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HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande handlingar: 

• Plankarta (A2) 

• Planbeskrivning 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan (UBM) 

Utredningar 
Följande utredningar har upprättats inom ramen för planarbetet: 

• Riskutredning, Säkerhetspartner, daterad 2021-09-28 

• Rapport trafikbuller, Trivector, daterad 2022-05-25 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Bakgrund 
En bullerutredning togs fram 2017 för att utreda möjligheten att 
stycka av fyra fastigheter från fastigheten Åstorp 112:43 med syfte 
att upprätta villabebyggelse. Denna utredning påvisade att 
bullernivåer med en föreslagen vall mot väg E4 och järnvägen var 
godtagbara för större område än de fyra föreslagna 
bostadsfastigheterna. 

Syfte 
Planens syfte är att utreda möjligheten för ett bostadsområde 
mellan Linfröet och bullervallen längs E4:ans östra del samt 
Skånebanans norra del.  

Planförfarande 
Detaljplanen avser handläggas med utökat förfarande enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 7 §, då planen inte bedöms vara helt förenlig med 
kommunens översiktsplan. Del av planområdet ligger utanför 
utpekat förtätningsområde. Förfarandet består av kungörelse, 
samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, 
granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga 
kraft. 

 
 
 

SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 
• Ett nytt bostadsområde om totalt 1375 m2 

Här är vi nu 
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• Gata för bil- och gångtrafik 
• Grönyta med dagvattendamm 
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PLANDATA 

Läge och areal 

 
Planområdet i förhållande till Åstorp 
 
Planområdet ligger 5 min från Åstorps centrum med bil och 8 min 
med cykel. 
 

 
Planområdet med planavgränsning  
 
Planområdesgränsen är den svarta streckade linjen i bilden ovan.  

Markägoförhållanden 
Hela planområdet ägs av Åstorps kommun och omfattar del av 
fastigheten Åstorp 112:43 samt Linfröet 4.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Åstorps översiktsplan ÖP 2021 antagen av kommunfullmäktige 
2022-02-28 § 25, uttrycker att utbyggnad av bostäder ska i största 
mån ske på gång- och cykelavstånd till kollektivtrafik samt lokala 
målpunkter som service, offentliga mötesplatser och grönområden. 
Förtätning inom befintliga tätorter ska prioriteras före exploatering 
av jordbruksmark. Planförslaget bedöms vara förenligt med dessa 
intentioner. I översiktsplanen finns ett förtätningsområde utpekat 
som förespråkas för utveckling i kommunen. Planområdet ligger 
till största del inom detta förtätningsområde. En del av planområdet 
ligger utanför förtätningsområde. 

 
Utdrag ur ÖP 2021 Åstorps kommun. Planområdets placering visas med 
rödstreckad linje 

Bostadsförsörjningsprogram 
Bostadsförsörjningsprogram för Åstorps kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2017-04-24. Enligt programmets riktlinjer är 
det viktigt att kommunen drar nytta av sitt geografiska läge och 
tillgången på goda kommunikationer. Människor ska lockas att 
bosätta sig i kommunen genom att erbjudas attraktiva 
boendemiljöer, bra kommunal service samt goda 
pendlingsmöjligheter. 
 
Planförslaget anses vara förenligt med ovan riktlinjer. 

Detaljplaner 
Planområdets sydöstra del ligger inom stadsplan från 1967-05-22. 
Användningen är bostadsändamål. Stadsplanen möjliggör för 
friliggande villor intill planområdet i öster. Resterande yta av 
planområdet omfattas inte av någon detaljplan. 
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Utdrag ur befintlig detaljplan 

Bygglov 
Det finns inga bygglov inom planområdet.  

Riksintressen 
Väg E4 strax väster om planområdet är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Tillkommande 
bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en anläggnings 
influensområde, får inte ha en negativ inverkan på nuvarande eller 
framtida nyttjande av anläggningen.  
 
E4:an sträcker sig mellan Torneå i Finland och Helsingborg i Skåne 
och är en europaväg med internationell betydelse.  
 
