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SAMMANFATTNING

Välkommen till Åstorps kommuns Trafikplan 2021!

I denna trafikplan beskrivs kommunens infrastruktur i fem olika teman; 
gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, motortrafik och godstrafik. 
Trafikplanen kan läsas från pärm till pärm eller var kapitel för sig. Varje 
kapitel har tillhörande text, bilder och kartor. I kapitlena sammanställs mål 
och visioner samt planeringsprinciper av det berörda trafikslaget. 

Detta dokument är baserat på det material som kan hittas i Åstorps 
Kommuns Digitala Trafikplan som du finner på kommunens hemsida eller 
länken nedan:

https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/MapSeries/index.
html?appid=1ae953039a614bd4abe2ec08d9dc8fbd

Några av våra kapitel har mer information än beskrivet ovan. Vi välkomnar 
dig att läsa, titta på kartor och bilder.
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INLEDNING

Bakgrund

De flesta människor förflyttar sig på ett eller annat sätt varje dag. Det kan 
vara den mest basala förflyttningen som att gå från hemmet till affären 
eller jobbet. Det kan även handla om en längre mer rekreativ resa som 
att cykla till ett naturområde för att sedan promenera. Förflyttning eller 
resa är oundvikligt på många sätt. Det är därför viktigt att tillhandahålla 
förutsättningar för kommunens invånare så att alla på ett säkert, tydligt 
och trevligt sätt kan förflytta sig från punkt A till punkt B. 
 
En resevaneundersökning kan bland annat svara på vilka personer som 
reser när, varifrån, vart och i vilket ärende. Den kan också svara på vilken 
tillgång eller resmöjligheter invånare har. Det är viktigt att förstå hur 
människor reser för att kunna förändra beteenden. 

Region Skåne har gjort resevaneundersökningar i alla Skånes kommuner 
2007, 2013 och 2018. I undersökningen 2018 tillfrågades 2230 Åstorps-
invånare varav 651 valde att delta. 

Sammantaget för regionen visar undersökningen att andelen som väljer 
att åka kollektivt har ökat samt att biltrafikens andel minskat. Gång- och 
cykeltrafikanter är jämförelsevis oförändrat. 

I Åstorps kommun har kollektivtrafikresandet ökat med 3 procentenheter 
sedan 2013 och gång-och cykelresandet ökat med 4 procentenheter. För 
boende i Åstorps kommun sker 47 % av resorna inom kommunen och det 
vanligaste utbytet med en annan kommun är till och från Helsingborg.
 
Demografiskt är undersökningen gjord av ungefär hälften kvinnor och 
hälften män och relativ spritt mellan åldersgrupper med en liten majoritet 
inom åldersgruppen 40-64 år. 

I undersökningen framgår att 64 % av resorna gjorda av Åstorps kommuns 
invånare utförs med bil. 10 % av resorna utförs med tåg eller genom att gå. 
Resor utförda på cykel eller buss är färre än 10 % var. Det framgår även att  
54 % av resorna som görs är längre än 10 kilometer. 

På kommande sida finns cirkeldiagram som beskriver färdmedels-
fördelningen i Åstorps kommun samt antalet resor gjorda i olika distanser. 
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Staplarna nedan visar på vilket sätt invånarna i Åstorps kommun färdas i 
olika längdintervall. Så fort resan blir längre än 1 kilometer väljer ungefär 
hälften av Åstorpsborna att ta bilen.
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tillräckligt bra eller anpassad för att fler ska kunna välja att till exempel 
cykla istället. 

3%

23%

9%

11%
31%

23%

Antal resor gjorda i olika distanser i Åstorps kommun

< 1 km 1-2,99 km 3-4,99 km 5-9,99 km 10-24,99 km > 25 km

3%

23%

9%

11%
31%

23%

Antal resor gjorda i olika distanser i Åstorps kommun

< 1 km 1-2,99 km 3-4,99 km 5-9,99 km 10-24,99 km > 25 km

10%

8%

64%

6%

10%
2%

Färdmedelsfördelning i Åstorps kommun 2018

Till fots Cykel Bil Buss Tåg Annat

Färdmedelsfördelning i Åstorps kommun 2018

Antal resor gjorda i olika distanser av Åstorpsinvånare



6

Syfte

Åstorps kommuns Trafikplan 2021 syftar till att visa hur nuläget ser ut 
i kommunen, vilka mål kommunen har med trafiknätet samt på vilket 
sätt kommunen kan nå dessa mål. Utgångspunkten i trafikplanen är de 
ställningstagande som tagits fram i översiktsplanen, litteraturstudier, RoSy 
vägdata samt resevaneundersökningen som gjordes av Region Skåne 2018.

Mål 

Åstorps kommun har tidigare ingen antagen trafikplan. Denna trafikplan 
är således ett första strategiskt dokument för att ringa in nuläget i 
kommunens infrastrukturnät samt ta fram planeringspricinper. 

Målet med trafikplanen är att genom kartläggning av de olika trafikslagen 
få en gemensam överblick över nuläget i kommunen. När man skapats sig 
en gemensam bild är det lättare att diskutera prioriteringar och åtgärder 

som krävs för att förbättra infrastrukturen i kommunen. Det är då de 
framtagna planeringsprinciperna ska fungera som stöd. 

Målet med planeringsprinciperna är att de ska vara lätta att förstå, lätta att 
använda och framförallt användas vid planeringen av infrastrukturnätet. 

I varje kapitel, vilka behandlar de olika trafikslagen, finns planerings-
principer framtagna. Dessa adderar ofta på varandra och skapar tillsammans 
sätt att uppnå trevligare, säkrare och tillgängligare infrastruktur. De ska 
därför ses som delar i en helhet. De får också olika betydelse när de vävs 
samman med andra trafikslag och intressen i olika delar av Åstorp och på 
olika platser.

Förhoppningen är att trafikplanen ska användas i planeringen och att 
det ska leda till att Åstorps kommun får ett mer utbrett, jämställt och 
miljövänligt infrastrukturnät.
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DE GLOBALA MÅLEN / 
AGENDA 2030
De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling 
som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnås till år 
2030. Bland de 17 globala målen som antagits är fyra av dem relevanta att 
nämna i trafikplanen. De beskrivs på följande sidor.

För mer information se hemsidan nedan.

https://www.globalamalen.se/
3.4 Minska antalet 
dödsfall till följd av 

icke smittsamma 
sjukdomar och 

främja mental hälsa 

3.6 Minska antalet 
dödsfall och skador 

i vägtrafiken 

3.9 Minska antalet 
sjukdoms- och 

dödsfall till följd 
av kemikalier och 

föroreningar

Stillasittande är ett stort problem och 
dagens städer behöver stödja fysisk aktivitet 
för att förebygga sjukdomar som hjärt- och 
kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, övervikt och 
fetma, högt blodtryck och mental ohälsa. 

Om vi planerar för städer med goda 
möjligheter för fotgängare och cyklister kan 
vi förebygga de ovan nämnda sjukdomarna. 

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet 
utgår från Nollvisionen och etappmål på 
vägen dit. Det nuvarande etappmålet för 
vägtrafiken innebär att:

• Antalet omkomna ska halveras mellan 
2007 och 2020.

• Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken 
ska reduceras med en fjärdedel. 

Enligt Europaparlamentet svarar 
transporter för nästan 30 procent av alla 
koldioxidutsläpp inom EU. Och av detta 
kommer 72 procent från vägtransporter. 
Bortsett från koldioxidutsläppen menar 
naturvårdsverket att luftföroreningarna 
speciellt påverkar barn. Luftföroreningar 
orsakar bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar.
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9.1 Skapa hållbara, 
motståndskraftiga
och inkluderande 
infrastrukturer 

9.4 Uppgradera 
all industri och 

infrastruktur för 
ökad hållbarhet

”Bygga ut tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig infrastruktur av 
hög kvalitet, inklusive regional och 
gränsöverskridande infrastruktur, för 
att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande, med fokus 
på ekonomiskt överkomlig och rättvis 
tillgång för alla.”

”Till 2030 rusta upp infrastrukturen 
och anpassa industrin för att göra 
dem hållbara, med effektivare 
resursanvändning och fler rena 
och miljövänliga tekniker och 
industriprocesser. Alla länder vidtar 
åtgärder i enlighet med sina respektive 
förutsättningar.”

11.2 Tillgängliggör 
hållbara 

transportsystem 
för alla 

11.6 Minska städers 
miljöpåverkan

11.A Främja 
nationell 

och regional 
utvecklings-

planering

”Senast 2030 tillhandahålla tillgång till 
säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga 
och hållbara transportsystem för alla. 
Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom 
att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild 
uppmärksamhet på behoven hos människor 
i utsatta situationer; kvinnor, barn, personer 
med funktionsnedsättning samt äldre 
personer.”

 ”Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet.”

Detta skulle kunna innebära att man särskilt 
tittar på vad trafiksystemet kan erbjuda 
i form av cykelvägar och kollektivtrafik, 
men även hur vi kan göra effektivare 
godstransporter. 

”Främja positiva ekonomiska, sociala 
och miljömässiga kopplingar mellan 
stadsområden, stadsnära områden 
och landsbygdsområden genom att 
stärka den nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen.”

Alltså se till att den regionala och nationella 
planeringen efterföljs och anpassas i vår 
kommunala planering.
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13.2 Integrera 
åtgärder mot 

klimatförändringar 
i politik och 
planering

13.3 Öka kunskap 
och kapacitet 

för att hantera 
klimatförändringar

”Integrera klimatåtgärder i politik, strategier 
och planering på nationell nivå.”

