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Området kring den gamla banvallen och lastkajen är idag öde men anses 
ha stor potential till utveckling. För banvallsområdet behövs ett helhets-
grepp tas med tanke på både utformning och funktion. Tankar som förts 
fram är att skapa ett så kallat ”socialt centrum” där. Platsen skulle kunna 
fungera som en mötesplats för både inomhus och utomhusaktiviteter, 
t ex skapande i olika former, musik, dans, skateramp, boccia, park med 
sittplatser, minigolf. basketkorg etc etc. I samband med planeringen av 
området ska befintlig vägstruktur och gång- och cykelbana ses över.

Grevieparken och dess aktiviteter där har stor betydelse för Grevie. Stål-
högavägen (väg 105) upplevs som en barriär och korsningen Timmervä-
gen/Stålhögavägen är otrygg. 

Entrén till Grevie backar bör ses över. I dag finns ingen tydlig entré till 
naturområdet. Det finns heller ingen anvisad plats att parkera på om man 
vill besöka området. En koppling mellan Grevieparken och Grevie backar 
(bakom ICA) efterfrågas också.

Den tredje delen är en konsekvensanalys av de förslag som läggs fram i 
inriktningsdokumentet för Grevie. Kapitel 3 utgår från vilka sociala kon-
sekvenser som kan förväntas om förslagen genomförs och beskrivs un-
der aspekterna Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet.

Inriktningsdokumentet utreder och analyserar hur orten, med utgångs-
punkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan 
och bör utvecklas i framtiden. Enligt politiskt beslut har arbetet med in-
riktningsdokumentet skett i nära samarbete med Grevies invånare ge-
nom olika former av medborgardialog. Den sociala konsekvensanalysen 
kompletterar dialogen genom att belysa de sociala konsekvenserna av 
inriktningsdokumentets förslag.

1.  SAMMANFATTNING

Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för Grevie har 
tagits fram i dialog med Grevie invånare och baseras i stor utsträckning 
på intryck och diskussioner som framkom under en workshop i Grevie 7 
december 2016.

Den första delen av dokumentet innehåller sammanfattning och bak-
grundsfakta.

Den andra delen innehåller en analys av förutsättningar för social hållbar-
het i det offentliga rummet och förslag till åtgärder. Kapitel 2 utgår från 
iakttagelser på plats.

Befintligt centrum är idag beläget utmed Stålhögavägen (väg 105). Under 
workshopen framkom bl a att det är viktigt att service i form av t ex handel 
finns kvar just där då många passar på att göra sina inköp när de åker bil 
genom Grevie. 

Korsningspunkten Stålhögavägen (väg 105) och Järnvägsgatan upplevs 
otrygg. Åtgärd behövs för att både göra korsningspunkten trafiksäkrare 
och därmed även stärka kopplingen mellan befintligt grönområde norr om 
Stålhögavägen och naturområdet Grevie backar. 

Det befintliga centrumet kring Bjärepunkten behöver därmed förstärkas 
och göras mer tryggt för bl a fotgängare och cyklister.

Ska området kring torgytan med Kraitz konstverk utmed Järnvägsgatan 
nyttjas och fungera som en spontan mötesplats behöver platsen göras mer 
inbjudande. Gärna komplettering med aktiviteter som öppnar upp för mö-
ten. Järnvägsgatan behöver förstärkas som ”centrumgata” och tydligare 
knytas samman med det befintliga centrum (Bjärepunkten) och området 
kring ”gamla” banvallen. Likaså behöver kopplingen mellan torget/Järn-
vägsgatan och ”grönområdet” norr om torget förstärkas och tydliggöras.
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Sammanfattning av inriktningsdokumentet

Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljein-
riktning för tätortens utveckling och innehåller en vision om tätortens 
framtid. Visionen uppnås genom de mål som formuleras i dokumentet och 
som har förankrats inom den kommunala organisationen.

Inriktningsdokumentets mål
Inriktningsdokumentets målformuleringar pekar mot en utvecklingsrikt-
ning som är långsiktigt hållbar - ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
perspektiv. Förslagen i inriktningsdokumentet syftar till att uppfylla ned-
anstående mål.

1. Grevie ska vara en hållbart
…genom att:
• Utveckling av orten främst ska ske genom förtätning
• Gång- och cykel ska prioriteras före bilen
• Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtrafiknära lägen
• Prioritera boendeformer som saknas och efterfrågas i orten
• Ortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystemtjänster 

och främja folkhälsa

Effekt: Ett minskat behov av bilresor och förbättrade rekreationsmöjlig-
heter ger förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade utsläpp. 
Utveckling genom förtätning ger ett mer ekonomiskt och effektivt utnytt-
jande av befintlig infrastruktur samt värdefull natur och jordbruksmark.

2. Grevie ska vara attraktivt
…genom att:
• Det ska finnas tillgängliga bostäder (i olika boendeformer)  i orten
• Ortens karaktär ska tas tillvara och utvecklas
• De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
• Kommunen ska möjliggöra så att orten har tillräckligt utbud av han-

del, utbildning, service, omsorg och föreningsliv i förhållande till an-
talet invånare

• Det ska finnas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
• Erbjuda attraktiva offentliga miljöer

Effekt: Antal permanentboende i Grevie ökar och kan kombinera arbets-
liv, fritid, vardag och fest på ett praktiskt och meningsfullt sätt.

3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
• målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras unika karak-

tärer
• Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för fot-

gängare och cyklister
• Skapa en sammanhängande och tillgänglig blå- och grönstruktur i 

kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
• Orten ska vara välkomnande för dess invångare och besökare
• Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Grevie kan fortsätta utvecklas till en karaktärsfull, attraktiv ort 
med ett tydligare centrum med närhet till rekreation, natur och arbets-
tillfällen. God infrastruktur och platser att mötas på ökar den upplevda 
tryggheten och därmed förutsättning för ett jämställt samhälle.



6

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling brukar beskrivas som samhällets förmåga att fungera 
på både kort och lång sikt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och ett socialt 
perspektiv. För att förtydliga hållbar utveckling brukar förhållandet mel-
lan de tre delarna beskrivas som att social hållbarhet är målet, ekologisk 
hållbarhet sätter ramarna och ekonomiska hållbarheten är medlet för att 
nå en hållbar utveckling. Det handlar om att resurser inte överutnyttjas, 
att produktion av varor och tjänster fungerar och att folk har tillräckliga 
inkomster och trivsamma levnadsmiljöer.

Hållbar utveckling handlar också om relationen mellan olika delar i sam-
hället. Det betyder att den enes framgång och välstånd inte kan bygga på 
att andra människor utnyttjas.

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att samhällen, byar och städer ska fungera 
tillfredsställande och att livet är gott för de människor som lever där. Den 
sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integra-
tion, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Målet är ett långsiktigt stabilt 
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och 
där alla känner sig välkomna.

För att förtydliga begreppet kan det delas upp i en beskrivning av ett sam-
hälles välfärd respektive ett samhälles problemlösningskapacitet. Med väl-
färd menas att människor ska ha en hygglig standard och leva i en trivsam 
miljö. Dessutom har det betydelse att fördelningen av standard och livsvill-
kor är någorlunda rättvis. Beskrivningen av problemlösningskapaciteten 
fokuserar på samhällets, eller individernas gemensamma förmåga att lösa 
problem och konflikter som uppstår.

Den fysiska miljöns betydelse
Social hållbarhet är beroende av många olika faktorer. På ett övergripande 
plan har det betydelse hur det offentliga systemet fungerar eller vilken roll 
till exempel näringslivet spelar. På en mellanmänsklig nivå byggs den so-

ciala hållbarheten upp av alla de formella och informella relationer som 
ständigt pågår och skapas.

