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Infrastrukturer
Kapitlet Infrastrukturer redogör för gång- och cy-
keltrafik, kollektivtrafik, motortrafik, riksintres-
se för väg, vatten- och avloppsförsörjning, ener-
gi-/elförsörjning, vindkraft, telekommunikationer 
och avfall. Det är lätt att orientera sig i Örkelljunga 
kommun. Infrastrukturen, liksom service och tät-
ortsbebyggelse är koncentrerat till ryggraden 
som sträcker sig från sydväst till nordost genom 
kommunen. 

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning 
eller avfallshantering ska så långt möjligt skyddas mot åt-
gärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnytt-
jandet av sådana anläggningar. 
Miljöbalken kap. 3 § 5

Gång- och cykeltrafik
Gamla banvallen som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning igenom kommunens alla tätorter används 
idag till stor del för gång- och cykeltrafik (Skåne-
Smålands järnväg byggdes i slutet av 1800-talet 
och lades ner 1968). 

Gång- och cykelstråk på gamla banvallen.

Gamla banvallen, den regionala cykelleden, 
Skånespåret och den regionala vandringsleden 
Skåneleden binder samman kommunens tätorter 
med både lokala, regionala och nationella natur-,  
kultur- och friluftsintresseområden, exempelvis 
Hallandsåsen, Lärkesholmsområdet och Värsjön, 
se karta 24. Skånespåret bör ges ny sträck-
ning på den gamla banvallen mellan Eket och 
Åsljunga när den planerade järnvägssträckning-
en, Europabanan, genomkorsar den befintliga le-
den. Även Skåneleden bör ges en ny sträckning vid 
Lärkesholmsområdet då verksamhetsutbyggnad 
och Europabanan prioriteras här, se vidare kap. 
Näringsliv, turism och service. En cykelvägsin-
ventering av Örkelljunga kommuns gång- och cy-
kelbanor är utförd1. I inventeringen har även en 
skiss till cykelvägsplan gjorts. Cykelvägsplanen 
bör dock ses över då förutsättningarna ändrats ge-
nom ny väg E4, delvis ny väg 24, att gamla väg E4 

har blivit en lokal förbindelseled och att tätorterna 
utökas med nya bostads- och verksamhetsområ-
den. Vägverket har upprättat en Cykelledsplan2 
för åren 2006-2015 i vilken Örkelljunga kommun 
nämns med tre projekt, Hässleholmsvägen (2009-
2011), Ängelholmsvägen och Åsljunga (2012-2015), 
se karta nr 24. Efterhand som tätorterna växer 
och nya verksamhetsområden anläggs förutsätts 
även att gång- och cykelstråk, utformade för alla 
invånare, byggs ut. Gående och cyklister delar på 
många ställen i kommunen trafikrummet med öv-
riga fordon. Olika sorters stråk behöver utformas 
olika beroende på hur de ska användas och vilka 
målpunkterna är. Det behövs t.ex. sammanhäng-
ande och upplysta gång- och cykelvägar med god 
kontinuitet på asfalt till viktiga målpunkter såsom 
arbetet, busshållplatsen, framtida tågstationen, 
skolan, mataffären etc. Här finns det brister i da-
gens gång- och cykelvägnät (2007). 

Det finns även behov av och fina förutsättningar 
för att tillskapa vackra, rogivande och lagom långa 
vandringsleder och ridleder samt, när väd-
ret tillåter, skidleder, anlagda utifrån tätorterna. 
Dessutom behövs det upplysta tätortsnära rekre-
ationsleder i vacker natur för raska promenader, 
joggning och cykelturer. Det är viktigt att tillgäng-
ligheten är god till och runt kommunens många 
attraktiva sjöar. Alla dessa leder kan knytas sam-
man till upplevelsestråk, läs vidare om upple-
velsestråk i kap. Örkelljunga kommun m.fl. Det 
finns intresse både från Perstorps och Klippans 
kommuner att stråken knyts samman över kom-
mungränserna. När avståndet blir långt måste 
gång- och cykelvägarna kompletteras med kollekti-
va transporter.

Karta nr 24.  Regionalt gång- och cykelvägnät (2007).