Men även på kommunal nivå. De 
planeringsprinciper som tas fram i 
Trafikplanen ska syfta till att förbättra 
klimatet.

” Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella 
kapaciteten vad gäller begränsning av 

klimatförändringarna, klimatanpassning, 
begränsning av klimatförändringarnas 

konsekvenser samt tidig varning.”
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NATIONELLA MÅL
De nationella mål som är antagna av riksdagen beskriver hur trafiksystemet 
ska utvecklas. Övergripande kallas dem för transportpolitiska mål och 
ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 
De transportpolitiska målen delas upp i två jämbördiga mål samt ett 
generationsmål:

1. Funktionsmål - tillgänglighet

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka 
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet 
ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov.”

2. Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas 
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det 
övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt 
bidra till ökad hälsa.”

Generationsmål

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 

orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Utöver funktionsmål, hänsynsmål och generationsmålet har riksdagen 
beslutat om 16 miljökvalitetsmål. Nedan finns de tre miljömål som har 
starkast koppling till trafik och transporter och därför är relevanta att 
nämna i Trafikplanen. För mer information om miljömålen, se hemsidan 
nedan. 

https://sverigesmiljomal.se/ 

Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i 
atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet 
inte blir farlig.”

Frisk luft

”Luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte 
skadas.”

God bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god 
regional och global miljö...”
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REGIONALA MÅL

https://utveckling.skane.se/publikationer/
strategier-och-planer/strategi-for-ett-hallbart-
transportsystem-i-skane-2050/ 

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/
samhallsplanering/regional-fysisk-planering/
strategier-for-det-flerkarniga-skane/

https://utveckling.skane.se/om-regional-
utveckling/regional-utvecklingsstrategi--det-
oppna-skane-2030/
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Skåne är en förhållandevis liten region med många invånare. De större 
städerna Malmö, Helsingborg och Lund binds samman med mindre orter 
via infrastruktur som tåg, buss och bilvägar. Åstorps kommun har stor nytta 
av att ligga nära Helsingborg både på grund av att Helsingborg erbjuder 
god förbindelse till övriga städer i regionen men också bra förbindelse till 
Halland och Danmark. Vidare har städer som Helsingborg stor nytta av att 
ha god förbindelse till Åstorp då Åstorp kan erbjuda natur via Söderåsen 
men också arbetstillfällen.  

En region som Skåne står ständigt inför nya utmaningar vad gäller 
utbyggnad och utveckling av befintlig infrastruktur. Vi blir fler och fler vilket 
innebär att det blir trängre på vägar och i tågspåren. Bullerproblematiken 
blir värre och fler behöver välja mer yteffektiva färdslag. 

Regionen Skåne har goda förutsättningar att tillhandahålla möjligheter för 
hållbar transport både städer emellan och mellan städer och landsbygd. 
För att uppnå ett Skåne där människor på ett fritt sätt kan transportera sig 

har regionen tagit fram utvecklingsstrategier i bland annat två dokument 
Det öppna Skåne 2030 och Strategier för Det flerkärniga Skåne. 

I de båda dokumenten beskrivs framtidens Skåne som en flerkärnig region 
vars kommunikationer skapar dynamik både vad gäller landskapsbilden och 
friheten att kunna transportera sig på ett klimatneutralt sätt. Utmaningen 
för Skåne är att använda befintlig infrastruktur på ett effektivt sätt och att 
nyinvestera i infrastruktur så att hela regionen blir attraktiv att bo och 
arbeta i.

I Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 vill Region Skåne ange 
en riktning för hur transportsystemet i Skåne ska utvecklas för att nå de 
mål man gemensamt satt upp, bland annat de riktlinjer som visas i bilden 
nedan. Den uppsatta färdmedelsfördelningen anger en tydlig riktning 
över hur transportsystemet ska utvecklas till att bli mer miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbart. 
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Binda samman Skåne med kollektivtrafik

En robust och attraktiv kollektivtrafik ska vara ryggraden i det skånska 
transportsystemet för att så många skåningar som möjligt ska ha 
tillgång till arbetstillfällen och utbildning. Kollektivtrafiken ska även 
kunna användas i större utsträckning till fritids- och turismpendling. 

Främja klimatsmarta godstransporter

Godstransporterna i tätorter ska vara så energieffektiva som möjligt 
och bidra till att skapa en attraktiv och trivsam stadsmiljö. Det innebär 
att de ska ske med så lite utsläpp och buller som möjligt. 

Skapa hållbara förutsättningar för bilen

Bilen spelar en viktig roll för människor som av olika anledningar 
inte kan nyttja kollektivtrafik, cykel eller gång. Bilen har också en 
betydande funktion på landsbygden där utbudet av kollektivtrafik kan 
vara begränsat. Den tekniska utvecklingen av bilen som förarlösa bilar, 
fossilfria drivmedel, IT-lösningar kommer påverka bilens funktion 
i framtiden. Det är därför viktigt att verka för hållbara alternativ för 
bilen.

Bygg ut cykelinfrastrukturen

För att öka cyklingens attraktivitet och för att kunna hantera ökade 
cykelmängder behöver cykelinfrastrukturen byggas ut och förbättras. 
Investeringar krävs för att det ska bli gent, bekvämt och säkert 
att cykla i Skånes tätorter, till kollektivtrafiken och mellan orter i 
viktiga pendlings- och turismcyklingsrelationer. Satsningar på bättre 
cykelinfrastruktur bidrar bland annat till förbättrad folkhälsa, minskad 
klimat- och miljöbelastning och bättre tillgänglighet. 

Effektivare användning av transportsystemet

För att hantera de växande trafikmängderna, måste den 
skånska infrastrukturen användas mer resurseffektivt. 
Åtgärder för att påverka attityder och beteenden med syfte 
att förändra res- och transportval är viktiga i omställningen 
till ett hållbart transportsystem. För att Skåne ska 
uppnå färdmedelsfördelningen krävs att fler reser med 
kollektivtrafik, cyklar och går vilket också kan bidra till 
förbättrad folkhälsa och hållbar stadsutveckling.

Omställning till förnybara drivmedel

För att klara miljö- och klimatutmaningarna är en 
omställning till fossilfria person- och godstransporter 
nödvändig. Styrmedel och incitament för att stimulera ett 
ökat intresse och en ökad acceptans för nya drivmedel och ny 
teknik kommer behövas.

Utveckla möjligheten till att röra sig till fots

Nästan alla resor börjar eller slutar med en förflyttning 
till fots, framförallt kombinationen av gång till och från en 
kollektivtrafikresa. Kring bytespunkterna i Skåne är det 
viktigt att satsa på trafiksäkerhet och trygghet, till exempel 
satsningar på gångvägar, belysning och skyltning.

Påverka resandet och bygga resurseffektivt
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ÅSTORPS ÖVERSIKTSPLAN
Kommunala mål – Vad står i Översiktsplanen?

När man sätter mål i den kommunala planeringen kan de globala, nationella 
och regionala målen fungera som ett stöd. Det är av största vikt att låta 
dessa sippra ner i den kommunala planeringen. Översiktsplanen är det 
dokument som är vägledande i kommunens planeringsprocesser och i 
den har kommunen tagit fram sju ställningstaganden gällande trafik och 
transporter. 

1. 
Tänk om

2. 
Optimera

3. 
Bygg om

4. 
Bygg nytt

Trafikplanen blir således ett dokument som ska ge stöd för planeringen av 
alla trafikslag i kommunen.

I trafikplanen har planeringsprinciper tagits fram. Detta på grund av att 
det är svårt att sätta konkreta mål då olika platser har olika förutsättningar. 
Planeringsprinciperna ska vara tydliga och allmängiltiga för de trafikslag de 
berör. På så sätt blir de enkla att applicera när utbyggnad eller upprustning 
sker.

En princip som ska gälla samtliga trafikslag är den så kallade 
Fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en strategi som Trafikverket 
tagit fram och som tillämpas i deras arbete. Principen är ett utmärkt sätt 
att säkerställa effektiva och hållbara lösningar.
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GÅNGTRAFIK
Människan har sedan urminnes tider rört sig genom att gå. Alla resor 
börjar eller slutar på något sätt genom att gå, om så bara till och från bilen. 
I och med urbaniseringen samt cykelns och bilens framfart har det blivit 
viktigare att titta på gångtrafiken som ett separat trafiksystem. Fotgängare 
rör sig med olika syften. 

För att förenkla planeringen och diskussionen kring gångnätet delas det 
upp i två kategorier. Den första kategorin kallas för ”lokala” gångnätet 
och krävs för att klara av vardagens nödvändiga aktiviteter så som att gå 
till skolan eller jobbet, gå till matbutiken eller till busshållplatsen. Det är 
det lokala nätet som är stommen i gångnätet. Den andra kategorin kallas 
för det ”rekreativa” gångnätet – att gå ut och gå - och har ett stort värde 
för många. Stigar och stråk i parker och skogar lockar vissa medan bilfria 
områden och gångfartsgator lockar andra. Vad som lockar är subjektivt. 

Alla som rör sig i gångfart räknas till fotgängare. Det är personer som 
promenerar, som tar sig fram med olika medel så som rullstol, rullator, 
barnvagn, med olika fysisk kapacitet samt med olika lätt att orientera 
sig och tolka information. Eftersom att alla människor i stort sätt går är 
gruppen benämnd fotgängare lika komplex som gruppen stadsbor. Särskild 
hänsyn bör dock tas till barn, äldre och personer med funktionsvariation.  