Den byggda miljöns utformning, innehåll och organisation skapar rums-
liga förutsättningar för många av dessa relationer. Det är på gator och 
torg, där våra vägar korsas, som möten uppstår och som en känsla av 
delaktighet kan infinna sig. Miljöns kvaliteter och sammanhangen i sta-
den har stor betydelse för i hur stor utsträckning den bidrar till social 
hållbarhet.

För att belysa miljöns betydelse kan det vara illustrativt att skilja mellan 
de nödvändiga respektive frivilliga aktiviteter som uträttas i vardagen. 
Nödvändiga aktiviteter är sådana som behöver ske oavsett hur krång-
ligt, trevligt, bullrigt eller välstädat det är i ett område. Frivilliga aktivi-
teter däremot, äger rum i större grad om den fysiska miljön uppmuntrar 
till utevistelse och möten. Spontana sociala aktiviteter, med kända eller 
okända, har en större chans att äga rum när vägar korsas och trivsamma 
platser finns för möten.

 

Social

EkonomiskEkologisk
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Social konsekvensanalys
Syfte
Syftet med den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för 
Grevie är att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som behö-
ver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av det 
slutliga förslaget.

Avgränsning
De geografiska områden som har analyserats är delar av Grevie som hyser 
viktiga offentliga och kommersiella funktioner och som har stor betydelse 
för ortens identitet:
• Befintligt centrum kring Bjärepunkten
• Grevieparken
• Gamla banvallen
• Bebyggelse / torg längs Järnvägsgatan
• Grevie Kyrkby
Övriga delar av Grevie ingår inte i den sociala konsekvensanalysen

Metod
Den sociala konsekvensanalysen består av inventering, analys och förslag, 
samt en avslutande beskrivning av inriktningsdokumentets sociala
konsekvenser. Inventering och diskussion om förslag har tagits fram till-
sammans med kommunanställda, boende och verksamma i Grevie. En 
workshop har genomförts med berörda förvaltningar samt representan-
ter från Grevie byaråd, Grevie GIK samt vägföreningen för att på plats och 
tillsammans svara på hur de utvalda områdena fungerar idag. I worksho-
pen och tillsammans med ett par fokusgrupper har förslag till åtgärder 
diskuterats. Åtgärderna utgår från inventeringen och syftar till att stärka 
de inventerade sociala aspekterna eller komma till rätta med brister. Dessa 
analyser och diskussioner har inarbetats i inriktningsdokumentet i de fall 
som det har varit relevant och överstämmande med målen. På så vis har 
arbetet med den sociala konsekvensanalysen och arbetet med inriktnings-
dokumentet kunnat ske parallellt och i en gemensam process. Slutligen har 
sociala konsekvenserna av förslagen i inriktningsdokumentet analyserats.

Analysverktyg
En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimen-
sionen i planeringsprocessen. Arbetet tar sin utgångspunkt i det analys-
verktyg som Göteborgs stad har tagit fram och som fångar upp sociala as-
pekter i olika skalor. För att få en användbar analys för hela Grevies tätort 
har analysverktyget modifierats något. Istället för att dela upp analysen i 
olika skalor, har ett antal geografiska fokusområden valts ut för närmare 
analys och diskussion. Verktyget utgör ett strukturerat sätt att identifiera 
och sortera viktiga sociala aspekter i ett område eller på en plats. Aspek-
terna brukar delas in i nedanstående kategorier.

Sammanhållen stad
Människor från olika sociala grupper korsar varandras stråk och delar 
plats och vardag. Olika aktiviteter gör att vi möts på vår väg till bostad, 
arbete, kultur eller rekreation. Den fysiska kontinuiteten, gång- och cykel-
vänligheten, skapar förutsättningar för korsande stråk och möten.

Samspel
Socialt kapital byggs av både nära kontakter och bekanta främmande och 
skapar en känsla av delaktighet. Närhet mellan människor och möjlig-
het till möten är en förutsättning. Tydliga offentliga platser och samlande 
stråk skapar fysiska förutsättningar för möten. Överblickbarhet och en 
känsla av trygghet har stor betydelse.

Vardagsliv
Närhet till vardagsfunktioner och god räckvidd till fots, cykel och med 
kollektivtrafik skapar förutsättningar för en enklare vardag. Ren luft och 
ostörda miljöer för rekreation bidrar till en bättre folkhälsa.

Identitet
Tillhörighet och delaktighet tillsammans med andras uppfattningar om 
området bygger identifikation med platsen och stolthet över hemmiljön.
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2.  ANALYS OCH FÖRSLAG

TECKENFÖRKLARING:
         Trevliga platser /viktiga målpunkter
          Plats med potential/behov av förändring
          Viktiga förbindelser
          Barriärer/förbindelser som saknas

0 250 500125
Meters

Kapitel 2 av den sociala konsekvensanalysen innehåller en beskrivning 
av förutsättningar för social hållbarhet på offentliga platser i de utvalda 
geografiska områdena. För varje område följer förslag till åtgärder för att 
exempelvis stärka möjlighet till möten, minska segregation och barriärer 
samt förenkla för livet i vardagen. Analyserna och förslagen utgör underlag 
till arbetet med inriktningsdokumentet och har inarbetats där de överens-
stämmer med mål och övriga avvägningar.

Kapitel 2 utgår från iakttagelser på plats, framförallt i samband med en 
workshop, och i samtal med olika fokusgrupper.

Workshop 2016-12-07
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Inventeringskarta
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Workshop
Inventering, analys och förslag bygger främst på iakttagelser och idéer 
som uppkommit i samband med en workshop den 7 december 2016 där 
representanter från olika delar av kommunens verksamheter medverkade 
samt representanter från Grevie GIK, Grevie byaråd samt vägföreningen.  
Iakttagelserna har kompletterats med samtal med representanter från ett 
antal verksamheter i orten, skolrådet i Västra Karup med elever från Gre-
vie samt mingel där allmänheten bjudits in. Vid framtidsminglet framförde 
handikapprådet och pensionärsrådet sina tankar och idéer.

Workshop
Workshopen bestod främst av att grupper vandrade längs utvalda  sträck-
or (se nedanstående bild) och samtalade om sociala kvaliteter och behov i 
området. Gruppernas funderingar längs med vandringen sammanställdes 
i kartan där platser och stråk markerats på karta på föregående sida.

          Trevliga platser /viktiga målpunkter
          Plats med potential/behov av förändring
          Viktiga förbindelser
          Barriärer/förbindelser som saknas

En av grupperna vandrade från Grevieparken till Timmervägen, Järnvägs-
gatan, en bit längs Stålhögavägen och tillbaka till Grevieparken. En annan 
grupp gick via Timmervägen upp till grönområdet i centrala Grevie vidare 
längs NP Nilssons fastighet vidare mot bostadsområdet norr om Gimlevä-
gen och tillbaka till Grevieparken, medan den tredje gruppen fokuserade 
på Grevie kyrkby och gick längs väg 105 in till Tingsvägen vidare till Mark-
nadsvägen och Grimmes väg.

Frågeställningar
För att hålla diskussionen fokuserad under workshoppen och efterföljan-
de samtal formulerades ett antal frågor under respektive aspekt. Frågorna 
nedan bidrog till analysen av områdets sociala kvaliteter och de behov 
som finns.

Sammanhållen stad
• Hur kan samband och kopplingar stärkas medan barriärer, såväl fy-

siska som mentala, istället undviks och överbryggas?
• Finns det trygga, intressanta och promenadvänliga stråk och områ-

den?
• I vilken utsträckning blandas funktioner och upplåtelseformer på ett 

sätt som motverkar segregation och likriktning?
0 250 500125

Meters

Fota gärna!  