Skånebanan, sträckan Åstorp-Kattarp, är av Trafikverket en 
tillkommen anläggning av riksintresse. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Plankontorets samlade bedömning är att planförslaget inte innebär 
betydande negativ miljöpåverkan. Den grönyta som tas i anspråk 
för att skapa bostäder är inte av särskilt hög kvalité och den mindre 
grönytan som tillkommer har förutsättningar för att bli mer 
kvalitativ i fråga om biologiska värde och rekreativa värden. 
Planförslagets lokalisering inom Åstorps tätort innebär goda 
förutsättningar för att nyttja befintlig infrastruktur och i större 
utsträckning använda hållbara färdmedel.  
 
En mer omfattande beskrivning av planens påverkan på olika 
intressen går att finna i den undersökning av betydande 
miljöpåverkan som tagits fram. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet 

Natur 

Mark och vegetation 
Planområdet är i nuläget en grönyta som i norr består av en klippt 
gräsyta. I den södra delen har markarbete tidigare skett vilket gjort 
att området har exponerad lera. Med tiden har även gräs och sly 
vuxit upp. Området är i söder och väster omringat av en bullervall 
på cirka 5 meter vilken har en ängskaraktär med högvuxet gräs. 
Marken sluttar mot planområdets nordvästra del. 
Vegetationsmässigt har planområdet inte särskilt varierad karaktär. 

 
Planområdet sett söderifrån 
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Geotekniska förhållanden 
Jordarten är glacial finlera och bergarten är slamsten, lersten och 
siltsten. Det är samma bergart och jordart som i det nya 
bostadsområdet öster om planområdet. Därmed bedöms de 
geotekniska förhållandena för att kunna upprätta bostäder i området 
som goda. En geoteknisk undersökning föreslås genomföras i 
samband med projektering. 

Markradon 
Risken för radon bedöms vara låg enligt en undersökning 
genomförd 2008 (SGU 2008-08-28). 

Fornlämningar 
Det har inte påträffats några fornlämningar inom eller i 
angränsning till planområdet. Om fornlämningar påträffas i 
samband vid markarbeten vid genomförande ska arbetet 
omedelbart avbrytas och enligt 2 kap. 10 § i Lag om kulturminnen 
med mera (SFS: 1988:950) ska Länsstyrelsen kontaktas. 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns ingen bebyggelse men i dess närhet finns 
ett antal villor. Öster om planområdet finns det två villor i ett plan 
samt ett gruppboende. Gruppboendets byggnad har fasad i gul puts 
med inslag av cederträpanel samt ett sågtandstak.  
 

 
Gruppboende öster om planområdet 
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Nyuppförd villa öster om planområdet 
 
De två villorna öster om planområdet har fasad i vit puts. Taket är 
brutet sadeltak med ljusinsläpp i brytningen. 
 
I övrigt är bebyggelsen öster och norr om planområdet villor av 
varierande karaktär och storlek från 1970-talet och framåt. 

Service 
Planområdet ligger 8 min med cykel från Åstorps centrum där det 
finns caféer, detaljhandel, hotell, bibliotek, systembolag, 
mataffärer, apotek, vårdcentral, tandläkare samt barn- och 
äldreomsorg. 

Rekreation 
Närmaste grönyta finns cirka 60 meter från planområdet. Det är en 
gräsyta på 6000 m2 med spridda träd och buskar, samt en mindre 
lekplats. Det finns även en större grönyta för rekreation cirka 400 
meter från planområdet på cirka 5 hektar. Söderåsen ligger cirka 10 
min från planområdet med cykel om storskaligare 
rekreationsmöjligheter önskas. Planområdet har därmed god närhet 
till rekreation. 



 
11 

 
Fotografi av den närmaste grönytan med lekplats 

Gator och trafik 

Biltrafik 
Planområdet ansluter till Gamla vägen, vilken är en lokalgata och 
har en bredd av 7 meter. Gatan förser ett mindre villaområde i 
nuläget och ansluter till Malmövägen vilken i sin tur leder ut på 
E4:an och vidare mot Bjuv. 
 
Väg E4 är utpekat som riksintresse för kommunikation och ligger 
väster om planområdet.  

Parkering 
I nuläget finns ingen parkering inom planområdet utan närmaste 
parkering finns på Linngatan cirka 50 meter bort. I övrigt sker 
parkering på egen fastighet i anslutning till planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 

 
Karta med befintliga cykelvägar markerade i gult. Målpunkter är 
markerade i lila 
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Planområdet ansluter till ett mer omfattande cykelnät via 
Malmövägen. Det finns cykelförbindelser mot Åstorps centrum och 
station, Nyvång, Haganässkolan och Söderåsen. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är Åstorp Dala vilken ligger ca 3 min gång 
från planområdet. Denna hållplats trafikeras av linje 520 vilken går 
mellan Åstorp och Helsingborg. Från Åstorps station går tåg till 
Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad samt Malmö via Lomma 
och Teckomatorp.  