Fotgängaren bidrar till ekonomiska samhällsvinster så som bättre hälsa 
genom vardagsmotion och bättre miljö då fotgängare inte bidrar till att öka 
buller, den dåliga luftkvaliteten samt trängseln. 

En fotgängare gör mer än att transportera sig, den befolkar stadens rum 
och gör dem trygga och intressanta genom att vistas, strosa, sitta, vänta, 
vila, leka, umgås eller uppleva. På så sätt är fotgängarna grundläggande 
för en livfull ort. 

Tillgänglighet i PBL och Boverket

I PBL ställs krav om att allmänna platser ska vara tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
(2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBL, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23.

Boverket har meddelat föreskrifter för tillämpningen av kraven i PBL vid 
såväl nybyggnad som vid avhjälpande av hinder i befintlig miljö genom de 
två föreskrifterna:

• Boverkets föreskrifter (BFS 2011:5) (ALM 2)40 och allmänna råd om 
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader.

• Boverkets föreskrifter (BFS 2011:13) (HIN 2)41 och allmänna råd om 
avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har 
tillträde och på allmänna platser.
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Gångtrafik i kommunens översiktsplan

I kommunens översiktsplan beskrivs gångtrafiken ihop med cykeltrafiken. 
Detta för att det på en storskalig nivå är lättare att tala om hållbara 
transportmedel. Stort fokus ligger på hela-resan-perspektivet där 
gångtrafiken i de allra flesta fall påbörjar och avslutar resan. 

Översiktsplanen tar upp innebörden av attraktiva gångstråk, dessa 
uppmuntrar fotgängare vilket i sin tur bidrar till bättre hälsa. Det ska vara 
lätt att gå och rekreationsområden inom kommunen bör vara tillgängliga 
för fotgängare. 

I översiktsplanens ställningstagande framgår följande: 

”Hela resan-perspektivet ska ligga till grund för utvecklingen av kommunens 
trafikstruktur för att förbättra förutsättningarna för smidigt hållbart resande, 
genom lokaliserings-, gestaltnings- och mobility management-åtgärder.”

Målpunkter

För att en resa ska ha betydelse är det i många fall viktigt att nå en målpunkt. 
Målpunktens placering i förhållande till infrastrukturnätet blir således en 
direkt avgörande faktor för hur tillgänglig den kommer att upplevas. 

På kartan till höger visas målpunkterna skolor, lekplatser, tågstationer, 
busshållplatser, parker, gröna stråk, naturområden och centrum. Detta för 
att få en överblick.
 
Målpunkterna i kommunen bör ligga till grund för hela trafikplanen och 
behöver vara lättillgängliga för att kommunen ska upplevas som attraktiv. 
När nya målpunkter planeras är det viktigt att ha infrastrukturnätet i 
åtanke. 

Vid målpunkter där många barn, äldre och funktionsvarierade rör sig är 
det extra viktigt att det finns god belysning, komfort och att det är lätt att 
navigera sig. 
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Teckenförklaring

Gröna stråk

Skolor

Tågstationer

Centrum

Naturområde
Parker

Lekplatser

Busshållplatser

Målpunkter i Åstorps kommun
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Hur ser det ut idag?

Åstorp och de tre tätorterna Hyllinge, Kvidinge och Nyvång är samtliga 
småskaliga och distanserna inom orterna är inte så långa. Det finns goda 
förutsättningar för att orterna ska upplevas som gångvänliga.
 

I kartan till höger beskrivs:
 
• Huvudgångnätet
• Behov av gångnät
• Korsningar i huvudgångnätet med låg framkomlighet
• Korsningar i huvudgångnätet med oacceptabel framkomlighet

 
Kartan är baserad på tidigare utredningar som är gjorda i kommunen 
(Swecos Trafikutredning för Åstorps centrum, 2017; Beläggningsdata från 
ROSY, 2020) samt observationer gjorda år 2020.

Enligt resvaneundersökningen (Region Skåne, 2018):

… sker 10 % av alla resor till fots. De flesta som rör sig till fots gör det 
för att antingen motionera eller för att ta sig till skolan eller jobbet. Detta 
gäller resor som är kortare än 5 kilometer. Det är dock en övervägande 
andel som väljer bilen även om resan är kort. 

Av de som rör sig tills fots uppger 13 procent att de förflyttar sig för 
att nå nöjen eller fritidsaktiviteter och 5 procent att de gör det för att 
motionera. Alltså är det totalt 18 procent som rör sig i rekreativt syfte. 

Resor som görs för att de är nödvändiga, alltså till jobbet, skolan, affären, 
hemmet, vårdcentralen eller annat är 82 procent. 

Mål och visioner

• Det lokala/nödvändiga nätet för fotgängare ska på ett gent sätt samman-
binda viktiga målpunkter så som skola, arbetsplatser, busshållplatser, 
matbutiker och dylikt, inom orterna. 

• Gångnätet ska uppfattas som tryggt och tillgängligt för samtliga. Stort 
fokus bör läggas på målgrupperna barn, äldre och funktionsnedsatta. 

• I Åstorps kommun ska det i samtliga orter finnas rekreativa stråk. 
Lekplatser, parker och naturområden ska nås inom 300 meter.

• Arbete med Mobility Managment, även kallat beteendepåverkande-
åtgärder, bör ske i samverkan mellan skola, fritid, samhällsbyggnads-
förvaltningen och tekniska kontoret och bör vara en självklarhet. 
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Strategier för bra gångtrafiklplanering

Avståndet är det som mer än något annat påverkar om människor går eller 
inte. Verksamheter och funktioner bör därför planeras in så att de kopplar 
till gångnätet eller vice versa. Det är avgörande för om Åstorps kommun 
ska upplevas som en gångvänlig ort. 

Vad som upplevs som gångavstånd beror på vilken målpunkt som avses. 
Funktioner man rör sig mellan dagligen som skola, jobb, bostad definieras 
fasta målpunkter. De flesta kan tänka sig att uppfatta en längre sträcka, 
upp till 2 km, som gångavstånd mellan dessa målpunkter. Människan väljer 
ofta målpunkter som finns längs med vägen. Medan man tar sig mellan 
sina fasta målpunkter är det därför viktigt att det finns funktioner som inte 
är lika nödvändiga. Kollektivtrafikhållplatser, närbutiker, lekparker och 
gym är exempel på mer flexibla målpunkter. Dessa är mindre låsta i tid och 
rum vilket gör att deras användning varierar. De flexibla målpunkterna 
är känsligare för avstånd och bör därför ligga inom 200-400 meter via 
gångnätet för att bli gångvänliga. 

Fotgängares vägval baseras ofta på uppfattningen om den kortaste vägen 
och inte det faktiska avståndet. För att byta riktning eller rutt krävs att den 
nya rutten inte bara är lika bra utan den måste vara bättre. Om fotgängaren 
har fler ärende på en sträcka finns ofta en ovilja att vända om och gå 
tillbaka, då skapar man hellre en runda. Flexibla målpunkter som ligger i 
nära anslutning till fasta målpunkter blir därför mer frekvent besökta.

Det är viktigt att vara medveten om att dessa gångavstånd inte är möjliga 
för alla, till exempel för en del med nedsatt rörelseförmåga. 

Rörelsemönster hos en som endast behöver ta sig till och från fasta eller nödvändiga 
målpunkter. 
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Rörelsemönster hos en som tar sig mellan fasta målpunkter och på vägen besöker 
flexibla målpunkter. I detta fallet har personen valt att besöka de målpunkter som 
ligger närmst de fasta målpunkterna. 

Rörelsemönster hos en som tar sig mellan fasta målpunkter och på vägen besöker 
flexibla målpunkter. I detta fallet har personen valt att besöka en grön målpunkt 
som ligger längre ifrån det lokala nätet, kanske på grund av att den platsen upplevs 
som mer attraktivt än den gröna punkt som ligger närmre och att avståndet varit 
”värt mödan”.
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För att förbättra fotgängarens miljö är följande 5 planeringsprinciper 
relevanta: 

1. Skapa ett finmaskigt och effektivt lokalt gångnät: För att skapa ett finmaskigt 
gångnät krävs fortsatta satsningar på att åtgärda felande länkar och 
åtgärder som ökar framkomligheten, säkerheten och tillgängligheten. 
Återvändsgator och plötsliga avbrott ska undvikas. Man bör utgå 
ifrån fotgängarens perspektiv och därför se till att gångnätet är tryggt, 
vägvisande och att det får tillräckligt med utrymme. 

2. Skapa trevligare, tryggare och fler rekreativa gångstråk: Om fotgängaren 
upplever att miljön är vacker och funktionell är sannolikheten större 
att gångstråket används mer. En satsning på rekreativa stråk behövs 
framförallt för att underlätta för fler att få vardagsmotion. 

3. Utveckla flexibla målpunkter: Flexibla målpunkter så som lekplatser och 
grönområden bör utvecklas . Ingår den flexibla målpunkten i ett större 
gångnät bör det finnas platser att vila på. 

 
4. Underhåll: Drift- och underhållsåtgärder är viktigt för att skapa ett 
attraktivt gångnät. Framkomligheten ska vara god året runt. Bra belysning, 
skyltning och underhåll är fundamentalt. 

