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Sammanfattning
På beställning av Åstorp kommun har Sweco tagit fram en trafikutredning som omfattar de centrala 
delarna av Åstorp med begränsning av Västergatan, Västra vägen och järnvägsspåren. Syftet med 
utredningen är att fastställa nuläget avseende orienterbarhet, säkerhet, framkomlighet och tillgäng-
lighet samt fastställa aktuella trafikflöden och befintlig beläggning av de större parkeringsytorna i 
centrum. Nuläget landar i en analys där kvalitéer och brister tas fram, dessa ligger till grund för fram-
tagning av tre olika strategier och ett antal konkreta förslag. De viktigaste kvalitéerna inom centrala 
Åstorp är att centrum är koncentrerat och innehåller både bostäder, verksamheter och en buss- och 
tågstation. De största bristerna i Åstorp är att gatumiljöerna är enformiga och att prioritering mellan 
trafikslagen fattas. Konsekvensen är att bilisterna blir dominerande eftersom bilarna tar mest plats. 
Säkra och trygga miljöer samt kopplingar för fotgängare och cyklister är bristande, vilket bland annat 
begränsar barn och ungas möjlighet att röra sig i staden. Vad gäller parkeringsbeläggningen finns det 
idag ett stort överskott på parkeringsplatser vilket skapar goda möjligheter för att förtäta Åstorp och 
exploatera för nya bostäder och verksamheter. Utifrån nuläget och analysen har tre olika strategier 
tagits fram som ska uppfylla målbilden för Åstorp år 2030: 

Målbilden utgår från ett hållbarhetsperspektiv där gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer prio-
riteras framför motorfordonstrafiken. Gatunätet ska utformas så att tryggheten, säkerheten och till-
gängligheten inom centrum stärks genom effektiva lösningar på marknyttjande och parkeringslösningar 
samt väl utformade gaturum. Trafiksituationen ska bidra till att centrala Åstorp blir en mer inbjudande, 
attraktiv och tillgänglig stadskärna.

Strategierna omfattar: tydlig prioritering mellan olika trafikslag, ökad andel resor till fots, med cykel 
och kollektivtrafik samt attraktiv stadsmiljö. Utifrån strategierna föreslås ett antal åtgärder som re-
dovisas med skisser, sektioner och inspirationsbilder. Åtgärdernas effekt på orienterbarhet, säkerhet, 
framkomlighet, tillgänglighet och gestaltning utvärderas i en analysmatris. Åtgärderna omfattar:

• Införande av fler och bredare trottoarer, alltså en avsmalning av körbanan

• Införande av platsbildningar med gångfartsmiljöer

• Införande av cykelparkeringsplatser

• Införande av bussgata

• Införande av en förlängd busstation

• Införande av effektivare parkeringsytor

• Införande av förtätning med exploatering för bostäder och verksamheter
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1.
1.1 Syfte
Syftet med trafikutredningen är att identifiera 
dagens trafiksituation i centrala Åstorp 
samt att fastställa befintliga trafikflöden och 
parkeringsbeståndet. Nulägesbeskrivningen 
tas fram för att ligga till grund för huvudsyftet 
med utredningen, det vill säga framtagning 
av förslag på trafiksituation år 2030 i centrala 
Åstorp. Utredningen ska ligga till grund för 
vidare arbete med förtätning och exploatering 
av Åstorp.  

1.2 Omfattning
Utredningen omfattar två olika delar, 
nuläget och framtiden, som följs av en 
sammankopplande analys, målbild och strategi 
för utvecklingen från dagens till framtidens 
Åstorp. 