Inventeringskarta. De heldragna linjerna i rött, blått och svart visar promenaderna 
som genomfördes under workshop 2016-12-07
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Samspel
• Hur kan platser för möten och samspel utvecklas för att stötta gemen-

samma aktiviteter?
• Vilka aktiviteter utövas på offentliga platser?
• Hur används offentliga platser dygnet runt, veckans alla dagar?
• Erbjuder platsen överblick och orienterbarhet, en möjlighet att bli 

sedd och att se andra? Finns det en tydlighet mellan privata och of-
fentliga ytor?

• Bidrar konst och kultur till att skapa befolkade och omhändertagna 
stadsrum?

Vardagsliv
• Hur fungerar vardagslivet? Är det lätt att uträtta vardagliga ärenden? 

Finns nödvändiga funktioner samlade?
• Hur är den fysiska tillgängligheten? Är platsen nåbar utan bil?
• Fungerar området för olika livssituationer?
• Främjar miljön ett aktivt vardagsliv? Finns det tillgång till lekplatser 

och grönområden?
• Är området hälsosamt, med bra luftkvalitet, låga bullernivåer och hög 

trafiksäkerhet?

Identitet
• Vilken är områdets specifika karaktär?
• Hur kan förutsättningar förbättras för att miljön ska kännas omhän-

dertagen och att bebyggelsens historia och ortens utveckling går att 
utläsa, något som i sin tur skapar begriplighet och en känsla av sam-
manhang?  

Workshop 2016-12-07
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Befintligt centrum kring Bjärepunkten - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Området kring Bjärepunkten (ICA, bibliotek, bensinmack, Bjäre kvarn, Ru-
tigt och randigt) är en viktig målpunkt för många i samhället. Målpunkten 
skapar ett starkt stråk både längs med och tvärs över Stålhögavägen / väg 
105 från Järnvägsgatan.

En gång- och cykeväg löper längs med Stålhögavägen / väg 105 som knyter 
ihop centrala Grevie med Grevie Kyrkby.

Otrygga eller osäkra platser
Korsningen Stålhögavägen / Järnvägsgatan är en 3-vägskorsning som i 
verkligheten blir 4-vägskorsning då en intern gata (Grusåsvägen) mellan 
Bjärepunkten och Bjäre kvarn ansluter direkt till Stålhögavägen.

Bjärepunkten och butikerna intill omges av stora asfalterade ytor där det 
kan upplevas otydligt var man ska gå eller köra bil. Otydligheten gör att 
området upplevs otryggt.

Samspel
Servicen på platsen medför möjlighet till  möten (oplanerade) både med 
människor man känner och andra.

Här finns möjlighet att både träffa någon från Grevie eller någon som pas-
serar igenom Grevie och som t ex passar på att handla eller kanske tanka.

Strax intill entrén till Bjärepunkten finns en liten torgyta med bord och 
bänkar som öppnar upp för spontana möten. Här kan man sitta ner för att 
t ex vänta på taxi eller (om vädret tillåter) ta med sin fika från det intillig-
gande caféet. Eller just bara sitta ner en stund och ta det lugnt - kanske 
passerar någon som man känner.

Grevie centrum 1:2000

0 m 50m 100m

Bjärepunkten, 
ICA

Järnvägsgatan

Stålhögavägen / väg 105

Lindab

Mack

Bjäre 
Kvarn

Rutigt och 
randigt,

Bjäre KvarnÅtervinnings-
station
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Då två parkeringar är belägna på vardera sida om vägen (Grusåsvägen) 
mellan Bjärepunkten och Bjäre kvarn leder det till att många föredrar att 
ta bilen mellan butikerna som egentligen ligger på kort promenadavstånd.

Vardagsliv
Variationen av utbudet bidrar till att platsen befolkas en stor del av dygnet 
och av människor i olika åldrar. På en liten yta kan man både handla, fika, 
låna böcker, tanka sin bil, besöka återvinningsstationen eller för den delen 
handla både exempelvis djurfoder eller inredningsdetaljer.

Platsen bidrar till att skapa en mängd olika slags möten mellan både unga 
och äldre. Dock rör sig mer äldre i området än yngre enligt input från 
workshop.

Trots att det finns goda möjligheter att både ta sig via gång- och cykelbana 
samt med buss till Bjärepunkten och intilliggande service väljer många bil. 
Förmodligen med anledning av att ärendena man väljer att göra (tanka bil, 
handla mat, lämna material på återvinningen etc) underlättas av att ha bil.

Identitet
Platsens identitet är mer präglat av servicen än av byggnadernas karaktär 
och utformning.

Många Greviebor anser att matbutiken ska ligga kvar längs Stålhögavä-
gen/väg 105. De hävdar att handeln överlever just på grund av läget som 
gör att det inte bara är Greviebor som handlar där utan även de som passe-
rar butikerna och passar på att handla exempelvis på väg hem från jobbet.

 

Mötesplats intill entré till ICA & bibliotek Återvinningsstation

Infart till Bjärepunkten och Bjärekvarn m.fl.

Bjäre kvarn, Rutigt & Randigt

Bensinstation
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Befintligt  centrum  kring  Bjärepunkten - Förslag och re-
kommendationer

Sammanhållen stad
För att ytterligare förstärka befintligt centrum med bl a Bjärepunkten be-
höver platsen göras tryggare både att vistas på samt ta sig till. Platsen bör 
utvecklas med ytterligare butiker och service i form av t ex bankomat, apo-
tek, post etc.

För att tydliggöra centrum, rama in platsen och skapa ett tryggt ”rum” före-
slås en ny byggnad strax norr om Bjärepunkten samt att asfaltsytan mellan 
Stålhögavägen och Bjärepunkten, Bjäre kvarn m.fl. omdisponeras.

En rondell alternativt ny infart till centrumet bör anordas för att göra det 
tryggt trafiksäkerhetsmässigt. I samband med ombyggnationen bör även 
trygga övergångar över Stålhögavägen från Järnvägsgatan anläggas.

Samspel
Ett helhetsgrepp behövs för att styra upp det otydliga gaturummet och den 
stora asfaltsytan framför Bjäre Kvarn, Bjärepunkten m.fl. Både Grusåsvä-
gen och Stålhögavägen fungerar idag båda som barriärer. Grusåsvägen de-
lar Bjärepunkten och Bjäre Kvarn och många upplever det otryggt att ta sig 
till fots mellan butikerna.

För att göra platsen tryggare och trivsammare föreslås att parkeringsplat-
ser samnyttjas samt att mötesplatsen/torgytan framför Bjärepunkten för-
stärks alternativt omlokaliseras inom området.

Görs platsen tryggare och trivsammare möjliggörs fler spontana möten. 
Likaså om funktioner (såsom t ex service i form av post, bibliotek etc) i 
området förstärks/utvecklas möjliggörs oplanerade möten  mellan männ-
iskor i alla åldrar man både känner och inte känner.

KARTA

Bjärepunkten Bensin- 
station 

Koppling Grevie backar 

Trafiksäkra korsningen 
Stålhögav, väg 105 / 

Järnvägsgatan 

”Rama in” 
handelsområdet 

med ytterligare en 
byggnad för 
handel etc 

Strukturera upp 
asfaltsyta samt 
tydliggör in- och 

utfart Bjäre kvarn Randigt &  
Rutigt 

Bjäre kvarn 

Flytt av Kraitz 
konstverk till 

Bjärepunkten? 

  0               50             100 m 

  

Förstärk målpunkt 
som social mötesplats, 

t ex utveckla café 
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Vardagsliv
Vardagslivet underlättas när olika slags service är samlat. I samband med 
att man t ex handlar mat på ICA kan man passa på att låna böcker på bib-
lioteket.

Genom flera butikers generösa öppettider och i detta fall när det finns en 
bensinstation inom området vistas människor här både på dag och kväll 
(och till viss del även nattetid).