5. Satsa på Mobility Management: Det krävs även satsningar på 
beteendepåverkande åtgärder för att få fler att vilja gå ut och gå. Kampanjer 
som i första hand drivs i kultur & fritidsnämnden/skolnämnden bör vara 
en del av planeringen. 
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Utveckla!
• Söderåsen sträcker sig i fyra kommuner och Åstorps kommun är en 
av dem. Att utveckla de rekreativa stråken på och till Söderåsen krävs 
för att fler ska kunna och vilja röra på sig. 

• Ta fram ett strategiskt dokument för prioritering av åtgärder för de 
felande länkarna i gångvägnätet.
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UTKAST
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CYKELTRAFIK
Cykeln som transportmedel blir allt mer populär och uppmärksammad. 
Att välja cykeln framför andra transportsätt är billigare och bidrar till 
bättre miljö och hälsa, vilket har medfört ett större fokus på cykelfrågorna 
i samhället. Cykeln har också fördelen att den transporterar från dörr till 
dörr och kan anpassas efter målgrupp. Att kunna cykla säkert och lätt till 
skolan, jobbet eller affären är en del av en bra boendemiljö och ger hög 
livskvalitet. Dessutom gör cykeln väldigt lite anspråk på mark. En cyklist 
kräver en tiondel av den yta som en bil upptar i trafiksystemet medan den 
samtidigt berikar stadslivet.
 

Ökad cykling bidrar alltså till att hantera flera olika samhällsutmaningar:
 
• Minska klimatpåverkan
• Bättre framkomlighet
• Jämlik och jämställd tillgänglighet
• Mer plats för attraktiva miljöer
• Hälsosamma livsmiljöer
• Välbefinnande och bättre hälsa
• Samhällsekonomiska vinster
• Bättre privatekonomi
• Bidrar positivt till näringslivet samt cykelturism för 
landsbygdsutvecklingen

Cykeln i kommunens översiktsplan!

I kommunens översiktsplan framgår det att för trafiksäkerheten och miljön 
är av stor vikt att det byggs gång- och cykelvägar som kopplar ihop olika 
målpunkter inom och utanför kommunen. Hela-resan-perspektivet ska 
vara grunden för trafikplaneringen. Avståndet är en begränsande faktor 
för daglig cykelpendling och därför är kopplingar inom pendlingsavstånd 
prioriterade. Mellan bostadsområden, skolor, arbetsplatser, centrum och 
kollektivtrafikstationer bör säkra och väl fungerande gång- och cykelvägar 
finnas. Rekreationsområden inom kommunen bör kunna nås via gång- och 
cykelvägar.

Cykelvägplan för Skåne 2018-2029!

Var fjärde år får Trafikverket och länsupprättarna i uppdrag av 
regeringen att ta fram en Nationell plan för transportsystemet och en ny 
Regional transportplan. Den regionala planen tas fram av Region Skåne i 
samråd med Trafikverket. När planen är antagen är det Trafikverket som 
genomför åtgärderna som blivit beslutade. 

I Cykelvägplan för Skåne 2018-2029 finns följandesträckor med: 
Åstorp-Bjuv (2021-2023)
Hyllinge-Bjuv (2024-2026)
Åstorp-Grytevad (2024-2026)
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I Åstorps kommun finns centralorten Åstorp och tre tätorter, Hyllinge, 
Kvidinge och Nyvång. Samtliga orter ligger med korta avstånd till 
centralorten. Hyllinge ligger 6 km från Åstorp, Kvidinge 7 km från och 
Nyvång 3 km från. Det gör att det finns förutsättningar att koppla ihop de 
olika orterna med ett gent och säkert cykelstråk. 
 

I kartan till höger beskrivs:
 
• Huvudnät för cykelväg
• Huvudnät för cykelväg i blandtrafik
• Cykelväg som leder till angränsande kommuner
• Behov av cykelväg
 
Kartan är baserad på tidigare utredningar som är gjorda i kommunen 
(Cykelutredning, 2014; Swecos Trafikutredning för Åstorps centrum, 
2017; Beläggningsdata från ROSY, 2020) samt observationer gjorda år 
2020.

Enligt resvaneundersökningen (Region Skåne, 2018): 

...har 68 procent av Åstorps kommuns befolkning alltid tillgång till en 
cykel. 

Hur ser det ut idag?

Så fort resans längd överstiger 1 kilometer väljer störst andel att ta bilen. 
Detta kan vara på grund av att man inte upplever infrastrukturen som 
tillräckligt säker eller attraktiv för att välja cykeln. Det kan också bero på 
invanda mönster.

Mål och visioner
 
• Cykeln ska vara ett självklart alternativ vid kortare resor inom och 
mellan angränsande kommuner.

• Kommunens invånare ska ha möjlighet att på ett säkert och trivsamt 
sätt kunna cykla mellan de olika orterna i kommunen.

• Cykelparkeringar med god funktion ska erbjudas cyklisten vid viktiga 
målpunkter.

• Pumpstationer ska finnas i alla orter i kommunen.

• Arbete med Mobility Managment, även kallat 
beteendepåverkande åtgärder, sker i samverkan mellan skola, fritid, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret och är en 
självklarhet vid planeringen av cykelfrågor. 
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Teckenförklaring
Behov av cykelväg
Cykel i blandtrafik
Cykelväg

Cykelkarta
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Det ska finnas cykelparkeringar vid viktiga målpunkter inom kommunen. 
Det bör inte vara bristen på trygga och säkra cykelparkeringar som 
får invånare att välja bilen framför cykeln. Vid större målpunkter som 
exempelvis järnvägsstation och skolor är det viktigt att det finns tillräcklig 
många parkeringar. Risken är annars att cyklar placeras utanför angivet 
område och skapar problem med framkomlighet och ger ett rörigt intryck.

Avståndet mellan cykelparkeringen och målpunkten får inte vara för 
långt. För att främja kombinationen cykel och kollektivtrafik bör det 
finnas tillräckligt med cykelställ i anslutning till busshållplatser och 
järnvägsstationer.

Cykelparkeringar

Bostäders och arbetsplatsers behov av cykelparkering ska i första hand 
lösas inom fastigheten. Vid nybyggnads- och ombyggnadsprojekt bör 
cykelparkeringar ingå och antalet platser bör anpassas efter behov.

Cykelparkeringar är mer yteffektiva än bilparkeringar, upp till tio cyklar 
ryms på en bilplats. Det är bra om cykelparkeringarna är utformade 
med ramlåsbara cykelställ. Vid behov och där det finns utrymme är 
cykelparkeringar med väderskydd ofta uppskattat.
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Drift och underhåll

Bra drift och underhåll är centralt för att minska olycksrisken och få fler att 
använda gång- och cykelvägar. 
 
På höst och vinter innebär det att risken för halka måste minimeras. Alltså 
bör cykelvägar vara fria från löv, snö och is. Bra belysning samt att sikten 
inte skyms är viktigt under denna årstid. På våren bör man sopa det grus 
som eventuellt använts, för att minimera halkrisken, under höst och vinter. 
Under vår och sommar kan man arbeta med att utveckla och underhålla 
cykelvägar, cykelparkeringar samt skyltning. 
 

Sprickor och potthål bör tätas och lagas då de utgör en risk för cyklister. 
Även efter vägarbeten är det viktigt att underlaget återställs. Linjer och 
symboler på gång- och cykelvägar samt på övergångsställen bör också 
underhållas regelbundet så att målningen inte nöts bort och skapar 
otydlighet.
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En förutsättning för att kommunen ska upplevas som cykelvänlig är 
att de delar av cykelvägnätet som idag inte är eller inte upplevs som 
sammanhängande blir det. Det är också viktigt att cykelnätet upplevs 
attraktivt: trivsamt och vackert. Cykellederna ska på ett smidigt och gent 
sätt leda cyklister mellan målpunkter i kommunen och vara av sådant 
markmaterial som är lätt att transportera sig på. De ska även upplevas 
som säkra med god belysning och säker trafikmiljö såsom vägrenar som 
skiljer cykelleder från motortrafikleder i högre hastigheter. Precis som 
tidigare nämnt är avstånd och tid det tar att cykla mellan olika målpunkter 
en otroligt avgörande faktor. Är en cykelled smidig, vacker och om den 
upplevs som säker förlängs tiden man är villig att spendera på cykeln.
 
Att särskilt satsa på säkra skolvägar bidrar till barns och ungas rörelsefrihet 
samtidigt som det skapar förutsättningar för hälsofrämjande levnadsvanor 
redan i tidig ålder. Ur jämlikhets- och jämställdhetssynpunkt är det viktigt 
att alla ska ha möjlighet att nå sina målpunkter oavsett ekonomisk ställning, 
kön och ålder.
 

För att öka antal cyklister i kommunen är därför följande 5 
planeringsprinciper relevanta:
 
1. Skapa ett finmaskigt och effektivt huvudnät: För att skapa ett finmaskigt 
huvudnät krävs fortsatta satsningar på att åtgärda felande länkar och 
åtgärder som ökar framkomligheten, säkerheten och tillgängligheten. 
För att utveckla cykelvägnätet krävs även en fortsatt satsning på 

cykelbaneutbyggnader och färdigställande av cykelstråken. Cykelstråken 
ska vara snabba, trygga och vägvisande, vilket innebär en satsning på 
åtgärder som ökar framkomligheten, säkerheten och tillgängligheten för 
cyklister. Arbetet sker i samråd med Trafikverket och Region Skåne. 
 