1. Örkelljunga kommun (2001). Inventering Gång- och cykelvägar. 
2. Cykelledsplan för Skåne 2006-2015, Vägverket Region Skåne 2006.
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Kollektivtrafik
Genom kommunen löper två stora busslinjer, en 
mellan Helsingborg till Markaryd och en mellan 
Ängelholm och Hässleholm, men ännu inte någon 
tågtrafik typ ”Pågatåg”. Örkelljunga kommun har 
många bilpendlare och de blir fler med den ökan-
de inflyttningen från bl.a. Danmark. God regional 
och lokal kollektivtrafik är viktigt för Örkelljunga 
kommuns utvecklingsmöjligheter. Den främjar ar-
betspendling och är attraktivt ur boendesynpunkt 
samt säkerställer alla människors rörelsefrihet. 
Det är bl.a. viktigt att kommunen har goda kollek-
tivtrafikförbindelser med de större orter som ingår 
i den regionala arbetsmarknaden och det regiona-
la nöjesutbudet. 

Örkelljunga busstation.

Tätheten mellan bussturerna till och från kom-
munen kunde vara bättre. Förutsättningarna för 
förbättrad kollektivtrafik till och från Örkelljunga 
kommun är utmärkta eftersom tätorterna ligger 
på rad längs med väg E4. För att tillgodose ar-
bets- och skolpendling krävs det både bättre täthet 
mellan turerna och snabbare förbindelser. 

Örkelljunga

Markaryd
(35, 9)

Klippan (45, 4)
Helsingborg (50, 14)

Hässleholm (35, 8)
Kristianstad (80, 6)
Perstorp (30, 4)

Ängelholm
(35, 9)

Swebus
Skåneexpressen
Regionbuss

0

Eket

Sk Fagerhult

Åsljunga

5 km

Källa: Skånetrafiken, Swebus

Karta nr 25. Den befintliga kollektivtrafikens avstånd. Inom 
parentes cirka minuter mellan Örkelljunga och de större orterna i 
regionen samt  antal turer vardagar i vardera riktning. (2007).

Förbättring är på väg (2007). Ett exempel är att en 
bussförbindelse mellan Örkelljunga och Laholm 
har tillkommit med turer morgon och kväll. Ett 
annat är vägverkets arbete med en tillgänglighets-
anpassad ny busshållplats på väg E4 mitt för kyr-
kan i Eket vilket innebär att bussarna istället för 
att gå inom Eket kommer att kunna ta den snab-
bare motorvägen. År 2009 beräknas kommunens 
busshållplatser vara handikapsanpassade. Det vore  
positivt att även på ett enkelt sätt kunna ta sig till 
och från andra större städer i regionen som t.ex. 
Malmö, Köpenhamn och Lund.

Tågförbindelse 
Europakorridoren AB driver ett projekt som inne-
bär utbyggnad av höghastighetsförbindelse mellan 
Stockholm och Hamburg längs E4:an via tunnel 
under Öresund mellan Helsingborg och Helsingör.

Med höghastighetståg skulle restiderna krym-
pa drastiskt. T.ex. skulle sträckan Stockholm 
- Köpenhamn få en restid på ca 2,5 timme. 
Europabanan är också tänkt för regional spår-
bunden trafik, typ pågatåg, med stationer i kom-
munernas huvudorter, d.v.s i Örkelljunga tätort.
Europabanan är en mycket angelägen mellan-
kommunal fråga.  

Karta nr 26. Europabanans föreslagna sträckning och tågstationer 
(Europakorridoren 2007). Röda stationer för regiontåg.

Knutpunkt vid Skåneporten
Tågstationen bör ligga så nära Örkelljunga cen-
trum som möjligt. Lämpligt läge för tågstation är 
vid Skåneporten (se karta nr 31) eftersom tågsta-
tionen är tänkt som en pendlarstation med pend-
larparkering och upptagningsområde längs med 
väg E4 och väg 24. 

Den dragning som redovisas i ÖP07 är den drag-
ning som Europakorriodoren redovisar i sin rap-
port från sept 20031 (förutom vid Skåneporten).  
Vid Skåneporten har kommunen initierat en mer 

1. Europakorridoren AB (2003). Sträckningsstudie för södra Europabanan. Rapport sept 2003.
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råden ska komma att användas och utformas stu-
deras vidare i en eller flera detaljplaneprocesser. 
Kommunen önskar ingå i ett nät för regional kol-
lektivtrafik med tåg och station vid Skåneporten 
så snart som möjligt, men önskemål om verksam-
hetsetableringar här ligger högst troligt närmare i 
tiden än genomförandet av Europabanan. 