Då många som är på genomresa genom Grevie passar på att uträtta var-
dagsärenden här är det viktigt att även i fortsättningen göra det lätt att 
”svänga inom”.

Två busshållplatser är belägna i anslutning till Bjärepunkten. En på Järn-
vägsgatan och en längs Stålhögavägen, cirka 60 m respektive 180 m från 
Bjärepunkten. Samtal pågår med Skånetrafiken om alternativ placering av 
busshållplats, för att göra det än lättare att ta sig till Bjärepunkten via kol-
lektivtrafik.

Identitet
Platsen identitet som centrum kommer att stärkas än mer om fler service-
funktioner etablerar sig inom området.

Identiteten som mötesplats kan ytterligare förstärkas genom att skapa en 
miljö som uppmuntrar till en längre vistelse.

Café Bjärepunkten

Bjärepunkten intill Stålhögavägen
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Grevieparken med omnejd - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Grevieparken är en stark och viktig målpunkt för många - både för de som 
bor i samhället men även för de som bor utanför Grevie.

Grevieparken når man idag både via gång- och cykelväg (längs både Stål-
högavägen och Timmervägen) samt bilväg.

Dock saknas tydlig koppling till både Grevie backar och naturområdet i 
nordväst. Grevie backar kan man nå på baksidan av Bjärepunkten samt via 
en trappa över staketet längs Stålhögavägen mittemot Lindab. Dock finns 
varken informationstavla om Grevie backar eller anvisad parkeringsplats 
för varken bilar eller cyklar.

Otrygga eller osäkra platser
Korsningen Timmervägen/Stålhögavägen upplevs otrygg då sikten är 
skymd och fordon kör i hög hastighet trots både hastighetsdämpande åt-
gärder (i form av avsmalnande väg sydost om korsningen mot centrum) 
och skyltning.

Samspel
Platsen möjliggör främst planerade möten på grund av t.ex bokade idrotts-
träningar samt planerade arrangemang men även spontana möten är möj-
ligt om man t ex tar med en boll och nyttjar gräsytorna för aktivitet.

Grevie GIK är en aktiv förening som bedriver både fotbollsskola, barn-
gymnastik, bollskola, tipspromenader etc. Grevieparken fungerar som en 
festlokal, antingen med egna arrangemang eller tillsammans med något 
eventföretag. Här arrangeras t ex julshower, danskvällar, radiosändningar, 
auktioner och bolagsstämmor.

Stålhögavägen/väg 105 som har en årsmedeldygnstrafik på 3640 fordon 
(enligt Trafikverket) utgör en barriär som man måste ta sig över om man 
kommer österifrån. 

Vardagsliv
I Grevieparken förekommer det aktiviteter både på dag- och kvällstid. 
Det är lätt att ta sig till Grevieparken. Både med bil, cykel och till fots.  
Dock är korsningspunkten Stålhögavägen/väg 105 och Timmervägen ej 
trafiksäker. Det finns även goda parkeringsmöjligheter inom området.

Identitet
Grevieparken identiferas lätt av en tydlig entré, stora gräsytor och byggn-
der som signalerar om platsens funktion. Grevieparken är en stark social 
mötesplats både för unga och gamla. För idrottsutövare samt andra ar-
rangemang såsom t ex dans, underhållning och föreningsliv.

Entré till Grevieparken

Vy-Grevieparken
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Grevieparken med omnejd - Förslag och rekommenda-
tioner

Sammanhållen stad
Kopplingar mellan Grevieparken och Sinarpsdalen samt Grevie backar be-
höver tydliggöras och förstärkas. Grevieparken och Grevie GIK’s verksam-
het kan stärkas som målpunkt genom att möjliggöra utvidgning av deras 
verksamheter.

Många fotgängare och cyklister tar sig mellan Timmervägen till Hålarps-
vägen över Stålhögavägen. Korsningen Timmervägen/Stålhögavägen (väg 
105) måste ses över och trafiksäkras. Sikten är skymd och kommer man 
från Timmervägen måste man ta sig ut en bit ut på Stålhögavägen för att få 
fri sikt norrut. Dessutom håller fordon i regel hög hastighet genom kors-
ningen, speciellt norrifrån, trots hastighetsdämpande åtgärd söder om 
korsningspunkten i form av  pollare och avsmalnande vägbana.

Samspel
Verksamheten som bedrivs inom Grevieparken och Grevie GIK möjliggör 
möten mellan människor. Under bl a workshopen med den Sociala konse-
kvensanalysen framkom dock att t ex ungdomar sällan beger sig till Gre-
vieparken / Grevie GIK om de inte har planerade aktiviteter. Dvs har man 
inte inbokade träningstider är Grevieparken inget ställe man ”hänger” på 
eller vistas på spontant. Därför rekommenderas att komplettera med an-
dra aktiviter.

Under bl a framtidsminglet framfördes önskemål om att anordna en in-
hängnad hundrastgård i anslutning till Grevieparken. Hundrastgården 
möjliggör både planerade och oplanerade möten mellan både människor 
och djur.

Stålhögavägen (väg 105) fungerar som en barriär för de som tar sig till och 
från Grevieparken. För att underlätta för både fotgängare och cyklister att 
ta sig över Stålhögavägen bör korsningen byggas om.

I gällande detaljplan för området, som omfattar rullstensåsen på 
båda sidor om Stålhögavägen, möjliggörs en gångbro över vägen. Då 
en gångbro är mycket kostsamt föreslås istället att förstärka kopp-
lingarna mellan grönområdet öster om Stålhögavägen (rullstenså-
sen) med Timmervägen och Järnvägsgatan och sedan vidare till ex-
empelvis Grevieparken eller Grevie backar.

Vardagsliv
Grevieparken och Grevie GIK  har besök mest på kvällar och helger 
men även en hel del dagtid av människor i alla olika åldrar och kön.

Inom området finns goda parkeringsmöjligheter för både bilar 
och bussar. Det är även lätt att nå området med cykel eller till fots. 
Närmsta busshållplats är belägen cirka 400 m sydost om området.

Anordnas fler aktiviteter och t ex en inhängnad hundrastgård inom 
området stimuleras ännu fler människor att bege sig till och vistas 
på platsen.

Identitet
Grevieparkens identitet kan stärkas genom att t.ex öppna upp för 
fler aktiviteter - både spontana och planerade. Grevieparken och 
Grevie GIK är sedan många år väl etablerade på platsen. För att sä-
kerställa dess utvidning bör mark i anslutning planeras som möjligt 
explansionsområde.
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Gamla banvallen och intilliggande område - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
På banvallen är det i dagsläget ingen självklar plats att vistas på. Trots att 
räls är borttagen fungerar den som en mental barriär att ta sig över.

Strax intill banvallen är två större verksamheter belägna; NP Nilsson och 
Lindab. Med andra ord är arbetsplatserna betydande målpunkter.

Järnvägsgatan kopplat med Gimlevägen är ett starkt stråk och fungerar 
som genomfart i öst/västlig riktning genom samhället.

Otrygga eller osäkra platser
En gång- och cykelbana löper mellan Lindab och NP Nilssons verksamhe-
ter. Gång- och cykelbanan kan dock upplevas något otillgänglig och otrygg 
då passagen är trång med dålig överblickbarhet och lite knixig där den 
löper längs med husväggar.

Banvallen har länge fungerat som barriär. Nu är rälsen dock borttagen.

Före detta lastkaj upplevs ”tråkig” och gör trafiksituationen otydlig pga 
stora asfalterade ytor som flyter ihop.

Samspel
Banvallen fungerar fortfarande som en barriär trots att rälsen är bortta-
gen.