2. Skapa trevliga, trygga och mer trafiksäkra cykelmiljöer: Chansen är större att 
fler väljer att cykla om de upplever att miljön runt dem ger ett mervärde. 
Funktionell belysning och trygghetsåtgärder bidrar till säkra och trygga 
cykelmiljöer. För att förbättra trafiksäkerheten i cykelnätet krävs fortsatt 
satsning på säkerhetshöjande åtgärder.
 
3. Fler säkra och funktionella cykelparkeringar: En av förutsättningarna för att 
vilja ta cykeln är att man veta att den kommer stå kvar där man parkerat den. 
Därför är det viktigt att kommunen tillhandahåller säkra och funktionella 
cykelparkeringar. Dessa ska främst finnas i anslutning till kollektivtrafik 
och skola.
 
4. Underhåll av cykelvägar: Drift- och underhållsåtgärder är viktigt för att 
skapa ett attraktivt cykelnät. Framkomligheten ska vara god året runt. Bra 
belysning, skyltning och underhåll är fundamentalt. 
 
5. Satsa på Mobility Management: Det krävs även satsningar på 
beteendepåverkande åtgärder för att få fler att välja cykeln. Kampanjer som 
i första hand drivs i kultur & fritidsnämnden/skolnämnden bör vara en del 
av cykelplaneringen. 

Strategier för bra cykelplanering
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Utveckla!
• Det är viktigt att i ett tidigt skede prata om cykeltrafik och dess 
förutsättningar. För att få med tankar och idéer i att tidigt stadie kan en 
cykelkonsekvensanalys vara till stor hjälp. En cykelkonsekvensanalys 
är ett dokument för att försäkra sig om att nya bostads- och 
verksamhetsområden får tydliga kopplingar till befintlig infrastruktur 
och att man inom det nya området skapar tillräckligt med plats för 
cykeln. Kommunen bör ta fram ett sådant dokument för att stärka 
cykelplaneringen.

• Ta fram ett strategiskt dokument för prioritering av åtgärder för de 
felande länkarna i cykelvägnätet.

• Undersöka på vilka platser upprustning av, eller nya, cykelställ behövs 
för att underlätta för cyklister. Fokus på kollektivtrafikhållplatser 
samt skolor. 

• Tillsammans med Trafikverket och Region Skåne arbeta för att en 
regional cykelled ska gå igenom Åstorps kommun. 
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UTKAST
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KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafiken krävs för att vi ska uppnå samhälls- och transportpolitiska 
mål. Det är ett långsiktigt hållbart transportsystem som utvecklar både 
kommunen och regionen. För individen ger kollektivtrafiken frihet och 
tillgänglighet. Är kollektivtrafiken väl utvecklad erbjuder den möjlighet 
att nå service och minska bilberoendet. Det skapar nytta för både den som 
reser och för vårt samhälle. 

För att så många som möjligt ska använda kollektivtrafiken ska den 
vara snabb, smidig och trygg. Hela kollektivresan, från dörr till dörr, 
ska vara tidsmässigt attraktiv och prisvärd jämfört med personbilen. 
Kollektivtrafiken kan, om den är pålitlig och anpassad efter resenärens 
behov, ge ökad kvalitet i vardagen jämfört med bilresande. Man kan till 
exempel använda tiden för att läsa, surfa eller koppla av istället för att ”bara 
sitta bakom ratten”. Man slipper också oroa sig för parkeringsplatser eller 
parkeringsböter. 

En välfungerande kollektivtrafik:

• Gör samhället mer jämställt – Alla dem som inte har körkort blir delvis 
beroende av en välfungerande kollektivtrafik. De som studerar och arbetar 
på annan ort får med en bra kollektivtrafik samma möjligheter som de som 
har bil. 

• Minskar utsläpp av växthusgaser samt luftföroreningar – Genom att 
välja kollektivtrafik kan varje enskild medborgare bidra med att minska 

trafikens miljöpåverkan. 

• Bidrar med positiva hälsoeffekter – För att ta sig mellan hållplatsen och 
bostaden eller skolan ”tvingas” resenären att röra på sig mer än vad bilisten 
gör. På så sätt får den som reser kollektivt mer vardagsmotion. 

• Minskar trängseln på vägar och parkeringar – Kollektivtrafiken är 
ett yteffektivt transportsätt. Man behöver färre stora körfält och färre 
parkeringar om fler väljer att åka kollektivt. Det skulle också innebära 
att slitaget på vägar blir mindre vilket genererar mindre kostnader och 
positiva effekter för miljön. 

Kollektivtrafiken i kommunens översiktsplan

Åstorps kommun har genom sin placering goda förutsättningar att fungera 
som en nod i Skåne. Det är nära till Helsingborg, Malmö, Hässleholm 
och Kristianstad. Genom den kommande Söderåsbanan underlättas resor 
söderut. I en tid då allt fler pendlar mellan arbete och bostad och vill kunna 
leva i en mindre ort med närhet till natur har Åstorps kommun chans att 
även locka nya invånare.

Hela resan-perspektivet är därför viktigt att värna så att alla invånare kan 
ta sig från dörr till dörr. I Åstorps kommun ska det vara lätt att välja 
hållbara transportmedel. Möjligheten att resa med tåg och buss ska vara 
god. 
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Hur ser det ut idag?

På kartan till höger syns de två busslinjer samt tågsträckningen som går 
genom Åstorp. 

Buss 514 åker mellan Åstorp och Ängelholm. Bussen tar enligt 
Skånetrafikens tabeller ca 27 minuter. Att ta bilen tar enligt GoogleMaps 
ca 18 minuter, vilket innebär att skillnaden inte är speciellt stor. Bussen går 
en gång i timmen.  

Buss 520 åker mellan Klippan och Helsingborg. Den stannar i Kvidinge, 
Åstorp och Hyllinge vilket innebär att bussen kan ta dig som resenär både 
till Klippan, Helsingborg samt inom kommunen. Även denna buss går en 
gång i timmen. 

Det finns två tågstationer i Åstorps kommun. En i Kvidinge och en i Åstorp. 
På kartan till höger ser du var tåget går och var det stannar. 

På stationen i Kvidinge stannar det Pågatåg som åker mellan Hässleholm 
och Helsingborg. Det är även det tåg som stannar på Åstorps station. 
Tåget går en gång i timmen från Kvidinge station. 

Från Åstorps station går tåg mot Helsingborg en gång i halvtimmen då ett 
Pågatåg i timmen har Åstorp som slutdestination. 

Mål och visioner

• Utveckla och öka användningen av kollektivtrafiken.

• Arbeta tätt med Skånetrafiken och kommuner i delregionen.
 
• Uppmuntra minskat bilanvändande genom Mobility Management-
åtgärder. 
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Kollektivtrafikkarta

Teckenförklaring
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Pågatåg
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Strategier för bra kollektivtrafik

En välfungerande kollektivtrafik har en nyckelroll i ett hållbart 
trafiksystem. Om kollektivtrafiken är effektiv, snabb och strukturerad kan 
den vara en förutsättning för stadsutveckling och regional utveckling. Det 
är en långsiktig satsning som kan gynna både den enskilde och samhället. 
Ett genomtänkt system för gång-, cykel- och kollektivtrafik minskar bilens 
roll och ökar möjligheten att utveckla en attraktiv stad.

Teknikutvecklingen, med bland annat självkörande bilar, kan komma att 
bli revolutionerande för kollektivtrafiken. Digitalisering skulle kunna 
möjliggöra att nya system med anropsstyrd kollektivtrafik kan anpassas 
efter kundens behov. Det är svårt att sia om framtiden, men det vi vet är att 
vi kommer att behöva utveckla transportsystem som gör att vi kan färdas 
på en liten yta, bibehålla tillgängligheten och åka många i samma fordon.

För att öka antal som väljer att resa kollektivt inom, till och från 
kommunen är därför följande 5 planeringsprinciper relevanta:

1. Arbeta med att prioritera kollektivtrafikstråk: Dessa ska vara kopplade till 
där många bor eller arbetar. Bostäder och arbetstillfällen bör planeras med 
utgångspunkt ifrån var kollektivtrafiknoder finns och kan nyttjas.

2. Tillgängliga och kvalitativa bytespunkter: Vid busshållplatser och 
tågstationer ska det vara bekvämt att vänta. Det ska även vara lätt att 
orientera sig. Det kan ske med hjälp av skyltning nära hållplatser och 
stationer. Detta leder till en smidigare resa.

3. Kollektivtrafiken ska vara bekväm: vilket i sin tur erbjuder möjlighet 
att utnyttja tiden man reser. För kommunens del kan det handla om att 
utforma gaturum eller placera rutter som är anpassade med resenärens 
bekvämlighet i åtanke. 

4. Skapa en vägutformning som gynnar kollektivtrafikens framkomlighet och 
konkurrenskraft: Tydliga och gena vägar som underlättar för busstrafiken. 
I samtliga orter se till att bussar har plats och inte behöver trängas med 
annan trafik. 

5. Samarbete med Skånetrafiken Trafikverket och Familjen Helsingborg: 
Kommunen behöver samarbeta nära med Skånetrafiken för att driften av 
kollektivtrafiken ska stärka den befintliga eller planerade infrastrukturen. 
Det är regionen som ansvarar för själva resan medan kommunen och 
Trafikverket ansvarar för infrastruktur som spår, vägar och hållplatser.
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Utveckla!
• Inventering av bytespunkter - Är busshållplatser och 
tågstationer i Åstorps kommun attraktiva och tillgängliga? 
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UTKAST
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MOTORFORDONTRAFIK
Motortrafik är ett flexibelt trafikslag som skapar frihet. Att på ett enkelt och 
många gånger tidseffektivt sätt kunna förflytta sig från punkt a till punkt 
b gör motortrafiken till det i särklass mest använda trafikslaget i Åstorps 
kommun. Men det är inte utan negativa konsekvenser. Motorfordon gör 
stort anspråk på yta, medför buller, luftföroreningar och säkerhetsproblem. 