Hälsa och säkerhet 

Buller 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 
Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenhet för människors hälsa i plan- och 
bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked.   
 
År 2017 utfärdade regeringen en ny förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggande. Förordningen innehåller riktvärden för 
omgivningsbuller vid bostadsbyggnader och ska från och med 
2017-07-01 tillämpas vid bedömningar enligt både plan- och 
bygglagen och miljöbalken.  
 
Följande riktvärden gäller: 

• 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad. Om ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 
06.00 vid fasaden. 

• 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid uteplats i anslutning till byggnaden. Om 
maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

• För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret 
inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 

 
2017 gjordes en bullerutredning av Akustik Forum för att 
undersöka om bullernivåerna för de idag redan uppförda villorna 
längs Gamla vägen var godtagbara. Dessa mätningar gjordes 
utifrån dåvarande bullersituation samt dåvarande riktlinjer.  
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Planområdet ligger intill väg E4 och järnvägen Skånebanan. En ny 
bullerutredning har tagits fram av Trivector (2022-05-25) för att 
klarlägga ljudnivåer från väg- och tågtrafik för området utifrån två 
utformningsförslag för ny bebyggelse. Beräkning av ljudnivåer har 
utgått från den trafik som förväntas år 2040. Även beräkning av 
ljudnivåer för 2026 års trafik har tagits med. Placering av 
byggnader enligt alternativ 2 förordas ur ett bullerperspektiv.   

 
Två alternativ av bebyggelse som bullerutredningen utgått från 
 

 
Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader år 2040 
 
I bullerrapporten framgår det att riktvärdet vid fasad på större 
bostäder, 60 dBA för ekvivalent ljudnivå, klaras vid de nyplanerade 
bostädernas fasader som visar grönt och gult enligt bilden ovan. 
Vid övriga fasader överskrids detta riktvärde (orangemarkerade 
fasader i bilden ovan), dock kan riktvärdet för bostäder klaras för 
bostäder som är högst 35 m2 stora då riktvärdet istället är 65 dBA. 
Det är vid fasaden mot väg E4 som riktvärdet 60 dBA överskrids 
för större bostäder (alternativ 2). Vid baksidan av huset bör man 
klara 55 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i maximal ljudnivå 
nattetid. Bostaden bör då vara genomgående och minst hälften av 
bostadsrummen bör vara vända mot denna sida. För den yttersta 
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huskroppen i norr klaras inte 55 dBA på baksidan (alternativ 2). 
Utformas det istället en mindre bostad om högst 35 m2 klaras 
riktvärdena. Det är även möjligt att utforma balkong på baksidan 
som dämpar nivån och klarar riktvärdena.  
 

 
Maximala ljudnivåer vid fasader år 2040 
 
De maximala ljudnivåerna vid fasader för år 2040 klarar riktvärdet 
70 dBA vid fasad. Ljudnivåerna är högre i alternativ 1 än i 
alternativ 2. För den norra huskroppen i alternativ 2 där den 
ekvivalenta ljudnivån på baksidan överskrids, klaras den maximala 
ljudnivån. För fasaderna närmast järnvägen i söder överskrids 
riktvärdet 70 dBA. Däremot klarar den södra bebyggelsen den 
ekvivalenta ljudnivån. 
 

 
Ekvivalenta och maximala ljudnivåer år 2040 1,5 m ovan mark 
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Riktvärdena för uteplatser och balkonger är 50 dBA i 
ekvivalentnivån och 70 dBA i maxnivån. Dessa riktvärden klaras 
endast vid enstaka fasad. En gemensam uteplats med 
bullerdämpande åtgärder, exempelvis plank, bör utformas som kan 
klara riktvärdena. I bullerutredningen har två olika platser för 
gemensam bullerplats, utifrån alternativ 2, beräknats med en 
uteplats i form av ett lusthus, d.v.s väggar åt tre håll med tak. För 
den nordöstra placeringen enligt bilden nedan klaras riktvärdena 
inom hela uteplatsen. För den södra placeringen klaras det till stor 
del.  