Lastkajen och de asfalterade ytorna i direkt anslutning nyttjas emellanåt 
som parkering för bilar och lastbilar. Här är ingen självklar plats att vistas 
på såvida man inte jobbar på Lindab eller NP Nilsson.

Vardagsliv
Strax intill banvallen är två större arbetsgivare verksamma; NP Nilsson 
och Lindab.

Grevie banvall 1:2000
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Det är lätt att ta sig till arbetsplatserna via både kollektivtrafik, gång och 
cykel samt bil. En busshållplats finns på Järnvägsgatan i anslutning till Lin-
dabs verksamhet.

Timmervägen, som ”delar” NP Nilssons verksamhet upplevs otrygg bl a på 
grund av att truckar kör tvärs över Timmervägen under arbetstid.

En  busshållplats är belägen strax intill Lindab vilket gör att det är lätt att 
t ex arbetspendla till både NP Nilsson och Lindab eller ta sig till sin bostad 
i närområdet.

Identitet
Järnvägsstationen och Grevie som stationssamhälle har länge präglat or-
ten. Numera är järnvägsstationen riven och rälsen borttagen. Endast last-
kajen finns kvar. Den grusade banvallen / marken vittnar om var rälsen 
löpt. Trots att varken järnväg eller stationsbyggnader finns kvar präglas 
platsen av dess historia.

Platsen väster om banvallen präglas i dagsläget av arbetsgivarna Lindab 
och NP Nilssons verksamheter. Gång- och cykelbana mellan Lindab och NP Nilsson

Vy från Järnvägsgatan mot  f.d. lastkajGrefvie station, 1925
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Gamla banvallen och intilliggande område - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
Före detta järnvägsområdet är ett relativt stort område och platsen har 
stor potential att kunna utvecklas till något helt nytt som gynnar hela or-
ten.

Platsen föreslås omvandlas till ett så kallat socialt centrum och fungera 
som ett nav för att knyta samman både intilliggande rekreationsområden, 
målpunkter och dessutom förstärka ett centrum. Trafiksituationen för 
både fotgängare, cyklister och även bilister bör studeras för att göra tryg-
gare.

På banvallen föreslås att en gång- och cykelbana (samt delvis ridled) an-
läggs. Det är viktigt att den nya gång- och cykelbanan knyter samman med 
befintlig gång - och cykelbana mellan NP Nilssons och Lindabs verksam-

NP Nilsson AB

Lindab

Trygga / förstärk 
befintlig gång- och 

cykelbana

Framtida rondell

Trafiksäkra gata 
mellan NP Nilssons 

verksamheter

Gång- och 
cykelbana

NP Nilsson AB

”Socialt 
centrum”

Gång- och cykelbana 
(delvis ridled) på f.d. 

banvall

0                 50               100 m

het. I dagsläget bedriver NP Nils-
son sin verksamhet på båda sidor 
om Timmervägen. Gatan trafike-
ras frekvent av både truckar och 
lastbilar. Trafiksituationen måste 
ses över. Förslagsvis stängs Tim-
mervägen för genomfart av både 
privatbilar, fotgängare och cyklis-
ter. Istället förstärks gång- och cy-
kelbanan mellan NP Nilsson och Lindabs verksamheter samt Järnvägsga-
tan som en alternativ väg. Bilister bör istället hänvisas till Järnvägsgatan 
alt Böskedalsvägen och Tranvägen för genomfart.

Trafiksituationen för den nu ”knixiga” Järnvägsgatan / Gimlevägen bör 
ses över. Förslagsvis ses infrastrukturen över när planering av området 
mellan Gimlevägen och banvallen sker. 
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Platsen har stor potential som både mötesplats samt som ett nav för att 
knyta ihop olika målpunkter, t.ex kopplingen till Sinarpsdalen.

Samspel
Platsen i anslutning till före detta banvall samt lastkaj har stor potential  
att bli en helt ny mötesplats samt fungera som ett nav för att knyta ihop 
olika målpunkter. När banvallen ej utgör en barriär skapas möjlighet till 
kopplingar mellan t ex rekreationsområdena Sinarpsdalen, Böske, Grevie 
backar och övriga grönområden samt även en koppling till centrum.

Förslagsvis  anordnas ett aktivitetshus för skapande aktivieter, såsom t ex 
konst, musik, dans och kanske ett café. I anslutning till aktivitetshuset före-
slås även en park/grönyta med sittplatser. Eventuellt kan Kraitz konsverk 
flyttas hit. Grönytan kan även inrymma plats för t ex stadsodling (likt den i 
Båstad), bocciabana, skateramp eller andra aktiviteter. Aktivitetshuset och 
intilliggande grön- och rekreationsområde skulle kunna fungera som en 
mötesplats för människor i alla olika åldrar, kön och etnisk tillhörighet.

Det nya sociala centrumet i anslutning till befintliga rekreationsområden 
uppmuntrar till fysisk aktivitet vilket främjar folkhälsan.

Platsen möjliggör både planerade och oplanerade möten mellan männ-
iskor.

Vardagsliv
Olika slags aktiviteter i och i anslutning till det sociala centrumet gör att 
platsen besöks veckans alla dagar samt både dag och kvällstid.

I anslutning till gång- och cykelbanan bör en parkeringsplats anordnas för 
de som bor en bit från Grevie och t,ex vill kunna vandra till Sinarpsdalen. 
På Järnvägsgatan, mitt emot Lindab, finns en busshållplats vilket möjliggör 
att man lätt kan ta sig till och från platsen via kollektivtrafik.

Identitet
Trots att både räls och järnvägsbyggnader numera är borttagna präglas 
platsen av dess historia. I anslutning till det nya sociala centrumet föreslås 
att en skylt sätts upp som berättar om platsen historia.

Platsen har stor potential till att skapa en ny identitet som ett socialt 
centrum där människor kan mötas. Förslagsvis anordnas ett aktivitetshus 
för skapande aktivieter, såsom t ex konst, musik, dans och kanske ett café. 

Aktivitetshuset och intilliggande grön- och rekreationsområde skulle ock-
så kunna fungera som en mötesplats för människor i alla olika åldrar, kön.
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Bebyggelse och område längs Järnvägsgatan - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Järnvägsgatan är ett starkt stråk som bl a knyter an till målpunkterna Bjä-
repunkten och ett flertal arbetsgivare. Längs med Järnvägsgatan finns, för-
utom flera arbetsgivare; pizzeria, cykelreparatör samt en mindre torgyta 
utsmyckat med Kraitz konstverk.

Otrygga eller osäkra platser
Gångslingan i grönområdet är ej belyst vilket kan skapa otrygghet. Längs 
Järnvägsgatan finns ingen separerad cykelväg utan cykling sker på gata. 
Dock upplever många Greviebor det acceptbelt på grund av gatans bredd 
och den förhållandevis ringa trafiken.

Samspel
Den lilla torgytan med Kraitz öppnar upp för spontanta möten eller möj-
lighet att slå sig ner och iaktta förbipasserande. Dessvärre är konstverket 
förfallet och behöver rustas upp. Platsen upplevs inte inbjudande att vis-
tas på. En parkeringsplats finns i direkt anslutning till både torgytan och 
Järnvägsgatan. Parkeringen används för intilliggande verksamhet samt av 
personer som besöker pizzerian. 

Längs Järnvägsgatan förekommer både planerade och oplanderade akti-
viteter på dag och kvällstid. Ett flertal arbetsplatser (”Kranpunkten”, Piz-
zeria, Sandbäckens rör, Lindab, cykelreparation) finns längs Järnvägsgatan 
och dessutom en pizzeria som är både kvälls- och helgöppen.

Via en gång- och cykelväg nordost om Sandbäckens rör når man grönom-
rådet i norr, se kartbild. Grönytan kan även nås norrifrån via små passa-
ger mellan villatomterna. Passagerna kan upplevas privata och är inte helt 
självklara att ta sig till eller genom.