Den i ställningstagandekartorna markerade järn-
vägsdragningen är, förutom vid Skåneporten, 
översiktlig och representerar en tänkbar korri-
dor för järnvägen längs med väg E4 för att undvi-
ka ytterligare en barriär och minimera åverkan på 
omgivande landskap. Den exakta dragningen be-
stäms i detaljprojekteringsskedet, tills dess är det 
viktigt att inte tolka dragningen i ställningstagan-
dekartorna så att den stoppar all annan utveckling 
i området. 

Om järnvägsdragningen istället skulle ha föresla-
gits väster om kommunens tätorter skulle dessa 
inte ha någon möjlighet till expansion alls efter-
som de då skulle vara helt omringade av järnvägs- 
och motorvägsdragningar. 

1. Södra Europabanan genom Örkelljunga kommun 2005-11-17. Göran Sandberg, Roland Karlsson.
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Illustration nr 2. Kartan redovisar Europakorridorens översiktliga förslag till dragning av Europabanan från 2003 och de två alternativa dragningarna A och B från kommunens mer detalje-
rade utredning från 2005, utifrån vilken alternativ B slutligen har valts. Kartan visar vidare avståndet från alternativ B till Natura 2000-området och till fornåkrarna och röjningsrösena. På 
kartan framgår även var det finns granskog, lövskog och öppna områden. Idag (2008) är stora delar av gran- och lövskogen avverkad. 

detaljerad studie1 eftersom platsen är ett viktigt  
strategiskt område och Europabanans läge till 
mycket stor del bestämmer områdets utformning. 
Denna är genomförd 2005-10-24 av samme tra-
fikkonsult som har tagit fram Europakorridorens 
egen rapport 2003. Den mer detaljerade utred-
ningen visar två alternativ, A och B, se illustration 
nr 2. 

Enligt dragningen som redovisas på ställningsta-
gandekartorna är alternativ B det lämpligaste ur 
järnvägsdragningssynpunkt, vid beaktandet av 
den lokala topografin och järnvägens sträckning i 
höjd- och sidled för att kunna föra fram snabbtåg 
längs med väg E4. Dessutom ger det valda alterna-
tivet minst negativ inverkan på Lärkesholmsån ef-
tersom banan i detta läge korsar ån högre upp från 
vattenytan. Minsta avstånd mellan Natura 2000-
området och järnvägsdragningen är, med det valda 
alternativet ca 470 m.  

Utifrån denna studie har ställning tagits till att 
den lämpligaste användningen av området mel-
lan järnvägen och motorvägen är någon form av 
verksamheter. Hur i detalj dessa verksamhetsom-
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Om järnvägsdragningen skulle föreslagits öster om 
Lärkesholmsområdet så skulle området bli klämt 
mitt emellan motorvägen och järnvägen dess-
utom skulle inte någon station kunna placeras i 
Örkelljungas centralort med synergieffekten i kors-
ningen mellan väg E4 och väg 24, vilket troligtvis 
skulle leda till att tågen inte stannar i Örkelljunga 
kommun överhuvudtaget. 

För att få en hög utnyttjandegrad av tågstationen 
i kommunen krävs goda lokala kollektivtrafikför-
bindelser mellan kommunens tätorter och tågsta-
tionen. Det är också mycket viktigt att tillskapa 
goda cykelmöjligheter mellan centralortens och 
Åsljungas bostads- och verksamhetsområden och 
stationen. För att stödja en bättre framtida kollek-
tivtrafik bör en försiktig hållning råda när det gäl-
ler ny bebyggelse utanför tättbebyggda områden 
som inte kan knytas till  kommunikationsstråket. 

Markaryds kommun arbetar för en öst-väst-
lig pågatåglinje vilket skulle gagna i första hand 
boende i Skånes Fagerhult men även övriga  
Örkelljungabor, speciellt efter genomförandet av 
Europabanan.

Ett bra miljöval
Örkelljunga kommun bidrar till en bättre miljö ge-
nom att ta ställning för en utbyggd Europabana då 
järnvägen kommer att ingå i ett europeiskt hög-
hastighetstågnätverk som planeras byggas för att 
minska antalet bil-, lastbils- och flygtransporter i 
hela Europa. Europabanan är tänkt för persontra-
fik. Godstrafiken ges genom Europabanan högre 
prioritet på Södra stambanan. Järnvägen skulle ge 
bättre arbetspendlingsmöjligheter ut i regionen för 
boende i tätorterna längs det centrala stråket och 
väg 24, men också möjlighet att få kvalificerad ar-
betskraft utifrån, in till Örkelljunga kommun. 