 
Ekvivalenta ljudnivåer år 2040 1,3 m ovan mark. Blå markering visar 
bullerplank för uteplats 

Spårspring 
Mot Skånebanan finns ett staket mot spårspring som sedan 
fortsätter längs med väg E4.  Detta staket bedöms dock vara 
undermåligt och i behov av förstärkning. Staketet mot Skånebanan 
upphör där den befintliga bullervallen får en lutning som fungerar 
som hinder. Upprustning av staketet finns med i Trafikverkets plan 
för 2022 och ska oavsett detaljplanens genomförande genomföras.  

Farligt gods 
Vid planering av ett område ska risker för människors hälsa och 
säkerhet beaktas. I planområdets närhet passerar E4:an och 
Skånebanan vilka är rekommenderad väg för farligt gods.  
 



 
16 

Länsstyrelsen i Skåne län har publicerat riktlinjer för hur risker 
med transport av farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering 
intill väg och järnväg (2007). Där anges att risker ska beaktas inom 
200 meter från transportleden och där anges även lämpliga 
skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse.  
 
Enligt Länsstyrelsen Skåne läns publikation ”Riktlinjer för 
riskhänsyn i samhällsplaneringen”, ska en riskanalys göras när nya 
planer eller program upprättas eller ändras inom 150 meter från väg 
eller järnväg avsedd för farligt gods. Planområdet ligger inom 150 
meter från väg E4 och järnväg Skånebanan på vilka det sker 
transport av farligt gods. En riskutredning har därmed tagits fram 
av Säkerhetspartner Norden AB för att undersöka den totala 
risknivån inom planområdet. Riskutredningen är genomförd 2021-
09-28. Riskutredningens slutsats är att risknivån i området bedöms 
vara acceptabel med avseende på transport av farligt gods på väg 
E4 och Skånebanan samt urspårningsrisk. Utredningen har inte 
tagit i beaktning den bullervall som finns längs med E4:an och 
Skånebanan med en höjd på cirka fem meter. Enligt utredningen 
bedöms bullervallen kraftigt reducera riskerna för olyckor från väg 
samt även reducera riskerna för en eventuell urspårning från 
järnvägen. Inga riskreducerande åtgärder behöver vidtas.   
 

 
Avstånd från transportled för farligt gods (RIKTSAM). Avståndet räknas 
från yttre räls respektive vägkant till användningsgräns där 
markanvändningen tillåts  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricks- och 
spillvatten. Anslutningsmöjligheter till det allmänna VA-
ledningsnätet finns i Gamla vägen. 

Dagvatten 
Planområdet består av glacial finlera och dess genomsläpplighet 
bedöms som låg. I planområdets nordöstra hörn samt väster om 
planområdet, väg E4, finns lågpunkter identifierade där risk för 
ansamling av vatten vid kraftiga skyfall finns. 
Anslutningsmöjligheter till dagvattennätet finns i Gamla vägen. 

Energi 
Enligt 2 kap. § 5 miljöbalken är det i första hand förnyelsebara 
energikällor som ska användas av alla som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd och byggnaden bör utformas så att 
användning av förnyelsebar energi främjas. 

El 
Det går ledningar för el längs med Gamla vägen. 

Tele 
Det går ledningar för tele längs med Gamla vägen. 

Avfall 
Kringliggande fastigheters avfall hanteras med sopkärl i anslutning 
till bostaden. Tömning av sopkärl görs av det kommunala 
renhållningsbolaget. 
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FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Bebyggelse 

 
Utdrag från plankarta 

Planförslaget innebär att bostäder kan upprättas med en maximal 
yta av 1375 m2 i två våningar för den västra delen och en maximal 
yta av 147 m2 i två våningar för den östra delen. Förslaget för det 
västra området är flexibelt i fråga om bostadstyp och det kan 
således upprättas radhus eller fristående villor. För det östra 
användningsområdet Bostäder är ytan reglerad med f1

 – endast 
friliggande enbostadshus. Detta för att tydliggöra att den 
kvarstående delen av fastigheten Linfröet 4 är avsett för friliggande 
hus i enlighet med bebyggelsen på Linfröet 3 och 2.  
 