På både global, nationell och regional nivå jobbar man stenhårt för att minska 
de negativa konsekvenserna som motorfordontrafiken medför. Detta gör 
man både genom att titta på lösningar för att konvertera motorfordon till 
fossilfria alternativ samt tittar på hur man genom beteendeförändring kan 
få fler att välja bort motorfordon och istället gå, cykla eller åka kollektivt. 

I Åstorps kommun bor en del av befolkningen på landsbygden. Där är bilen 
en förutsättning för att ta sig till jobbet, mataffären eller skolan. Därför 
blir det extra viktigt att planera så att bilen får det utrymme den behöver, 
men att i tätorterna Åstorp, Nyvång, Kvidinge och Hyllinge planera så att 
kortare resor och resor till kollektivtrafiknoder blir attraktiva och effektiva 
för cyklister eller fotgängare. 

Motorfordon skiljer sig mot de övriga fordonsslagen på så sätt att Åstorps 
kommun har som mål att minska andelen av detta fordonsslag för att svara 
mot de uppsatta miljömålen. Utmaningen blir att göra det samtidigt som 
motorfordonsnätet måste svara mot andra krav som samhället ställer på 
till exempel tillgänglighet och framkomlighet genom funktionsmålen (för 
att läsa mer om miljömålen och funktionsmålen se kapitel om ”Mål och 
Visioner”, ”Nationella mål”).

Motorfordontrafik i kommunens översiktsplan

En stor del av transportsystemets klimatpåverkan kommer från 
personbilstrafiken. För att nå 1,5-gradersmålet (ett globalt klimatmål 
vilket innebär att jordens temperatur inte höjs med mer än 1,5 grader) 
behöver antalet körda kilometer med personbil minska. I Åstorps kommuns 
översiktsplan läggs därför tyngd på att utveckla möjligheterna för fler 
att använda fossilfria alternativ för att transportera sig. Detta innebär 
att kommunen vill lyfta och förstärka gång- och cykelvägnätet samt 
kopplingar till kollektivtrafiknoder. Vad gäller motorfordon ska fokus ligga 
på en hänsynsfull utformning av vägar och parkering. Bilens påverkan på 
klimatet kommer med största sannolikhet att alltmer begränsas genom 
förnyelsebara bränslen, som eldrift. Det är därför viktigt att bibehålla 
möjligheter för invånare som av olika skäl inte kan transportera sig på 
annat sätt än att använda bil.

I översiktsplanens ställningstagande framgår följande: 

”Initiativ och projekt som möjliggör och uppmuntrar till hållbara transporter 
ska stödjas, genom exempelvis mobility management, det vill säga åtgärder som 
påverkar resebeteenden och transporter.”

”Parkering i tätorterna ska vara tydligt lokaliserad till målpunkter som är lätta 
att hitta, för att undvika söktrafik.”



42

Motorfordontrafiken medför en rad olika konsekvenser. De fem 
konsekvenser som påverkar mest är klimatpåverkan, höga hastigheter, 
mycket buller, ytineffektivitet och behov av parkering. 

Klimatpåverkan

Enligt Världsnaturfonden (wwf, 2020) står våra inrikes transporter 
och resor för ca en tredjedel av de växthusgasutsläppen som sker inom 
Sveriges gränser. Personbilar bidrar mest och släpper ut mer än hälften av 
inrikestransportutsläppen. Bilresandet måste minska för att vi ska kunna 
nå det globala 1,5-gradersmålet. 

Hastighet

Vem sätter hastigheten? 

Det är Trafikförordningen som definierar vem som ansvarar för 
hastighetsbegränsningen på våra vägar. Kommunen bestämmer om 
hastighetsbegränsningen på samtliga vägar inom tättbebyggt område, 
det vill säga även på statliga vägar. Dessutom bestämmer kommunen om 
hastighetsbegränsningar på vägar utanför sådana områden där kommunen 
är väghållare. 

Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar och 

enskilda vägar utanför tättbebyggt område. Trafikverket bestämmer 
om hastighetsbegränsning på det större statliga vägnätet, där 
hastighetsbegränsningen kan vara 80, 90, 100, 110 och 120 km/h.

Buller

Buller är den miljöstörning som flest människor berörs av i Sverige. Den 
vanligaste källan till buller är trafik, det vill säga vägar, järnvägar och 
flyg. Buller påverkar vår hälsa på flera sätt. Höga ljudnivåer och buller 
påverkar oss beroende på vilken frekvens det innehåller, vilken styrka det 
har, hur det varierar över tid och vilken tid på dygnet det uppstår. Följden 
av riktigt höga ljudnivåer kan bli hörselskador eller ljudöverkänslighet. 
Annars kan buller även medföra sömnstörningar, öka risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar, inverka på talförmågan och försvåra inlärning. Buller är 
således ett hinder för god livskvalitet.

Ytineffektivitet

Gång-, cykel- och kollektivtrafik är alla mer yteffektiva färdslag än 
personbilstrafik – både när det gäller ytor för rörelse och parkeringsytor. 

Hur ser det ut idag?

dBA-skala

1301101009070603010
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Detta betyder att fler människor får plats att förflytta sig och vistas i en 
stad om fler väljer att gå, cykla eller resa med kollektivtrafiken.

Den övre hälften av bilden visar generell flödeskapacitet/timme och den nedre hälften av 
bilden visar ytkrav per person som krävs för olika trafikslag. Gångtrafik är till exempel ett 
mer yteffektivt trafikslag än kollektivtrafik och kollektivtrafik i sin tur är mer yteffektivt än 
personbilstrafik. Ytkravet per trafikslag innefattar både ytor som krävs för förflyttningar, 
gator och körbanor, och för parkering. Källa: TÖI, Norges Transportökonomisk institutt.

Parkering

Vem ansvarar för att det finns tillräckligt med parkeringar? 

Kommunen har enligt plan- och bygglagstiftningen ett övergripande ansvar 
för parkeringsplaneringen i kommunen. I detta övergripande ansvar ligger 
att utforma en parkeringspolitik och en parkeringsplanering. Kommunen 
har dock ingen skyldighet att ordna parkering. Denna skyldighet ligger på 
fastighetsägaren. 

I plan- och bygglagen 8 kap anges följande om parkering: 

”9§ En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Tomten ska ordnas så att…”

 ”…4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon…” 

”… Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering 
enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.”  

”10 § Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och 
om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också 
tillämpas om tomten är bebyggd.”
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Enligt resvaneundersökningen (Region Skåne 2018):

”… har 85 % av Åstorps kommuns invånare tillgång till bil.” 

”… andelen resor gjorda med bil år 2007 var 80 % i Åstorps kommun 
jämfört med 2018 då andelen resande med bil var 65 %. Att ta bilen, även 
kortare sträckor, har alltså minskat med 15 procentenheter mellan dessa 
elva år.” 

I trafikplanens inledande kapitel redovisas ett diagram med en 
färdmedelsfördelning inom olika längdintervall. I diagrammet framgår 
att majoriteten av kommunens invånare väljer att ta bilen så fort resan 
överstiger 1 kilometer. 

Mål och visioner

• Bidra till att nå det globala 1,5-gradersmålet genom att förespråka och 
möjliggöra initiativ som uppmuntrar till fossilfria alternativ för kortare 
resor inom och mellan kommuner. 

• Ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av dålig 
motorfordontrafikplanering. 

• Bullerpåverkan ska minska med hjälp av bullernedsättande åtgärder. 

• Utveckla och effektivisera bilparkeringar i kommunens tätorter.
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Motorfordonen kommer inte att försvinna eller ersättas inom en snar 
framtid. Det är därför viktigt att planera så att motorfordontrafiken 
blir så effektiv och hållbar som möjligt. God planering kan gynna både 
den enskilde och samhället. Teknikutvecklingen, med elbilar eller andra 
fossilfria bränslen, kan komma att bli revolutionerande. Därför bör man ha 
ett öppet sinne och vilja anpassa och förändra gatans utformning beroende 
på utvecklingen. 

Klimatpåverkan

Klimatet och den inverkan vi människor har på det har påverkat hur vi 
ser på planering och utveckling av våra städer. Utsläppet av koldioxid 
måste sänkas och det börjar hos oss. Genom att ändra våra vanor kan vi 
bidra med att uppfylla det globala 1,5-gradersmålet. Arbete med Mobility 
Management - beteendepåverkande åtgärder, samt strategier för att främja 
andra trafikslag kommer bli avgörande för att lyckas. 

Hastighet

Hastigheten med vilken fordon framförs i vår kommun har en stor betydelse 
för trafiksäkerheten, miljön, hälsan och jämställdheten. Dessa, i princip 
samtliga, transportpolitiska mål är viktiga för vår kommunala utveckling. 

Strategier för bra motorfordontrafik

Trafiksäkerhet
Nollvisionen är ett långsiktigt nationellt mål för trafiksäkerhetsarbetet 
i Sverige. Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd 
av trafikolyckor. Eftersom att människor ibland gör fel går det inte att 
förhindra trafikolyckor helt. Man kan däremot arbeta med följderna av 
olyckor genom att göra fordon och gator säkrare. Transportsystemets 
utformning och funktion, däribland hastighetsgränssättning, ska därför 
anpassas. 