Utredningens första del är en 
nulägesbeskrivning med inventering av 
befintligt gatunät och dess funktion/karaktär, 
målpunkter, olycksstatistik, trafikflöden, 
hastigheter med mera. Parkeringsplatser utgör 
viktiga målpunkter för biltrafiken. För att 
beskriva den befintliga parkeringssituationen 
i Åstorp centrum har en inventering av antalet 
befintliga bilplatser utförts tillsammans 
med en beläggningsstudie. Syftet med 
beläggningsstudien är att klargöra i vilken 
grad de befintliga bilplatserna används utifrån 
lokalisering, reglering och tid. På så sätt kan det 
tydliggöras var det eventuellt finns överskott 
eller underskott av bilplatser och därmed var 
utrymme finns för förtätning och exploatering 
inom centrala Åstorp. Inventeringen 
sammanfattas med en nulägesanalys av 
kvalitéer och brister.

Nulägesanalysen har, tillsammans med Åstorps 
målbild för år 2030, legat till grund för de 
strategier och förslag som tagits fram för den 
framtida trafiksituationen i Åstorps centrum. 

Utredningens andra del omfattar den 
framtida trafiksituationen för Åstorp centrum 
år 2030. Denna del omfattar två olika 
scenarier beroende på hur Björnekullaskolan 
utvecklas framöver. Scenario 1 utgår ifrån 
att existerande skolverksamhet flyttas från 
centrum till ett närliggande område, för att 
frigöra central markyta som kan komma 
att exploateras för bostäder. Scenario 2 
innebär att skolverksamheten behålls och 
utökas med hänsyn till ett ökat elevantal. 
Utifrån scenarierna tas trafikalstring 
fram samt dess inverkan på befintligt och 
föreslaget trafiknät inom centrala Åstorp. 
Det föreslagna trafiknätet och föreslagna 
åtgärder av hur gaturum och platsbildningar 
utformas så att framtagen målbild för Åstorp 
centrum uppnås. Målbilden utgår från ett 
hållbarhetsperspektiv där fotgängare, cyklister 
och resenärer med kollektivtrafiken prioriteras 
framför motorfordonstrafiken. Gatunätet 
ska utformas så att tryggheten, säkerheten 
och tillgängligheten inom centrum stärks 
genom effektiva lösningar på marknyttjande 
och parkeringslösningar samt väl utformade 
gaturum. Trafiksituationen ska bidra till 
att centrala Åstorp blir en mer inbjudande, 
attraktiv och tillgänglig stadskärna.  I del två 
ingår även förslag på exploatering som kan 
tillskapas på befintlig markparkering till följd 
av ett stort överskott på parkeringsplatser.

1 Bakgrund
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1.3 Förutsättningar

Gatunätet
Reglering av gatunätet sker i enighet med 
Trafikverkets reglering där Västra vägen 
och Västervägen inte får trafikeras med 
farligt gods, vilket innebär att inget farligt 
gods transporteras genom centrala Åstorp. 
Tunga transporter sker på E6:an och väg 
21 medan mindre lastbilar och liknande får 
framföras inom hela Åstorp tätort. Inom 
Åstorp tätort finns inga regleringar för 
utryckningsfordon men mest troligt är att 
Västra vägen, Västervägen och Esplanaden 
nyttjas för ambulanstransporter och Torggatan 
för brandbilar, då vårdcentralen ligger norr 
om Esplanaden och brandstationen söder om 
Torggatan. Längs västra delarna av Torggatan 
råder idag ett allmänt parkeringsförbud 
eftersom deltidsanställda vid brandstationen 
ska kunna parkera sina privata fordon snabbt 
och nära brandstationen, i samband med 
utryckning. Detta behov ska beaktas vid 
framtagning av trafiksituation 2030.

Inom Åstorp tätort har räddningstjänsten 
önskemål om att gatusektionen utformas med 
körbanebredd på minst tre meter och utrymme 
för uppställningsplats på fem gånger tolv 
meter för att skapa utrymme för höjdfordon. 
För avfallshantering inom Åstorp gäller att 
gatusektioner ska utformas med körbanebredd 
på 5,5 meter så att två fordon kan mötas. Om 
gatan är mötesfri ska körbanebredd vara minst 
3,5 meter. 