Motortrafik
Örkelljunga kommun har ett bra vägnät med goda 
förbindelser, se karta nr 27. Genom väg E4, 24 
och 114 har kommunen goda förbindelser i flera 
riktningar.

 
Väg E4

Riksintresse för väg
Väg E4 som binder samman Helsingborg med 
Haparanda och väg 24 som är en delsträcka av en 
förbindelse mellan Kristianstad och Halmstad är 
av riksintresse för väg1, se karta nr 27. Vägarna le-
der in till Örkelljungas tätorter och det är därför 
viktigt att miljön kring entrévägarna görs attraktiv 
och vacker så att den annonserar kommunen på ett 
fördelaktigt sätt.

Helsingborg
Malmö
Köpenhamn

Stockholm
Haparanda

Hässleholm
Kristianstad

Riksintresse för
väg

114

24 E4

73

73

72

71

70

5 km0

Laholm
Halmstad

Källa: vägverket

Trafikplatsnummer

Pendlarparkering

Karta nr 27. Befintliga vägkommunikationer (2007).

De regionala infrastrukturintressena be-
handlas i Region Skånes RTI-plan (Regional 
Trafikinfrastrukturplan) vilket för Örkelljunga 
kommuns del endast berör väg E4. 

Nya väg E4 har inneburit en betydande minsk-
ning av trafiken inne i kommunens tätorter, men 
även nya barriärer och bullermattor utanför tätor-
terna som påverkar tidigare opåverkade områden 
och möjligheten till framtida bostadsbebyggelse. 

Väg 24 har till viss del lagts om och innebär att en 
delsträcka av gamla E4:an genom Örkelljunga tät-
ort numera är väg 24. Förändringarna har bidra-
git till en minskning av trafik i Örkelljunga tätort. 
Väg 24 är dock fortfarande en farlig godsled och 
framtidsprognoserna tyder på att trafiken generellt 
kommer att öka. Det finns möjlighet att förbätt-
ra miljön inne i Örkelljunga tätorts norra delar ge-
nom att ge väg 24 en östligare dragning, se karta 
nr 31. Detta skulle även förbättra förutsättningar-
na för att bygga ett verksamhetsområde invid väg 
24 här norr om tätorten se vidare kap. Näringsliv, 
turism och service och Örkelljunga tätort.

Ett alternativ skulle kunna vara en större om-
dragning av väg 24 ännu längre österut genom 
Sonnarpsbacken. Denna dragning skulle innebära 

1. Vägverket. Beslut den 8 november 2004.
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att farligtgodstrafiken flyttas längre från tätorten. 
Dock ligger verksamhetsområdet längs nuvaran-
de väg 24 kvar och skulle utgöra fortsatt barri-
är inom tätorten. P.g.a. önskan om att bevara na-
tur- och friluftsområdet Sonnarpsbacken samt 
att möjliggöra bostadsutbyggnad norr och öster 
om Sonnarpsbacken görs bedömningen att denna 
längre dragning inte är lämplig. Inte heller ur eko-
nomisk eller topografisk synvinkel är denna drag-
ning att föredra. En dragning av väg 24 väster om 
tätorten bedöms innebära en alltför stor omväg för 
att överhuvudtaget vara ett möjligt alternativ.

Landsväg och stadsgata
Gamla E4:an är idag betydligt mindre trafike-
rad, men utgör fortfarande, p.g.a. sin bredd och ut-
formning som genomfartsled, en barriär mellan 
olika områden inne i kommunens tätorter. Genom 
att ge gamla E4:an mer karaktär av landsväg på 
landsbygden och stadsgata i tätorterna skulle bar-
riären kunna minskas, tätorternas centrum skulle 
få en mer urban karaktär med anlagda trottoarer, 
cykelbanor, fler utfarter från angränsande kvarter 
och byggnader närmare gatan. Bostadsområdena 
skulle på detta sätt kunna knytas samman bättre 
med varandra och med grönområdena. 