Hastigheten har en direkt inverkan på trafiksäkerheten framförallt för 
konsekvenserna av en kollision. Enligt Vägverket (2008) är 2/3 av dem 
som dör i trafiken i tätorter, oskyddade trafikanter. Många fotgängare 
och cyklister omkommer vid dåligt upplysta övergångsställen eller gång- 
och cykelpassager där bilarnas hastighet varit för hög. För bilister är 
singelolyckor den vanligaste dödsorsaken inom tätorter. Studier visar att 
över hälften av de bilister som dör inte hållit sig till hastighetsgränsen. 

Framförallt minskar risken för olyckor om trafikanter får ökad insikt om 
hur viktigt det är med säkert beteende i trafiken. Generellt gäller att cirka 
60 procent av bilresorna sker över gällande hastighetsgräns. 20 procent 
kör mer än 10 km/h för fort. Om rätt hastighet är satt på rätt sträcka 
samt att trafikanter håller de utsatta hastigheterna kan antalet omkomna i 
trafiken reduceras. 
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Miljö- och hälsopåverkan
Motorfordontrafiken svarar för stora delar av de utsläpp av koldioxid 
som vi människor gör. Dessa utsläpp är direkt proportionella mot 
bränsleförbrukningen och därmed beroende av hastigheten. Detta gäller 
för båda tunga och lätta fordon. En jämn hastighet är att föredra för att 
minska bränsleförbrukningen. Minskade hastigheter innebär även dem 
minskat utsläpp och påverkar oftast resans tid marginellt. 

Utvecklingen av hybridmotorer och elmotorer innebär att bränsle-
förbrukningen inte påverkas på samma sätt i relation till hastigheten. Buller 
är ett av de större problemen som motorfordon genererar och även det har 
ett samband med hastigheter. Minskad hastighet, färre accelerationer och 
retardationer innebär minskat buller. 

Jämställdhet 
Trafiksäkerhet, miljö- och hälsopåverkan samt tillgänglighet bidrar till en 
jämställd kommun. Har alla som transporterar sig, oavsett om det är en 
som bor på landsbygden som kör bil in till centrum eller en som går från 
hemmet till skolan, möjligheter att göra det utan att skada sig själva, andra 
eller miljön uppnår vi ett jämställt och hållbart samhälle. 

Genom att bedöma hastighetsnivån inom olika delar av trafiknätet kan de 
valda hastighetsgränserna medverka till att stadsrummet används på ett 
sätt som bättre stödjer stadens utveckling. På vissa sträckor räcker det 
inte med att man gör en utvärdering av hastigheten och skyltar om. Ibland 
krävs det även att man gör förändringar av gatans utformning. De tre 

viktigaste åtgärderna att vidta för att hålla rätt hastighet i trafiken är: 

• Rätt hastighetsgräns
• Rätt utformad gata
• Rätt hastighetsövervakning

Förändring av hastigheter kan bidra till ändrat val av rutt, när resor sker, 
hur ofta de sker, val av transportsätt, möjlighet till koordinering med 
andra och lokalisering av bostäder och verksamhet. Hastighetsgränserna 
får aldrig bli ”plottriga”, detta för att underlätta överskådligheten för 
trafikanter.

Buller

Våra städer blir tätare och tätare. Detta medför att trafikmängden ökar 
och bullernivåerna blir högre. Det är ett problem som måste hanteras för 
att skapa goda livsmiljöer. Om alternativet med motortrafikfria gator inte 
finns bör planeringen av bulleråtgärder vara med i ett tidigt skede.
 
I Boverkets (2016) film ”Ljudmiljö och livskvalitet” beskrivs en rad olika 
åtgärder för att skapa goda ljudmiljöer:

• Markens egenskaper kan dämpa trafikbuller.

• Låga, perforerade eller växtbeklädda skärmar absorberar det störande 
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ljudet. Ju närmre källan skärmen är placerad desto effektivare blir den. 

• Positiva ljud, så som vatten som porlar eller fågelkvitter, kan maskera 
oljud.

• Gröna tak, gröna väggar och vegetation i största allmänhet dämpar ljud 
samtidigt som det berikar stadsmiljön. 

• Byggnadernas tak eller form kan minska eller dämpa ljudets utbredning.

Bästa resultat uppnås om man arbetar med ljudfrågor tidigt i 
planeringsprocessen och arbetar med flera olika åtgärder på samma plats 
eller sträcka. 

Ytineffektivitet

En förändrad färdmedelsfördelning skapar både nyttor och utrymmen. 
Genom att prioritera yteffektiva trafikslag så som gångtrafik, cykeltrafik 
och kollektivtrafik, kan bilresor förebyggas och tillgängligheten i staden 
öka. Fler verksamma och inpendlare i Åstorp får då lättare att ta sig till 
arbete och skola, handel och nöjen, rekreation och fritidsaktiviteter. 

Att möta ökad biltrafik med fler eller bredare gator och vägar har visat sig 
vara en kortsiktig lösning. Mer vägutrymme leder i stor utsträckning till 
ökad biltrafik. 

Parkering

Parkering har en stor och viktig roll i trafiksystemet. Den har även en 
stor påverkan på hur tätorterna upplevs och fungerar. Åstorps kommun 
har under det senaste decenniet växt och invånarantalet är idag större än 
någonsin. Detta har ställt stora krav på vår infrastruktur och inte minst på 
vårt sätt att se på transporter. Välfärden har medfört att fler har bil men 
klimatförändringarna har medfört att fler behöver transportera sig mer 
klimatsmart.

Bilen tar stort anspråk på yta. Stora hårdgjorda parkeringar kan bland 
annat bidra med värmeöar (heath islands), dålig dagvatteninfiltration och 
att orter upplevs monotona. Genom god planering kan man hitta sätt att 
effektivisera de stora ytorna. Att samköra olika nyttor på samma plats är ett 
exempel. En parkering kan vara användbar för arbetande under arbetstid 
och sedan för boende under kvällar och helger. 
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För att skapa trygga trafikmiljöer där alla resenärer får utrymme är följande 
5 planeringsprinciper relevanta:

1.  Rätt hastighet på rätt plats: Vid ändringar av hastigheter eller 
hastighetssättning vid nyexploaterade områden ha god förståelse för att 
det inte endast är hastighetsbegränsningen som avgör om hastigheten 
upplevs lämplig. Utformningen av gatan samt läsbarheten för bilister har 
en minst lika viktig roll. Sträva efter en enhetlig hastighetssättning i hela 
kommunen. 

2. Utformning av gator som möjliggör tillgänglighet och säkerhet: För att bidra 
till nollvisionen behöver våra gator vara tillgängliga och säkra. God 
belysning vid övergångsställen och rätt utformade gator krävs bland annat 
för att undvika olyckor. 

3. Tillräckligt många och effektiva parkeringar: Parkeringar bör utformas 
så att de är tillgängliga, tillräckligt många och så att de kan nyttjas över 
stora delar av dygnet för att undvika att de stor tomma. Uppmuntra andra 
användningsområden för parkeringsplatser när de inte används för bilar. 

4. Minska bullret: I ett tidigt skede diskutera bullernedsättande åtgärder 
som har som mål att inte bara dämpa oljud men också berika miljön. 

5. Effektiva åtgärder: Vidta åtgärder där man får mest nytta per krona, 
där det finns störst chans för ”positiv smitta”, alltså åtgärder som kan bli 
varumärken eller får bra publicitet. Samt vidta ”passa-på-åtgärder”, alltså 
åtgärder där tillfällen ges och bör tas tillvara.
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Utveckla!
• Hastighetsplan

• Parkeringsprogram/Parkeringsnorm
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UTKAST
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GODSTRAFIK
Marknaden har med hjälp av digitaliseringen kommit människan mycket 
närmre. Man kan idag beställa ett par skor eller mat och få det levererat 
direkt till dörren. Utbudet, servicen och handeln är nödvändig för att en 
stad ska upplevas välfungerande och attraktiv. Även returflödena i form av 
återvinning och avfallshantering måste fungera. 

Med nuvarande planeringsinriktning för en effektivare markanvändning 
kommer fler byggplatser att ligga inne bland eller i närheten av befintlig 
bebyggelse. När Åstorps kommun växer och invånarantalet blir större 
ställer det högre krav på infrastrukturnätet. Godstransporter påverkar oss 
alla, utan varuleveranser fungerar inte vår vardag på ett bra sätt. 

Godstransportkedjan är komplex och innefattar ofta många olika trafikslag. 
Länken mellan de olika trafikslagen bör vara strategiskt placerade 
omlastningsplatser, även kallade terminaler. Dessa gör anspråk på yta och 
liksom personbilstrafiken medför godstrafiken en rad andra konsekvenser. 
Trafiken bullrar, gör visuellt anspråk i stadsrummet, orsakar dålig 
luftkvalitet samt klimatförändringar. 

Det är av största vikt att utveckla godstrafiken för att verka som en 
konkurrenskraftig kommun i regionen. Samtidigt bör man arbeta för att 
förebygga konsekvenserna och skapa förutsättningar för en hållbar handel.

Definition av godstransporter i denna trafikplan:

• All tung trafik förutom kollektivtrafik eller arbetsmaskiner så 

som traktorer eller gräsklippare. Det kan röra sig om fordon för 
varudistribution, avfallstransporter, flyttransporter, bygg- och 
anläggningstransporter och tanktransporter.