Kraitz konstverk
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Grönområdet utgörs av en 8-10 m hög rullstensås. I anslutning till 
grönområdet finns även en lekplats som är välbesökt. Grönområdet 
i sin helhet med gångslinga och lekplats möjliggör rekreation och 
spontana möten. Dock kan höjdskillnaderna inom området vara ut-
manande för människor med gångsvårigheter.

Vardagsliv
Längs Järnvägsgatan finns ett flertal arbetsplatser och man når även 
grönområdet i norr. Arbetsplatserna, grönområdet och servicen i 
form av både cykelreparatör och pizzeria når man både via bil, buss, 
gång och cykel.

Området främjar ett aktivt vardagsliv då både arbetsplatser, grönom-
råde med lekplats samt service i form av både cykelreparatör och piz-
zeria är nåbara till fots och med cykel.

Enligt Trafikverkets trafikräkning har Järnvägsgatan en årsmedel-
dygnstrafik (ÅDT) om 900 fordon.

Identitet
Förr låg centrum längs Järnvägsgatan, intill ”torget” och Kraitz konst-
verk. Där var både bank och kommunhus beläget. Trots att både bank 
och kommunhus numera är borta känns Järnvägsgatan som en cen-
trumgata vilket kan bero på närheten till Bjärepunkten och servicen 
strax intill.

Gångslinga i grönområdet norr om ”Torg”



27

Samrådshandling 2017-04-07
                     Inriktningsdokument Grevie

Verksamhet, Sandbäckens rör

Verksamhet, Lindab Lekplats, Nordost om ”Torg”
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Bebyggelse och område längs Järnvägsgatan - Förslag 
och rekommendationer

Sammanhållen stad
Järnvägsgatan föreslås förstärkas och utvecklas till ett ännu starkare stråk 
och knyta ihop den befintliga starka målpunkten Bjärepunkten samt den 
nya  målpunkten Socialt centrum. Intill och längs detta stråk bedrivs i 
dagsläget flera olika slags verksamheter, i form av t ex handel, kontor och 
tillverkning, vilket genererar ett naturligt flöde av människor. Mångfalden 
i olika slags aktiviteter stimulerar och möjliggör aktiviteter längs stråket 
både dag- och kvällstid vilket också leder till att platserna upplevs trygga.

I grönområdet på rullstensåsen samt på lekplatsen norr om Järnvägsga-
tan vistas en hel del människor i olika åldrar. Grönområdet är en ”oas” 
insprängd bland både villabebyggelse samt flerbostadshus. Dock kan det 
upplevas svårtillgängligt och oklart hur man ska ta sig till grönområdet 
både med tanke på betydande nivåskillnader samt otydlighet mellan pri-
vat och offentlig mark. Grönområdet bör knyta ihop med andra stråk (t ex 
Järnvägsgatan, Timmervägen) och tydliggöras mer med hjälp av t ex skylt-
ning och eventuellt mer belysning.

Samspel
Längs Järnvägsgatan föreslås bebyggelse i form av både handel, kontor och 
bostäder - vilket flera av de gällande detaljplanerna redan möjliggör.

Genom att möjliggöra en blandning  av olika funktioner längs och i an-
slutning till Järnvägsgatan kommer möten mellan människor att ske både 
oplanerat och planerat under veckans alla dagar både dag- och kvällstid.

För att göra Järnvägsgatan trevligare och tryggare föreslås hastighetsdäm-
pande åtgärder i form av t ex planteringslådor, pollare samt en separat 
gång- och cykelväg. 

I dagsläget finns ett mindre torg i anslutning till Järnvägsgatan. Torget är 

utsmyckat med ett konstverk av Kraitz, men är i behov av renovering. 
Intill finns även några bänkar. Konstverket föreslås flyttas och torgytan 
omdiponeras. Ett helhetsgrepp bör tas över torgytan, parkeringen samt 
de intilliggande verksamheterna för att ge platsen mer centrumkaraktär.

Vardagsliv
Området i anslutning och längs med Järnvägsgatan har stor potential att 
utvecklas till ett centrum och centrumgata med olika funktioner vilket 
underlättar de vardagliga ärendena. De korta avstånden inom Grevie 
samhälle samt närhet till busshållplats gör att centrum är lätt att nå både 
till fots, cykel samt via kollektivtrafik. För Järnvägsgatan föreslås hastig-
hetsdämpande åtgärder vilket medför mindre buller och högre trafiksä-
kerhet. Närheten till de stora rekreationsområdena Sinarpsdalen samt 
Grevie backar och även grönområdet med lekplats norr om Järnvägsga-
tan främjar ett hälsosamt och aktivt liv.

Identitet
De föreslagna åtgärderna avseende bl a bebyggelse längs Järnvägsgatan 
kommer att resultera i att Järnvägsgatans ”gamla” identitet kommer att 
återskapas - dvs Järnvägsgatan kommer att bli en ”centrumgata” med liv 
och rörelse.
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Grevie kyrkby - Analys
Grevie Kyrkby inkluderas i Inriktningsdokumentet för Grevie bl a med an-
ledning av att man i Grevie Kyrkby finner service som inte finns i Grevie 
samhälle och vise versa. Med andra ord kompletterar Grevie samhälle och 
Grevie Kyrkby varandra och blir starka i sin samverkan.

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
I Grevie Kyrkby finns flera viktiga målpunkter. Där finns bl a montessori-
förskolan Äpplet, F-6 skolan Asken, vård- och omsorgsboendet Almgården. 
Dessutom har både scoutkåren och församlingshemmet aktiviteter i kyrk-
byn.

Väg 105 med gång- och cykelbana är ett starkt stråk som löper längs / ige-
nom kyrkbyn.

Otrygga eller osäkra platser
Själva Grevie Kyrkby uppfattas som en trygg plats medans väg 105 uppfat-
tas som en barriär där hastighetsbegränsning inte hålls och som dessutom 
trafikeras mycket (speciellt sommartid). Korsningarna Grimmes väg/väg 
105 och Marknadsvägen/väg 105 är otrygga med anledning av sikt och 
trafikförhållandena. Korsningen Grimmesväg/väg 105 är dåligt utmärkt 
och mörk vintertid. Korsningen Marknadsvägen/väg 105 saknar över-
gångsställe från busshållplats öster om väg 105.

Även korsningen Grimmes väg / Marknadsvägen uppfattas otrygg bl a på 
grund av att korsningen är otydlig och upplevs som en stor asfaltsplan.

Samspel
I Grevie Kyrkby sker en hel del planerade möte i samband med t ex vistelse 
på förskola, skola, vård- och omsorgsboende (samt dess dagverksamhet). 
Dessutom i samband med församlingshemmets och scoutföreningens akti-
viteter. Oplanerade möten kan ske i samband med att man t ex tar sig från 
busshållplats till skola eller församlingshem och träffar någon ”på vägen”.

Grevie kyrkby 1:4000
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Med anledning av att fastigheten Grevie 28:1 är helt flackt, inte innehåller 
någon träddunge eller liknande och dessutom inte är bebyggt ännu finns 
det inget som ramar in gaturummen.

Bebyggelsen närmast kyrkan präglas av småskalighet och bykänsla.

Väg 105, som trafikeras mycket (speciellt sommartid), uppfattas som en 
barriär där hastighetsbegränsningar dessutom inte hålls.

Vardagsliv
Bor man inte i Grevie kyrkby befinner man sig där mest på dagtid eller de 
kvällar det är aktiviteter i scoutföreningens lokal eller i församlingshem-
met.