Genom att tillskapa en av- och påfart utmed väg 
E4 vid Vedbyvägen i Örkelljunga tätort skulle ett 
väl placerat och exponerat verksamhetsområ-
de i kommunen bli mer tillgängligt, se vidare kap. 
Näringsliv, turism och service. Tills en stor in-
vestering som denna kan genomföras finns möj-
ligheten att köra av vid Skåneporten och ta väg 24 
mot Hässleholm och sedan tillbaka mot tätorten 
igen på Hässleholmsvägen. Viktigt är att förhindra 
tung genomfartstrafik på Hässleholmsvägen och 
Vedbyvägen genom tätorten. 

I samband med att den planerade järnvägen 
(Europabanan) byggs skulle väg E4 kunna flyt-
tas ut parallellt med Europabanan utanför Eket. 
Det hade inneburit att Eket hade fått nya möjlig-
heter att bygga ut tätorten österut och knyta sam-
man den befintliga bebyggelsen i Ekets tätort med 
ny bebyggelse vid golfbanan och fritidsbebyggel-
sen norr om golfbanan. Alternativet har dock för-
kastats då en flyttning av väg E4 betraktas som 
orealistisk inom överskådlig tid och inte får även-
tyra etableringen av Europabanan med en station i 
Örkelljunga. 

Däremot bör undesökas om trafikplats 71 (se kar-
ta nr 27) på väg E4 norr om Eket kan kompletteras 
med en påfart åt norr. Detta för att tillgodose till-
gängligheten till ett eventuellt nytt verksamhets-
område här, se vidare under Näringsliv, turism 
och service och i tätortskapitlet Eket.

Vatten- och avloppsförsörjning
Dricksvatten
Verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten 
innefattar huvudsakligen den täta bebyggelsen i 
orterna Eket, Örkelljunga, Åsljunga, Skånes Värsjö 
och Skånes Fagerhult, samt fritidshusområdena 
Sjöhultet och Åkarp. Gemensam vattenanläggning 
finns också i några fritidshusområden. Övrig be-
byggelse har egen vattentäkt som oftast består av 
grävd brunn. I Eket och Örkelljunga finns kommu-
nens vattenverk. Det i Örkelljunga tätort uppför-
des i mitten på 1950-talet och det i Eket är av ännu 
äldre datum.

Karta nr 28. Befintlig kommunal vatten- och avloppsförsörjning 
(Örkelljunga kommun 2007) samt Bolmentunneln (2007).

Bolmentunneln används inte av Örkelljunga kom-
mun då vattenförsörjningen sker med kommu-
nens eget grundvatten se vidare under rubriken 
Naturtillgångar. Där redovisas även kommunens  
vattentäckter.

Avlopp
Verksamhetsområdet för kommunalt avlopp inne-
fattar huvudsakligen samma område som för 
kommunalt vatten i orterna Eket, Örkelljunga, 
Åsljunga, Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult. 
Landsbygdsbebyggelse har enskilt avlopp och mar-
ken i kommunen är mestadels lämplig för enskilt 
avlopp med avloppsinfiltrering. Örkelljunga kom-
mun har två stycken avloppsreningsverk, ett i 
Örkelljunga byggt 1957 och ett i Skånes Fagerhult 
uppfört på 1970-talet. 

Dagvatten
Dagvatten, d.v.s. vatten från byggnadstak, hård-
gjorda markytor o.dyl., bör renas lokalt genom 
översilning eller i dammar och våtmarker, för att 
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sedan efter rening, återgå till naturen. Det finns 
möjlighet att utnyttja dagvattnet som ett positivt 
inslag i tätortsmiljön i form av små öppna kana-
ler och dammar. 

Energi-/elförsörjning
En 130 kV el-ledning passerar den norra delen av 
kommunen. En 400 kV el-ledning tangerar den 
västra gränsen på två platser i kommunen, se kap. 
Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet. Genom att 
gräva ner befintliga och nya kraftledningar förbätt-
ras el-säkerheten, landskapsbilden samt möjlighe-
terna att etablera nya bostadsområden. E.ON., som 
är ansvarig för elförsörjningen i Örkelljunga kom-
mun, avser gräva ner ett antal nya 20 kV kablar 
från en planerad ny 130/20kV station vid Lärkeröd 
vidare längs väg 114 för att säkra matningen till 
bl.a. Örkelljunga och Åsljunga. 

Vindkraft
Tidigare har inte utbyggnad av vindenergi varit ak-
tuellt i Örkelljunga kommun. Undersökningar vi-
sar att vindstyrkan i vissa områden är mycket hö-
gre än vad som framgått av tidigare karteringar1. 
Vindkraftverken  har också blivit högre och tar nu 
sin vind ovanför trädtopparna. Områden som inte 
tidigare analyserats har därmed definierats som 
potentiella vindkraftsområden, t.ex. i skogsbygden. 
Vindenergin ger ren och förnyelsebar el-energi.