• De lätta fordon, inklusive cykel, vars huvudsyfte är att användas i 
varuleveranskedjan.

• Järnvägstrafik för gods. 

Godstrafik i kommunens översiktsplan

Godstransporter till, från och genom Åstorp ska fungera väl utan att 
andra kvaliteter - som luftkvalitet, ljudnivå, säkerhet och boendemiljöer - 
försämras. En hållbar transportutveckling gynnas av att transportintensiva 
verksamheter som tillverkning, lager och transporter koncentreras till få 
områden och till färre noder och stråk. På så sätt skapas förutsättningar 
för effektiva godsflöden och konkurrenskraftiga företag, samtidigt som 
störningar från tung trafik begränsas.

”... åtgärder som minskar fossilbränsleanvändningen ska främjas. Vi strävar även 
efter att godstransporter och logistik ska vara effektiv och fossilfri och att leveranser 
ska ske på ett sätt som minimerar störningar för invånare.”
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Hur ser det ut idag?

• Godstransportplanering ska vara ett självklart inslag i 
detaljplaneringen samt vid byggandet av nya bostads-, arbets- och 
verksamhetsområden. 

• I så stor utsträckning som möjligt leda godstrafik på leder utanför orterna 
i kommunen genom att tidigt markera, skylta och informera trafikanten. 

Åstorp är ett gammalt stationssamhälle och en knutpunkt för flera 
järnvägssträckningar. Det finns därför en bangård med god rangerings-
kapacitet och möjlighet till utveckling i anknytning till järnvägsstationen.
Kommunen har ett attraktivt läge med lättillgänglig koppling till E4:an och 
riksväg 21, som även blir väg 112 genom Åstorp. Infrastrukturen är således 
väl utbyggd runt kommunens orter och det finns goda förutsättningar för 
godstrafik att både nå kommunen men även lämna den. 

I Åstorps kommun är logistik- och distributionssektorn en stor arbetsgivare 
och många är beroende av dessa branscher för sin inkomst. I och med den 
ökade e-handeln blir behovet av godstransporter bara större och större.

I kommunens orter är industriområdena, vilka kräver större godstranspoter, 
belägna i utkanten. 

Mål och visioner

• Prioriterat vägnät för godstransporter ska vara tillgängligt utan att 
riskera säkerheten för oskyddade trafikanter.  

• Möjliggöra fler godstransporter via järnväg. 

•  Tillräckligt många och strategiskt placerade omlastningsplatser eller 
terminaler. 

Omledning av godstrafik för att undvika stora och tunga fordon i Åstorps tätort. 
Information och skyltning behöver kompletteras. 
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Godstrafikkarta

Teckenförklaring

Järnväg

Järnväg ej 
använd

Regional väg

Kommunal väg

Målpunkt

Barriär
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Strategier för bra godstrafik

Att skapa en hållbar godstransport innefattar att många parter samarbetar.  
Kommunen kan i sin översiktplanering, detaljplanering och bygglov 
lyfta frågor som berör godstrafiken. Kommunen kan även arbeta med 
trafikplanering i form av trafikföreskrifter och gatuutformning för att 
främja hållbara godstransporter. Den fysiska planeringen bör samordnas 
med näringslivsutvecklingen för att resultatet ska bli optimalt. 

I arbetet med godstransporter behöver alla delar i leveranskedjan 
fungera, från kapacitet och tillgänglighet i det nationella och regionala 
transportnätet fram till när varorna når sin slutmottagare. Det ska vara lätt 
att ta sig till terminaler och det ska finnas tillräckliga ytor för samlastning 
och omlastning. 

Det är inte alldeles lätt att planera en balanserad godstranporttrafik. Å 
ena sidan bör centrala delar av kommunens orter vara fria från tung trafik, 
vilket möjliggör mer utrymme för fotgängare och cyklister. Å andra sidan 
är risken med hårda åtgärder inom godstransportplaneringen, så som 
restriktioner av fordons vikt och längd, att man behöver använda fler och 
mindre fordon för att utföra samma transport. Det kan i sin tur leda till 
ökad trängsel och utsläpp av luftföroreningar. 

Därför kan det vara bra att utgå ifrån ett prioriterat vägnät för 
godstransporter där störe fordon kommer fram och där säkerhetsåtgärder 
fokuseras. Det proriterade vägnätet behöver ha utrymme för såväl angöring 
som parkering av fordon och slutligen måste det finnas en fungerande 
godsmottagning. .

För arbete med godstrafik är följande 4 planeringsprinciper relevanta:

1. Minska mängden tung trafik: För att minska mängden tung trafik på 
många vägar bör ett prioriterat vägnät för godstrafik tas fram. 

2. Främja och utveckla hållbara transporter: I samråd med Trafikverket och 
näringslivet i Åstorps kommun arbeta för att främja och utveckla hållbara 
godstransporter. Åstorp har goda förutsättningar att förlägga stora 
delar av godstransporter på järnvägar vilket skulle innebära ett mindre 
klimatavtryck. 

3. Terminaler eller omlastningsplatser ska vara strategiskt placerade och 
tillräckligt många: Dessa bör utformas så att inte tillgängligheten för andra 
trafikanter som fotgängare eller cyklister påverkas negativt. 

4. Lyfta godstranportplanering i ett tidigt skede: Genom att i ett tidigt 
skede lyfta godstranportplaneringen kan man förebygga tung trafik i 
kommunens ortkärnor.
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Utveckla!
• Utreda var ett prioriterat vägnät för godstrafik är lämpligast. 

• Undersöka möjligheter att utveckla järnvägsspår mot det 
södra industriområdet i Åstorp för att skapa förutsättningar 
för hållbara godstransporter. 

• Undersöka kommunens behov av terminal eller 
omlastningsplats i anslutning till järnvägsspår för att skapa 
effektivare länkar i godstransportkedjan. 
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VAD KRÄVS FÖR ATT TRAFIKPLANEN 
SKA IMPLEMENTERAS?

Planeringsprinciper

Åtgärdsplan

Projekt

Mål och Visioner

Effektmål

Att ta fram dokument med inventeringar och strategier är det första steget för god 
planering. Det är ibland också det lättaste steget i planeringen. Att implementera 
strategierna och åtgärda de luckor och fel man funnit i inventeringen är oftast 
svårare. 

I denna trafikplan har mål och visioner samt planeringsprinciper för varje 
trafikslag i Åstorps kommun tagits fram. Dessa bygger på de inventeringar som 
gjorts samt litteraturstudier. Planeringsprinciperna ska fungera som verktyg vid 
planering och åtgärder. 

Vad behöver göras framöver? 

Inventeringen visar att det finns en del luckor i kommunens infrastruktur. För att 
skapa balans mellan åtgärd och budget behöver kommunen ta fram en åtgärdsplan 
där åtgärder är prioriterade och budgeterade. Där efter ska varje åtgärd behandlas 
som ett projekt med tillsatt projektgrupp. Arbetet sker med fördel i samverkan 
med Trafikverket, Region Skåne och grannkommuner. 

När ett projekt inleds ska målet med projektet vara tydligt och planerings-
principerna framtagna i detta dokument ska framgå. Effektmål mäts när projektet 
är klart. Uppföljning av projekten ska redovisas internt!

I detta dokument har mål 
och visioner, inventeringar 
samt planeringsprinciper 
tagits fram. Vidare 
behöver kommunen ta 
fram en åtgärdsplan vilken 
sen ska leda till projekt. 
Uppföljning och mätning 
av effektmål sker när 
projekten är färdiga. 

Inventeringar
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Åstorps kommun är en relativt liten kommun med drygt 16.000 invånare. 
Kommunen ligger strategiskt placerad med starka kopplingar och förbindelser 
till Helsingborg, regionen och Söderåsen. I Åstorps kommun finns centralorten 
Åstorp och tre tätorter, Hyllinge, Kvidinge och Nyvång. Samtliga orter ligger 
med korta avstånd till centralorten. Hyllinge ligger 6 km från Åstorp, Kvidinge 7 
km från och Nyvång 3 km från. 

Enligt Region Skånes resvaneundersökning (2018) väljer majoriteten av 
kommunens invånare att ta bilen så fort resan överstiger 1 kilometer. Resmönstret 
måste förändras, inte bara i Åstorps kommun utan även globalt, om man ska lyckas 
nå de globala, nationella, regionala och kommunala målen – vilka samtliga syftar 
till att minska klimatförändringarna, förbättra folkhälsan och stärka kopplingar 
mellan orter, städer och regioner. 

För att lyckas med förändringen måste kommunen arbeta aktivt med att 
tillhandahålla tillräckligt säker, vacker, trygg, innovativ och tillgänglig 
infrastruktur.

SAMMANFATTNING
Baserat på de litteraturstudier som gjorts och de inventeringar som finns redovisade 
i denna trafikplan behöver Åstorps kommun: 

• Ta fram ett åtgärdsplan baserad på tarfikplanens inventeringar och 
planeringsprinciper. 

• Stärka initiativ och projekt som möjliggör och uppmuntrar till hållbara 
transporter genom exempelvis mobility management, det vill säga åtgärder som 
påverkar resebeteenden och transporter.
• I tidiga planeringsskeden diskutera trafikens roll och möjligheter för att hitta 
lösningar som på sikt gynnar platsen och i längden kommunen. 

• Göra fler inventeringar och utredningar som stärker och befäster trafikplanen. 

• Arbete i samråd med Trafikverket, Region Skåne och grannkommuner för att 
hitta lösningar med synergieffekter. 
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