens fokus ska vara effektivt användande av befintlig infrastruktur. Infrastrukturen ska vara
säker för alla som befinner sig i
trafikmiljön.
Sammanhängande cykelnät
Kommunen ska åtgärda brister för
att skapa ett sammanhängande
cykelnät både inom kommunen, till
målpunkter och till kringliggande
kommuner.

Öka kvaliteten och förbättra
trafiksäkerheten
Kommunen ska satsa på att få upp
kvaliteten och trafiksäkerheten för
gator och gång- och cykelvägar.
Med en bättre kvalitet skapas en
känsla av att kommunen bryr sig
om sina invånare och sin miljö
vilket ger en bättre upplevelse av
kommunen och en faktor som kan
bidra till en upplevd ökad trygghet.
Trafiksäkerheten både i utformningen av strukturer, med gator och
korsningar liksom överfarter, övergångsställe och hastighetssänkande
åtgärder ger kommuninvånarna en
tryggare trafikmiljö och en trevligare upplevelse på färden.
Samverka med berörda aktörer
Kommunen samverkar med berörda
aktörer så som Region Skåne, Familjen Helsingborg, Skånetrafiken,
Trafikverket, markägare, föreningsliv och destinationsutvecklare.
Led bort gods från tätorterna
Kommunen verkar för att buller från
gods och risker minskar samtidigt
som gods leds bort från tätorternas
centrum. Detta gör kommunen
genom utpekande av godsstråk.
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