Befintliga verksamheter
Rågenskolan har 200 elever i årskurs F-6. 

På Björnekullaskolan går det idag 360 elever 
i årskurs 7-9. Enligt uppräkningstal kommer 
elevantalet öka med cirka 10 procent de 
närmaste fem åren och ytterligare 15-20 
procent från fem till tio år. Detta medför 
att år 2022 kommer knappt 400 elever gå 
på skolan och år 2030 har elevantalet ökat 
till cirka 475 elever. Befintlig skola är cirka 
8300 kvm, en ökning till 475 elever medför i 
grova drag ett behov av ytterligare 2600 kvm 
undervisningsutrymme. 

Utbyggnadsscenario 
Scenario 1 innebär att eleverna på 
Björnekullaskolan flyttas till Rågenskolan, som 
byggs ut med cirka 11 000 kvm, och då blir en 
F-9-skola. I området där Björnekullaskolan 
ligger idag planernas det för att bevara befintlig 
idrottshall, bowlinghall och kulturhus samt 
ersätta skolbyggnaden med ungefär 300 
lägenheter. Lägenheterna uppskattas inneha 1,5 
boende per lägenhet av storlek 1-3 rok, det vill 
säga cirka 50-100 kvm BTA.  

Scenario 2 omfattar att Björnkullaskolan 
behålls och utökas till ungefär 11 000 kvm, 
med hänsyn till prognostiserad ökning till 475 
elever.
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2.2 Inventering av Åstorp centrum

4. Tillgänglighet: beskriver möjligheten att nå 
målpunkterna eller platserna, för vartdera tra-
fikslaget, där livsrumsmodellen har använts. 
Här ingår även en studie för tillgängliga parke-
ringsplatser, dess beläggning och placering.

Efter inventeringen sammanställs en 
nulägesanalys där brister och kvalitéer 
utvärderas för att skapa ett utgångsläge till 
strategier och föreslagna åtgärder för Åstorp. 

2.1 Orienterbarhet  
- den övergripande strukturen, trafikflöden 
och identifierade målpunkter

Övergripande struktur
Centrala Åstorp är idag tydligt begränsat av 
järnvägen i sydost och Västergatan/Västra 
vägen i nordväst, trafiklederna runt centrum har 
alltså en barriäreffekt. Idag finns det flera olika 
infarter till centrum vilket gör att trafikflödena 

©  © Lantmäteriet/Metria 100m

Sida 1 av 1Karta, vägkarta, satellitbilder och gatubilder | hitta.se

2017-06-13https://www.hitta.se/kartan/print

För att skapa en förståelse för området 
som trafikutredningen behandlar har en 
inventering utförts för de centrala delarna som 
innefattar området öster om Västergatan, söder 
om Västra vägen och nordväst om järnvägen. 
Inventeringen utgör nolläge och den struktur, 
utformning med mera, som föreslagna åtgärder 
kommer analyseras och utvärderas gentemot. 
Inventeringen har delats upp i fyra olika 
kategorier:

1. Orienterbarhet: beskriver den övergripande 
strukturen, befintliga trafikflöden och identi-
fierar målpunkter inom Åstorp centrum

2. Säkerhet: beskriver säkerhet och upplevd 
trygghet inom centrala Åstorp avseende såväl 
trafik- som personsäkerhet

3. Framkomlighet: beskriver transportkvalitet 
utifrån vartdera trafikslaget avseende restid, 
det vill säga hur lång tid det tar att färdas 
mellan två olika målpunkter eller platser samt 
skyltade hastigheter för motorfordon. 