Energimyndigheten har (2007), via Länsstyrelsen i 
Skåne län, skickat ut en remiss om riksintresseom-
råden för vindkraft till kommunerna för yttrande. 
Länsstyrelsen har i denna remiss angivit kriterier 
för områden som bör undantas från vindkraftverk: 

Sjöar ska undantas från vindkraftverk. 
Det ska finnas ett skyddsavstånd på 500 meter 
från vindkraftverk till bostadshus. 
Områden som faller ut av ovanstående kriterier 
och vars yta är mindre än 1,5 kvadratkilometer 
ska undantas. 

Med dessa kriterier blir stora delar av Örkelljunga 
kommuns östra och nordliga delar av intres-
se för vindkraftsexploatering. Energimyndigheten 
har dock den 21 maj 2008 redovisat sina riksin-
tresseanspråk vad gäller vindkraft. Inget riksin-
tresseområde för vindkraft anges för Örkelljunga 
kommun. 

Skydd av opåverkade områden
P.g.a. kommunens intention att skydda stora opå-
verkade områden och särskilt värdefulla na-
tur-, kultur- och rekreationsområden (se kap. 
Värdefulla områden och miljöer) bör verken 
främst hållas vid den redan bullriga och storskali-
ga väg E4. Idag (2007) är vindkraftverken ca 100 
meter, med rotorbladen är de ca 150 meter höga. 

•
•

•

Detta påverkar ett stort omland. Grupper om lika-
dana verk bör prioriteras framför enstaka verk ef-
tersom det ger mer effekt på mindre yta. 

I kommunens svar till länsstyrelsen redovisas där-
för ett antal utredningsområden längs med väg 
E4 som intressanta för storskalig vindkraft, 
se karta nr 29. Även vindkraftsexploatering ut-
anför dessa områden kan komma att godtas ef-
ter prövning främst i redan exploaterade lägen 
som t.ex. längs väg E4. Inga vindkraftsetable-
ringar kan komma till stånd utan berörd mark-
ägares initiativ och samtycke. Även markägarna 
runt om etableringen måste höras vid prövning av 
vindkraftsexploateringsärenden.

Karta nr 29. Områden som bedöms lämpliga för storskalig framti-
da vindkraftsanläggningar, redovisade i Örkelljunga kommuns re-
missvar till länsstyrelsen om vindkraftsområden. (Örkelljunga kom-
mun 2007).

Prövning av vindkraftsärenden
För att kunna uppföra vindkraftverk krävs anmä-
lan enligt miljöbalken. Anmälan görs hos kommu-
nen om verken ger upp till 25 MW och hos läns-
styrelsen om de ger över 25 MW. Utöver anmälan 
krävs även vanligtvis detaljplanläggning och alltid 
bygglov (Plan- och bygglagen 2007). 

Dessutom ska vid uppförande av vertikala hinder 
högre än 20 meter i hela kommunen alltid sändas 
för samråd till försvarsmakten då de kan vara tele- 
eller flyghinder. För totalförsvaret och avstånd flyg 
se även kap. Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.

Som underlagsmaterial för prövningarna mås-
te bl.a. sökanden redovisa buller- och skuggnings-
kartor, påverkan på landskapsbilden m.m. som på-
verkar omgivningen. 

1. Länsstyrelsen i Skåne län (2006). Planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar på land.
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Mellankommunal påverkan och kunskapsbehov
För att tydligt kunna ta ställning till ett mellan-
kommunalt, övergripande och hållbart sätt för 
vindkraftsexploateringsärenden bör ett tematiskt 
tillägg till ÖP07 för vindkraft tas fram som under-
lag. Ett program, som en början på tillägget, har 
tagits fram av kommunen1. 

Både Hässleholms kommun och länsstyrelsen 
i Hallands län har visat intressen för samarbe-
te över gränserna. Flera mellankommunala möten 
har hållits. 

Fjärrvärme
I Örkelljunga tätort finns fjärrvärme utbyggt 
(kommunalt bolag), se tätortskap. Örkelljunga. I 
Skånes Fagerhult utreds från år 2007 möjligheter-
na för utbyggnad av fjärrvärme av ett privat bo-
lag. En utbyggnad av fjärrvärmenätet skulle kunna 
minska den befintliga bebyggelsens miljöpåver-
kande utsläpp avsevärt. 