Plankartan reglerar minsta fastighetsstorlek med 
planbestämmelserna d1 350 och d2 500 samt största 
fastighetsstorlek med d3 800. För den västra användningsytan 
möjliggör planförslaget för en minsta fastighetsstorlek på 350 m2 
respektive största fastighetsstorlek på 800 m2. Detta för att vara 
flexibelt i fråga om vilken bostadstyp som upprättas. För den östra 
användningsytan är minsta fastighetsstorlek istället reglerat till 500 
m2. 
 



 
19 

Plankartan reglerar byggrätten genom en procentuell angivelse, för 
att andelen som får bebyggas är likvärdigt oavsett hur 
fastighetsbildningen blir. I den västra delen är det angivet en största 
byggnadsarea på 35% av fastighetsarean inom användningsområdet 
vid upprättande av radhus. Det är även reglerat med en största 
byggnadsarea på 25% av fastighetsarean inom användningsområdet 
vid upprättande av friliggande enbostadshus. Detta för att vara 
flexibelt i fråga om vilken bostadstyp som upprättas. I det västra 
användningsområdet reglerar plankartan enbart största 
byggnadsarea på 25% av fastighetsarean inom användningsområdet 
vid uppförande av friliggande enbostadshus.  
 

 
Illustration av hur procentuell byggrätt fungerar. Oavsett 
fastighetsindelning blir byggrätten densamma inom fastighet. 
 
Detaljplanen har angivelse att byggelse ska uppföras med takvinkel 
som möjliggör goda förhållande för solcellspaneler. 
Planbestämmelsen o1 – takvinkel ska vara 15–50° grader inom 
användningsområdet reglerar detta. Bebyggelse föreslås utformas 
så bostäders takytor utformas för att maximera takvinkel i sydlig 
riktning.  

 

 
Illustration av olika utformningar av tak som ger goda förutsättningar för 
solceller. Söderläge representeras av den gula halvcirkeln 
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Inom det västra användningsområdet för Bostäder är markens 
utnyttjande begränsat med planbestämmelsen korsmarkerad mark 
och där marken endast får förses med komplementbyggnad. Detta 
för att styra att bebyggelse uppförs i anslutning till gata. 

Gator och trafik 

Biltrafik  
Planförslaget innebär att en lokalgata på cirka åtta meter upprättas 
som ansluts från Gamla vägen i söder. Lokalgatan slutar i en 
vändplan i planområdets norra del. Vändplanen har en bredd på 18 
meter för att avfallsbilar samt räddningsfordon ska kunna vända.  
 
Längs med gatans ytterkant föreslås ett dike att anläggas som kan 
leda och fördröja dagvatten från gatan, detta regleras med 
planbestämmelsen dike1. 

Gångtrafik  
Planförslaget möjliggör för att uppföra en gångväg längs med den 
föreslagna gatan. Gångvägen har en bredd på cirka två meter och är 
reglerad med gång1.  

Parkering 
Parkering föreslås att ske på den egna tomten. 

Natur 
I planområdets norra del föreslås en grönyta på cirka 870 m2 att 
uppföras. Grönytan är reglerad med användningsbestämmelsen 
Natur. Plankartan föreslår även att en dagvattendamm ska 
inrymmas inom grönytan för att omhänderta dagvatten i området. 
Detta är reglerat med damm1. Grönytan fortsätter i en nord-sydlig 
riktning, längs planområdets västra kant. Här föreslås ett dike att 
uppföras som kan leda och fördröja dagvatten innan det når 
dammen. Detta är reglerat med dike1. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
I bullerutredningen som Trivector tagit fram (2022-05-25) framgår 
det att riktvärdet vid fasad på större bostäder, 60 dBA för 
ekvivalent ljudnivå, klaras vid majoriteten av de nyplanerade 
bostädernas fasader. Vid fasaden i den norra delen av planområdet 
överskrids detta riktvärde, dock kan riktvärdet för bostäder klaras 
för bostäder som är högst 35 m2 stora då riktvärdet istället är 65 
dBA. Det är vid fasaden mot väg E4 som riktvärdet 60 dBA 
överskrids för större bostäder. Vid baksidan av huset bör man klara 
55 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i maximal ljudnivå 
nattetid. Bostaden bör då vara genomgående och minst hälften av 
bostadsrummen bör vara vända mot denna sida. För den yttersta 
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huskroppen i norr klaras inte 55 dBA på baksidan. Utformas det 
istället en mindre bostad om högst 35 m2 klaras riktvärdena. Det är 
även möjligt att balkong utformas på baksidan av huset som 
dämpar nivån tillsammans med att bostaden bör vara genomgående 
och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot denna sida. 
Den norra delen av det västra användningsområdet Bostäder är 
reglerad med m1 – minst hälften av bostadsrummen i varje bostad 
ordnas med en ljuddämpad sida, där så krävs enligt gällande 
riktvärden.  
 