Bild på den övergripande strukturen inom Åstorp och Åstorp centrum, bilden är hämtad från hitta.se
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Åstorp trafikeras av två 
regionbusslinjer med 
hållplatslägen likt kartan 
på nästa sida. Linje 514 går 
mellan Åstorp – Ängelholm 
och linje 520 går mellan 
Åstorp – Helsingborg. Linje 
514 går i snitt 1 gång i timmen 
på vardagar mellan kl. 06.00-
19.00. Linje 520 går 2 gånger 
i timmen på vardagar mellan 
kl. 06:00-20:00. Under 
maxtimmen är turtätheten 
6 turer, det vill säga 3 
turer i vardera riktningen. 
Resterande tid på dygnet och 
på helgen trafikeras busslinje 
520 med en tur i timmen 
medan linje 514 inte går alls. 
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är relativt jämt fördelade, för den motordrivna 
trafiken är denna utgångspunkt god eftersom 
risker för till exempel köbildning minskar. För 
de oskyddade trafikanterna är det negativt 
eftersom det blir svårare att skapa stråk där 
oskyddade trafikanter prioriteras framför den 
motordrivna trafiken. 

Trafikflöden 
Inom Åstorp centrum har aktuella trafikflöden 
tagits fram genom mätningar utförda under 
april 2017. Rörelsemönstren i Åstorp styrs 
till stor del av järnvägen och den barriär den 
utgör, även anslutning till väg 21 och E4:an har 
stor inverkan på bilisternas rörelsemönster. 
Majoriteten av trafiken till centrala Åstorp från 
E4:an och väg 21 passerar cirkulationsplatsen 
mellan Västergatan och Västra vägen och sprids 
sedan på de sju olika infarterna till centrum. 

På kartan nedan redovisas trafikflödena för 
mätpunkterna inom centrala Åstorp. 

Åstorp station har både persontrafik mellan 
Helsingborg och Hässleholm samt godstrafik 
mellan Ängelholm och Lund. Skånebanan 
mellan Helsingborg och Hässleholm trafikeras 
av både godstrafik och persontrafik/Pågatåg 
med 1-2 avgångar per timme och riktning under 
hela trafikdygnet. Det ena tåget trafikerar 
sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm 
medan det andra tåget går mellan Helsingborg 
och Åstorp, förutom vid högtrafiktimmarna då 
det fortsätter till/från Kristianstad. Sträckan 
mellan Ängelholm och Lund trafikeras 
idag endast av godstrafik men planeras för 
persontrafik mellan Åstorp och Teckomatorp 
under slutet av 2021. 

Illustration på trafikflödena inom centrala Åstorp, mätningar utförda våren 2017
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och Västergatan. Kommunen har identifierat ett 
behov av fler cykelstråk och kopplingar genom 
centrala Åstorp. Längs de gator som saknar 
separering sker cykling i dagsläget i blandtrafik 
vilket innebär bristande trafiksäkerhet för 
cyklister. Att cykla i blandtrafik fungerar dock 
bra på lokalgator med låga trafikflöden och låga 
faktiska hastigheter, men detta gäller inte för alla 
gator inom centrala Åstorp. Sammanfattningsvis 
får cyklister i Åstorp i dagsläget endast ta plats i 
gaturummet där det finns utrymmen över och 
inte där det faktiskt behövs utifrån hastigheter, 
målpunkter, trafikflöden osv. 

Huvudstråk

Lokalstråk

514

514

514

520

514 520

Linje 514

Linje 520

I dagsläget finns en separerad cykelbana 
som sträcker sig kring större delen av 
utredningsområdet, det vill säga på Västra vägen 

Illustration på bussnätet inom centrala Åstorp Illustration på cykelnätet inom centrala Åstorp

Foto på busstationen vid järnvägen, foto Sweco Foto på cykelparkering vid buss- och tågstation, foto Sweco