Telekommunikationer 
En utbyggnad av Sveriges mobiltelefonnät förbätt-
rar kommunikationsmöjligheterna, men kräver ut-
byggnad och placering av antenner i tätorts- och 
landsbygdsmiljön. I vissa fall kan antennerna pla-
ceras på befintliga byggnader i andra fall placeras 
antennerna på master. Master kan placeras olika 
beroende på bebyggelse, grönstruktur och topo-
grafi. Genom att samutnyttja telemasterna kan fle-
ra operatörers antenner komma att sitta på samma 
mast vilket är att föredra. Master bör så långt möj-
ligt undvikas i stora opåverkade områden, se kap. 
Värdefulla områden och miljöer.

Bredband
Örkelljunga Bredband AB ansvarar för kommu-
nens bredbandsutbyggnad. Örkelljunga kommun 
har ett väl utbyggt bredbandsnät, till stor del ned-
grävt i gamla banvallen.

Karta nr 30. Befintligt utbyggt bredband; röd linje=optokabel, röd tr
iangel=fördelningsstation (Örkelljunga bredband 2007).

Heltäckande bredbandsnät
Ca 99% av alla hushåll och företag i kommunen 
kan få fast anslutning för sin datakommunikation. 
Med god telekommunikation finns det möjlighet 
att bo vackert och fridfullt i Örkelljunga kommun 
och arbeta på distans med hela världen.

Alla ålderskategorier har användning av IT-samhällets verktyg.

Avfall
Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab) ansvarar för 
kommunens avfallshantering. Anläggningen för 
avfallshanteringen är belägen i Hyllstofta inom 
Klippans kommun. Nårab ägs gemensamt av kom-
munerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. 
Nårab samlar in, transporterar och behandlar hus-
hållsavfall, farligt avfall och det mesta av industri-
avfallet som uppkommer i Örkelljunga kommun. 
I kommunen finns fyra återvinnningsstationer, 
tre landsbygdsstationer och en återvinningsgård 
(2007). Gamla avfallsupplägg redovisas på karta 
nr 38 i kap. Miljö, hälsa, säkerhet och sårbarhet.

Nårabs återvinningsgård i Örkelljunga

Källsorteringssystemet Beda
Under år 2006-2008 infördes källsorteringssyste-
met Beda i kommunen vilket innebär att hushålls-
avfallet sorteras i åtta olika avfallsslag och hämtas 
direkt vid bostaden. 

Källsorteringen minskar mängden restavfall. 
Systemet uppfyller väl uppställda nationella åter-
vinningsmål. För tidningar och förpackningar 
uppfyller Nårab de nationella mål som gäller för 
förpackningsinsamlingen. 

INFRASTRUKTURER

1. Program inför tematiskt tillägg om vindkraft till ÖP07, 2008-06-04 av Anne-Lie Mårtensson och Ingvar Svensson SWECO AB.
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Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 31 redovisar ställningstaganden för 
Infrastrukturer. Cykelvägsinventeringen behöver 
ses över inne i tätorterna och beträffande upplevel-
sestråken på landsbygden innan ställningstagande 
kan ritas in för var gång- och cykelnätet behö-
ver kompletteras eller nyanläggas.                                                                                      

 I samband med utredning av de i kap. Näringsliv, 
turism och service föreslagna verksamhetsområ-
dena utreds om trafikplats 71 bör kompletteras och 
korsningen Vedbyvägen/väg E4 förses med av- och 
påfarter.                       

Alla ställningstaganden framgår inte tillräckligt 
tydligt på karta nr 31, se därför även under  övriga 
övergripande strukturkapitel, respektive tätort-
skapitel och i Sammanfattningen.

Ställningstaganden och konsekvenser beskrivs i 
text på nästa sida.