Riktvärdena för uteplatser överskrids enligt bullerutredningen och 
för att klara riktvärdet bör en gemensam uteplats anordnas som 
klarar riktvärdet på 70 dBA maximal ljudnivå och 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå. I bullerutredningen har två olika placeringar av 
gemensam uteplats beräknats som visar att riktvärdena kan klaras 
om uteplats utformas som ett lusthus med tre väggar och tak. För 
att säkerställa att en bullerskyddad uteplats anordnas är det reglerat 
i plankartan med m2 – minst en balkong/uteplats till varje bostad 
eller gemensam uteplats till bostäder ska utföras eller placeras så att 
de klarar gällande riktvärden inom användningsområdet.  

Spårspring 
Det befintliga staketet längs med väg E4 och Skånebanan ska enligt 
Trafikverkets plan för 2022 förstärkas och förlängas oberoende av 
detaljplanens förslag.  

Farligt gods 
Vid planering av ett område ska risker för människors hälsa och 
säkerhet beaktas. I närheten av planområdet passerar väg E4 och 
järnvägen Skånebanan.  
 
Planförslaget uppfyller kravet på bebyggelsefritt avstånd på 30 
meter från yttre räls och vägkant. Avståndet från 
användningsområdet och närmaste spår är cirka 40 meter och 
närmaste vägkant är cirka 60 meter. Enligt den riskutredning som 
har tagits fram i samband med planarbetet av Säkerhetspartner 
(2021) bedöms den totala risknivån i området vara acceptabel 
tillsammans med den befintliga vallen. Bebyggelse enligt 
planförslaget kan upprättas utan att riskreducerande åtgärder 
behöver vidtas.  

Folkhälsa 
Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde upprättas i nära 
anslutning till befintliga grön- och rekreationsområden. Detta ger 
förutsättningar för boende inom planområdet att aktivera sig 
fysiskt.   
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Trygghet 
Planförslaget möjliggör ett bostadsområde där grannar bor nära 
varandra och därmed kan se efter varandra. 
 
Vägar föreslås utformas med belysning för att bidra till en trygghet 
när människor rör sig i området på kvällen och natten. 

Klimat 
Planförslaget ligger endast 8 minuter med cykel till Åstorps 
centrum och station. Genom att exploatera tätortsnära kan befintlig 
infrastruktur tas tillvara och därmed minska resursslöseri med att 
upprätta nya vägar och ledningar. Dess närhet till centrum och 
station främjar även att använda hållbara färdmedel som cykel och 
tåg. 

Ekosystemtjänster 
Aktuellt planförslag möjliggör för en ny allmän grönyta med en 
dagvattendamm. Om detta utformas med biologiska värden i åtanke 
kan den biologiska mångfalden öka och bidra till ekosystemtjänster 
som ökad infiltration och habitat för gynnsamma arter, t.ex. 
pollinerande bin.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet kopplas på det kommunala VA-nätet vid 
kopplingspunkt där Gamla vägen ansluter till planområdet i norr. 
En ny ledning dras längs med den föreslagna lokalgatan som 
ansluter till befintliga ledningar och kopplingspunkter. 

Dagvatten 
Dagvatten ska hanteras genom lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD). En dagvattendamm föreslås att upprättas i 
planområdets norra del som fördröjning innan det kan kopplas på 
till befintligt nät. Dike föreslås att placeras i planområdets östra 
gräns samt längs med gatan för att leda och fördröja dagvatten.  

Energi 
Byggnaders takvinklar är reglerade för att skapa goda 
förutsättningar för solceller. Förslagsvis utformas byggnaders tak 
för att maximera takyta med sydlig riktning. 

El 
Planområdet ansluter till befintligt elnät längs med Gamla vägen. 
Ledningar för elförsörjning kopplas vid anslutningspunkt där 
föreslagen lokalgata möter Gamla vägen.  
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Avfall 
Avfall hanteras på egen tomt. Vid projektering är det viktigt att ta 
hänsyn till de kriterier för bredd, svängradie och sikt som krävs för 
att NSR:s bilar ska kunna angöra platsen. Storlek och utformning 
av miljörummet ska göras i samarbete med NSR. 