Grevie Kyrkby har inte service i form av t ex mataffär, post vilket leder till 
att vill man utföra den typ av vardagliga ärenden måste man bege sig till 
antingen Grevie samhälle alternativt Förslöv.

Identitet
Grevie Kyrkby präglas av småskalighet och en bykänsla.

Vid workshopen påtalar flera Greviebor att de inte upplever att Grevie 
Kyrkby hör ihop med Grevie samhälle utan är två separata samhällen.

Almgådens vård- och omsorgsboende

Montessoriskolan, Asken

Grevie 28:1 i förgrund och Grevie Kyrka i bakgrund
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Grevie kyrkby - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
Målpunkterna i Grevie Kyrkby kan förstärkas genom att t ex säkerställa 
en utbyggnadsmöjlighet för både vård- och omsorgsboende, förskola och 
skola. Viss utbyggnad är möjlig inom respektive fastighet och verksamhet 
men i nästa led krävs att ny intilliggande mark tas i anspråk.

I dagsläget förbinds Grevie samhälle med Grevie kyrkby med väg 105 och 
en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är i bra skick men är inte be-
lyst vilket den borde vara för att göra sträckan tryggare.

Korsningspunkterna Grimmesväg/väg 105 samt Marknadsvägen/väg 105 
bör ses över och göras trafiksäkrare. Speciellt korsningspunkten Mark-
nadsvägen/väg 105 där det idag finns en busshållplats. Ett övergångsställe 
bör anordnas över väg 105 för de som både bor i Grevie kyrkby eller t ex 
besöker skola, vård- och omsorgsboende eller scoutverksamhet.

En detaljplan för fastigheten Grevie 28:1 är framtagen men området är ej 
utbyggt ännu. Detaljplanen möjliggör både bostäder samt handel alterna-
tivt icke störande verksamhet samt även gång- och cykelbana längs Mark-
nadsvägen. Den  dag området byggs ut kommer Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby att knytas ihop på ett tydligare sätt.

Samspel
För att förstärka de befintliga målpunkterna i Grevie kyrkby och möjlig-
göra fler både planerade och oplanerade möten krävs att Grevie kyrkby 
utvecklas och på ett tydligare sätt kopplas samman med Grevie samhälle. 
Det kommer att ske bl a när fastigheten Grevie 28:1 bebyggs. Korsnings-
punktena Grimmesväg, Marknadsvägen/väg 105 utgör idag en barriär 
som måste göras tryggare genom att trafiksäkra korsningspunkterna.
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Grevie 28:1 
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Vardagsliv
För ett fungerande vardagsliv är man som boende i Grevie kyrkby i dagslä-
get beroende av service i Grevie samhälle alternativt i Förslöv.

I Grevie kyrkby är kollektivtrafiken god och det är även möjligt att cykla 
till både Grevie samhälle och Förslöv. Dock finns en mental barriär vilket 
leder till att många väljer bil som färdmedel. Anordnas belysning längs 
gång-  cykelbanan utmed väg 105 kommer den att upplevas tryggare och 
därmed förmodligen nyttjas mer.

Någon anlagd lekplats finns i dagsläget inte i Grevie - förutom de i anslut-
ning till  förskola och skola som drivs av Båstad Montessori. Detaljplanen 
för fastigheten Grevie 28:1 möjliggör både bostäder samt nya funktioner 
såsom handel och icke störande verksamhet samt lekplats. En utbyggnad 
i enlighet med detaljplanen leder i sin tur till att vardagliga ärenden är 
möjliga att uträtta i kyrkbyn och att folkhälsan främjas genom närhet till 
lek och rekreation.

Identitet
Grevie kyrkby präglas av en bykänsla -  vilken är möjlig att bevara trots 
utbyggnad av kyrkbyn.

Korsning Marknadsvägen/väg 105 vid busshållplats som föreslås trafiksäkras
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3.  DEL 3: KONSEKVENSER

Del 3 av den sociala konsekvensanalysen innehåller beskrivningar av de 
sociala konsekvenser som kan förväntas om förslagen i inriktningsdoku-
mentet genomförs. Beskrivningen delas in i aspekterna Sammanhållen 
stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet. Del 3 utgår från de förslag som for-
muleras i inriktningsdokument för Grevie.

Järnvägsgatan i Grevie har stor potential  att återigen bli en centrumgata med  både bostäder, 
handel och centrumverksamheter vilket leder till liv och rörelse dygnet runt alla veckans dagar 

Ett så kallat Socialt centrum med ett aktivitetshus och park etc som uppmuntrar till spontana 
möten och fritidsaktiviteter föreslås i anslutning till f.d banvall och lastkaj i Grevie 

Grevie parken (och Grevie GIK) har stor potential att utvecklas till  en mötesplats för fler männ-
iskor i alla olika åldrar
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Sammanhållen stad - konsekvenser
I en sammanhållen stad finns goda förutsättningar för att människor från 
olika sociala grupper och med olika ärenden ser varandra och möts i det 
vardagliga livet. Den fysiska miljön hjälper till att motverka segregation, 
överbrygga barriärer, stärka stråk och skapa rumsliga sammanhang.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning.
Boendeformer som saknas och efterfrågas ska prioriteras
Målen innebär fler kompletterande boendeformer och ökar variationen i 
upplåtelseformerna, vilket kan öka möjligheten för människor med olika 
bakgrund att mötas i sin bostadsmiljö. Målet kan förbättra möjligheten för 
dem som idag har svårast att få tag på bostad, som unga och människor 
med låga inkomster.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet skapar förutsättningar för nya befolkade stråk och kan minska ef-
fekten av befintliga barriärer.

Tillräckligt utbud lokalt av handel och service
Målet gör att människor med olika ärenden möts.

Knutpunkter binds samman
Målet leder till att befintliga stråk stärks och nya kan skapas.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur
Målet stärker de rekreativa stråken, vilka korsar och kombineras med an-
dra stråk och skapar förutsättningar för människor med olika ärenden att 
mötas.

Förslagens sociala konsekvenser
Grönstråk
Förslaget om förstärkt, sammanhängande grönstråk som knyter ihop 
både Sinarpsdalen och Grevie backar tillsammans med Grevieparken samt 
ett nytt så kallat socialt centrum underlättar för människor med olika 
ärenden att mötas. Stråken kan fungera både för rekreation och för daglig 
pendling till och från exempelvis arbetsplatser och aktiviteter.

Barriär
Stålhögavägen/ väg 105 riskerar att bli en allt mer besvärlig barriär i och 
med att områdena runt omkring föreslås utvecklas och förtätas vilket ock-
så kan medföra mer trafik. För att förbättra säkerheten kan hastigheter 
på bilarna längs vägen behöva sänkas samtidigt som trygga passager för 
fotgängare behöver anläggas vid flera korsningspunkter.

Gång och cykel
Förslaget att utveckla cykelstråk längs Järnvägsgatan och Stålhögavägen  
samt anlägga nytt cykelstråk längs före detta banvallen både mot Båstad 
och Förslöv förbättrar viktiga kopplingar både i orten samt med intillig-
gande orter.
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Samspel - konsekvenser
Stadsmiljöns förutsättningar att främja möten är beroende av tydliga och 
välkomnande offentliga platser i anslutning till de stråk som människor 
rör sig längs. För att platsen ska kännas trygg är det viktigt med god över-
blickbarhet och orienterbarhet.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning.
Målet innebär en ökad koncentration av människor, vilket i sig ökar möj-
ligheten för spontana möten. Förtätning kan också hjälpa till att förtydliga 
uppdelningen mellan privata ytor och offentliga platser och stärka platser 
för möten.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet innebär tydligare stråk för fotgängare, vilket ger goda förutsättning-
ar för befolkade platser i anslutning till stråken. Nya platser för möten bör 
planeras där folk rör sig.