INFRASTRUKTURER
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att väg E4 bevaras som europaväg. kommer riksintresset för väg att tillgodoses.

att det etableras en  järnvägsdragning  längs med  väg E4 med en 
regional pendeltågstation vid Skåneporten i Örkelljunga tätort.

att det vid tågstationen tillskapas goda parkeringsmöjligheter för bil- 
och cykelpendlande, så att möjligheter till samåkning ökas.

att järnvägen dras så nära väg E4 som möjligt för att inte skapa ytterli-
gare bullriga korridorer som avgränsar olika områden i landskapet. 

att busslinjers sträckning, antal turer och placering av busshållplatser 
ger en snabb och turtät kollektivtrafikförsörjning för pendling till 
och från kommunens tätorter och verksamhetsområden tills dess att 
pendeltågen blir verklighet. 

att bussturerna framledes ska vara ett gott komplement till pendel-
tågen och ha en god anslutning till tågstationen.

kommer kommunens attraktivitet som boendekommun att öka, 
ungdomarna ha möjlighet att flytta tillbaka trots arbete på annan ort 
och kommunens företag få tillgång till inpendlande arbetskraft från t ex 
universitetsstäderna.

kommer möjligheterna att åka kollektivt att förbättras vilket ger 
högre utnyttjande och därmed minskad bilanvändning och utsläpp av 
växthusgaser.

kommer natur- och friluftsområdena Lärkesholm, Södra Flåssmyr och 
Jälla, Pinnåns och Lärkesholmsåns strandskydd, 6 st. fornlämningar, 
vandringsleden Skåneleden och cykelleden Skånespåret längs med 
den föreslagna Europabanan att tangeras av järnvägsdragningen och 
därmed delvis bli påverkade. 

kommer Europabanan att ge minskade flyg- och lastbilstransporter och 
därmed miljöförbättringar.

att cykelvägsinventeringen ses över och en handlingsplan tas fram 
med målet att förbättra och bygga ut gång- och cykelvägnäten inom 
tätorterna så att det blir gent och säkert med god tillgänglighet för alla 
mellan bostadsområden, busshållplatser, den kommande tågstationen, 
skolor, arbetsplatser, närrekreationsområden och service t.ex. livsmed-
elsaffären och i takt med planerad tätortsutbyggnad. 

att utveckla upplevelsestråken så att de blir sammanhängande och 
tillgängliga från tätorterna längs med ryggrad och att den gamla ban-
vallen bevaras som gång- och cykelstråk, ledningsstråk för bredband, 
VA och dylikt och där det bedöms lämpligt även som t.ex. ridled. 

kommer alla medborgare att få god tillgänglighet till viktiga mål-
punkter, skolvägar m.fl. blir säkrare och därmed kommer skolskjutsar, 
skjutsande föräldrar och övrig biltrafik att behövas i mindre utsträck-
ning och därmed bilberoendet att minska.

kommer kulturarvet banvallen, att skyddas.

kommer kompletteringar att behöva göras gällande gång- och cykel-
vägnätet både inom tätorterna och på landsbygden.

att gamla E4:ans barriäreffekter inom kommunens tätorter elimineras 
och att vägområdet görs mer estetiskt tilltalande och att en mindre 
del av väg 24 i norra delen av Örkelljunga tätort ges en ny östligare 
dragning.

att utreda en ny framtida trafikplats vid korsningen mellan Vedbyvägen 
och väg E4, med syfte att ge bättre tillgänglighet för fler framtida 
verksamhetsetableringar 

att utreda  möjligheten att komplettera trafikplats 71 med en påfart 
norrut för att ge bättre tillgänglighet för ett eventuellt framtida verk-
samhetsområde här.

kommer kommunen att få vackrare och säkrare gator och vägar med 
minskad bullerpåverkan intill boende.

kommer det finnas fler möjligheter att etablera väl tillgängliga och 
exponerade verksamheter i Örkelljunga kommun.

att  kommunens vatten- och avloppsverk  reinvesteras för att motsvara 
aktuella krav.

kommer tillsynsmyndigheternas krav på verksamheterna att 
tillgodoses.

att ett tematiskt tillägg till ÖP07 upprättas som beskriver landskapets 
olika karaktärers lämplighet för vindkraftetablering, kommunens olika 
kulturmiljöers lämplighet för vindkraftsetableringar och reglerar vilka 
krav som ska ställas och vad som ska beaktas, t.ex. avstånd till enstaka 
bostadshus, till kommunens tätortsutbyggnadsplaner och till övrig 
mark- och vattenanvändning och med avseende på buller, skuggor, 
säkerhetsaspekter, estetiska krav, invånarnas, vindkraftexploatörernas, 
grannkommunernas och övriga myndigheters intressen m.m.

kommer möjlighet ges att producera ren el-energi på lämpliga platser i 
kommunen.

INFRASTRUKTURER