GESTALTNINGSFÖRSLAG 
Illustrationsmaterial har tagits fram för att visa hur planområdet 
kan ser ut enligt detaljplanen. Materialval och färgsättning kan och 
kommer med största sannolikhet att se annorlunda ut vid 
färdigställande.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Observera att tidplanen är preliminär: 

• Samråd – sommar 2022 

• Granskning – höst 2022 

• Antagande – vinter 2022/2023 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen kommer vara huvudman för allmän platsmark, gata 
och natur. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Planförslaget kan antingen leda till att varje enskild bostad styckas 
av och skapar en fastighet eller att hela planområdet (bortsett från 
lokalgata och natur som ägs och drivs av Åstorps kommun) styckas 
av till en fastighet och drivs som bostadsrättsförening. 

Ekonomiska frågor 
Kommunen bekostar framtagandet av detaljplanen samt de 
fastighetsrättsliga kostnader som detaljplanen ger upphov till. 

Tekniska frågor 

Brandvattenförsörjning 
Systemet ska baseras på att bränder ska släckas med vatten direkt 
från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska 
dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och 
avloppsföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska 
vara 1200 l/min. 
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och 
avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska 
inte överstiga 75 meter. Om avsteg görs från VAV P83 och VAV 
P76 ska lösningen förankras hos räddningstjänsten. 

Räddningstjänstens åtkomlighet 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom 
området. Avståndet mellan körbar väg och byggnadernas entré får 
inte överstiga 50 meter. Om utrymning ska ske med hjälp av 
räddningstjänstens höjdfordon får inte avståndet mellan fönsters 
underkant/balkongräcke överstiga 23 meter och åtkomlighet för 
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räddningstjänstens höjdfordon måste säkerställas via det normala 
vägnätet eller via särskilda räddningsvägar. Räddningstjänstens 
höjdfordon har en höjd på 27 meter och det kräver att det finns 
särskilda uppställningsplatser nära till fasaden för att utskjutet är 
begränsat upp till åttonde våningen. Räddningsvägarna behöver ha 
en svängradie på minst 7 meter för att säkerställa tillgänglighet. 

Räddningsvägar 
För räddningsvägar gäller generellt att de ska ha en körbanebredd 
om minst 3 meter och en vinkelradie om minst 50 meter, en 
innerradie om minst 9,1 meter, en fri höjd om minst 4 meter, ska 
tåla axeltrycket 100 kN, ska ha ett hårdgjort ytlager, ska ha en 
högsta längslutning om 8 % och ett högsta tvärfall om 2 % samt 
ska vinterväghållas. 

Uppställningsplatser för höjdfordon 
För uppställningsplatser för höjdfordon gäller generellt att de ska 
vara minst 5 meter breda med samma bärighet som övriga 
räddningsvägar, ska vara förlagda utanför ytterkanten av de 
balkonger eller fönster som ska kunna nås med höjdfordonet och 
avståndet mellan husväggen och höjdfordonets rotationscentrum 
bör inte överstiga 9 meter, ska vara minst 12 meter långa och inte 
ha en större lutning än 8,5 % i någon riktning, ska vinterväghållas 
samt bör kunna nås utan att fordonet behöver backas. 

Insatstider 
Insatstiden för räddningstjänsten är normalt högst 10 minuter. 

Dagvatten 
Dagvatten ska hanteras genom lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD). En dagvattendamm föreslås att upprättas i 
planområdets norra del som fördröjning innan det kan kopplas på 
till befintligt nät. Dike föreslås att placeras i planområdets östra 
gräns samt längs med gatan för att leda och fördröja dagvatten. 

Ledningar 
Det går kommunala ledningar inom planområdet. Dessa föreslås att 
dras om till den tilltänka gatan.  

Avfall 
Avfall föreslås hanteras på enskild tomt. Det är viktigt att 
utformningen av denna yta följer de krav som NSR har för 
tillgänglighet i fråga om deras avfallsbilar. 
 
FRAMTAGEN AV 

Åstorps kommun 

Emma Karlsson, Plankontoret 
Niklas Andersson, Plankontoret  
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Rebecka Christofferson, Miljökontoret 
Emma Ringsbo, Tekniska kontoret 
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