Knutpunkter binds samman
Målet kan stärka platser där stråk möts, dit kollektivtrafik anländer, där 
cyklar parkeras och skapa nya möjligheter till möten.

Tätorten ska vara välkomnande
Utveckla mötesplatser för alla
Målet stärker ambitionen att skapa mötesplatser som är tydligt offentliga 
och som kan användas på många olika sätt av olika människor.

Förslagens sociala konsekvenser
Social mötesplats, utveckling av området kring Grevieparken
Förslagen att både utveckla området kring Grevieparken samt anordna 
ett nytt så kallat Socialt centrum i anslutning till före detta banvallen 
och utveckla de rekreativa kvaliteterna i områdena ökar möjligheten för 
människor med olika intressen att mötas.

Även möjligheten till spontana aktiviteter, utanför idrottsföreningarnas 
regi, ökar, vilket också bidrar till bättre förutsättning för integration när 
tröskeln att vara med och delta sänks.

Förslaget ökar möjligheten att samutnyttja marken kring gamla ban-
vallen, vilket kan leda till en intensivare användning och mer aktivitet i 
centrum.

Grön- och blåstruktur
Förslaget att utveckla grönstråk både i öst/västlig och nord/sydlig rikt-
ning i Grevie möjliggör spontana möten och främjar även ett aktivt liv 
som påverkar folkhälsan positivt.

Bjärepunkten och Järnvägsgatan
Förslaget att förstärka och utveckla Bjärepunkten och Järnvägsgatan som 
centrum bidrar till att skapa attraktiva rum för vistelse. De ökar förut-
sättningarna för människor att mötas, både planerat och spontant och 
ökar sannolikheten att träffa personer som man inte redan känner.

Förtätning
Förslaget att blanda bostäder med t ex centrumverksamhet och t.ex skola 
ger goda förutsättningar för integration och kan bidra till aktivt  folkliv 
stora delar av dygnet, alla dagar i veckan.

Barriär
Stålhögavägen/ väg 105 riskerar att bli en allt mer besvärlig barriär i och 
med att områdena runt omkring föreslås utvecklas och förtätas vilket 
också kan medföra mer trafik. För att förbättra säkerheten kan hastighe-
ter på bilarna längs vägen behöva sänkas samtidigt som trygga passager 
för fotgängare behöver anläggas vid flera korsningspunkter.
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Målet kan till en del uppfyllas genom en satsning på goda platser för mö-
ten där det finns möjlighet för aktiviteter att uppstå spontant.

Tillräckligt utbud av handel, utbildning, service, omsorg och fören-
ingsliv i förhållande till antalet invånare
Målet är nödvändigt för att på sikt bibehålla ett tillräckligt utbud inom 
handel och service, vilket är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv. 
Målet stärks i kombination med målet om förtätning, samtidigt som det är 
svårt för kommunen att bidra till måluppfyllelsen om man inte själv äger 
lokaler för handel och service. Målet är beroende av privata initiativ.

Förslagens sociala konsekvenser
Förslaget innehåller en mångfald av aktiviteter, som är lättillgängliga för 
alla, vilket skapar goda förutsättningar för en innehållsrik vardag.

Gång och cykel
Förslaget innehåller flera förbättringar av gång- och cykelvägarna, vilket 
underlättar vardagen för många, inte minst för barn och ungdomar som 
inte har tillgång till bil och som inte ska behöva vara beroende av vuxna 
för att ta sig till skola och fritidsaktiviteter. Detta ställer dock stora krav på 
trafiksäker utformning.

Förslaget att omvandla den gamla banvallen till cykelväg ger en betydelse-
full tillgång till höga naturvärden lättillgängligt från flera ställen i Grevie, 
vilket bidrar till tillgänglig natur i vardagen.

Förtätning
Föreslagna förtätningar i Grevie, främst i anslutning till Bjärepunkten och 
Järnvägsgatan, ger både en ökad koncentration av bebyggelsen och en 
ökad funktionsblandning, vilket förbättrar förutsättningarna för samord-
ning av vardagens alla aktiviteter. 

Vardagsliv - konsekvenser
Hur attraktiv och hållbar en stad är avgörs av hur människor faktiskt an-
vänder den. En god stadsmiljö underlättar vardagslivets återkommande 
ärenden eftersom det är nära till olika funktioner och att det går att kom-
binera både fritidsaktiviteter och nödvändiga sysslor.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning
Målet möjliggör en ökad koncentration av butiker och en större närhet 
mellan boende och butiker och därmed ett enklare vardagsliv.

Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystem-
tjänster och främja folkhälsa
Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet
Målen ökar möjligheten till rekreation i vardagen och förbättrar barns till-
gång till grönska och lek.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet skapar möjlighet till möten och sociala kvaliteter i samband med 
vardagens alla ärenden. För att vardagen ska kunna fungera för alla är det 
viktigt att också hitta smarta kombinationer för den som behöver använda 
bil.

Goda pendlingsmöjligheter ska tas tillvara
Målet stärker hållplatsers funktion som viktiga mötesplatser och utgångs-
punkter för vardagens ärenden och aktiviteter.

Meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet skapar förutsättningar för ett ökat utbud av planerade aktiviteter 
och kan samtidigt stärka det ideella engagemanget i kultur- och förenings-
livet.
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Identitet - konsekvenser
Ett områdes identitet påverkar de människor som bor och verkar där. En 
omsorgsfullt gestaltad miljö som knyter an till sin historia och omgivning 
kan betyda mycket för känslan av stolthet och tillhörighet. Den fysiska ka-
raktären påverkar också hur människor agerar och trivs och är av stor be-
tydelse för ett områdes framtida utvecklingsmöjligheter.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning.
Målet innebär en möjlighet att utveckla och förtydliga befintliga kvaliteter 
och stärka områdets karaktär. Det innebär också en risk att platser försvin-
ner och att karaktärer förvanskas, vilket i sin tur kan leda till förändrade 
möjligheter för möten och trivsel i ett område.

Målet innebär också en möjlighet att utveckla och förtydliga befintliga kva-
liteter och stärka områdets karaktär.

Grön- och blåstruktur
Målet förmedlar att grönområden inne i Grevie och kringliggande natur är 
viktiga för ortens identitet, vilket innebär att de bör utformas och skötas 
därefter.

Tätorten ska vara välkomnande
Målet kan tolkas som att utformning och omhändertagande av offentliga 
ytor, både viktiga stråk och platser för möten, ska prioriteras så att dessa 
ytor uppfattas som trygga och välkomnande.

Attraktiva offentliga miljöer
Centrumbildningar och mötesplatser som kompletterar varandra bidrar 
till att ge orten en tydligare identitet då det bidrar till att stärka det sociala 
livet på platsen.

Samhällets målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras 
unika karaktärer
Målet innebär att Grevies befintliga centrum ska utvecklas och förstärkas 
vilket stärker Grevies identitet.

Förslagens sociala konsekvenser
Grönytor
Banvallen föreslås omvandlas till cykelbana vilket innebär att en viktig 
historisk länk bevaras.

Förtätning
Flera delar i förslaget pekar mot området kring Bjärepunkten, Järnvägs-
gatan som ett stärkt framtida centrum, med förslag som innebär förtät-
ning  och utveckling av verksamheterna. Att utveckla området i anslut-
ning till Bjärepunkten och Järnvägsgatan till ett tydligare centrum kan ha 
stor påverkan på uppfattningen om Grevies identitet. Det är positivt med 
ett starkare och trivsammare centrum.

Socialt centrum
Förslaget om ett nytt så kallat Socialt centrum bidrar till en funktion och 
mötesplats som idag saknas i Grevie, en offentlig mötesplats, och som på 
så sätt kan stärka hela Grevies identitet.
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