Foto på cykelparkering vid Storgatan, foto Sweco
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Målpunkter 
Inom Åstorp finns ett antal olika målpunkter 
som genererar besökande och därmed även 
trafikrörelser. De största målpunkterna 
är tågstationen, vårdcentralen och 
Björnekullaskolan. Tågstationen har idag ingen 
vänthall (denna stängdes p.g.a. skadegörelse) 
utan endast biljettautomater och väderskydd 
på perrongerna samt vid busshållplatsen. 
Storgatan leder till tågstationen samtidigt 
som det är den gatan tillsammans med de 
östra delarna av Torggatan i Åstorp som 

innehåller mest kommersiella funktioner 
med mindre närlivs, apotek, kommunhus, 
bageri, bibliotek, systembolag, frisörsalonger 
och mindre butiker. Det är även dessa gator 
som har högst koncentration av sociala 
aktiviteter. Övriga delar av Åstorp domineras 
av gator och parkeringsytor samt en hel del 
ödsliga områden, delvis på grund av utglesad 
bebyggelse och breda gator. I korsningen 
mellan Storgatan och Torggatan finns en 
målpunkt för de yngsta i Åstorp i form av en 
lekplats, det saknas dock mötesplatser för 
ungdomar och äldre. 

Vårdcentral

ICA

Lidl Rågenskolan

Piongårdensförskola

Backsippan

Bibliotek

Kulturhuset

Bowling
Idrottshall

Björnekullaskolan

Systembolag

Kommunkontor
Medborgarkontor

Lekplats

Busshållplats

Åstorp station

Apotek

Kommunkontor

Illustration på målpunkter inom centrala Åstorp
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Närhet
Närhet till målpunkter är viktigt för att 
vardagslivet ska bli enkelt och för att öka 
invånarnas möjlighet att resa till fots och 
med cykel och därmed minska bilberoendet. 
I centrala Åstorp ligger verksamheterna 
utspridda vilket leder till att invånarna 
tar bilen mellan målpunkterna istället 
för att promenera eller cykla. Biblioteket, 
vårdcentralen, tågstationen, Kulturhuset 
Björnen och matvarubutiken ligger inom en 
radie på 250 meter d.v.s. ungefär 500 meter 
mellan målpunkterna, vilket egentligen inte är 
särskilt långt. Sträckan mellan målpunkterna 
är dock utformad för bilister snarare än 
oskyddade trafikanter och upplevs därmed som 
en trist, enformig och lång transportsträcka.  

Inom stora delar av centrala Åstorp är bebyggelsen 
gles och låg vilket innebär låg exploateringsgrad, 
färre bostäder och verksamheter inom området 
samt en liten grad av närhet. Gatuparkeringarna 
bidrar även till utglesning. Järnvägen innebär 
en kraftig barriär som delar upp och glesar ut 
centrum. Området sydost om järnvägen har idag 
en helt annan karaktär än de nordvästra delarna. 
I sydost finns framförallt villabebyggelse och 
verksamheter/industrier utan centrumkaraktär 
vilket ytterligare medför en minskad koppling 
och känsla av närhet till centrala Åstorp. Åstorps 
kommun planerar för bostäder där befintliga 
verksamheter och industrier ligger idag samt att 
införa en gångbro som skapar närhet till centrala 
Åstorp. En ny gångbro ökar möjligheten för 
boende inom befintligt bostadsområde och för det 
nya bostadsområdet inom Björnekulla Ås sydöster 
om centrum att kunna resa till fots på ett gent och 
effektivt sätt. 

Foto på handel och verksamheter längs Storgatan, foto Sweco

Foto på torghandel vid Storgatan/Torggatan, foto Sweco

Foto på lekplats vid Storgatan/Torggatan, foto Sweco

Foto på grönområde vid Storgatan/Torggatan, foto Sweco
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2.2 Säkerhet 
- befintliga trafikflöden och olycksstatistik 

Med säkerhet menas både trafik- och 
personsäkerhet vilket omfattar både säkerhet 
i trafikmiljöer och säkerhet i offentliga miljöer. 
På de offentliga platserna behöver inte själva 
trafiken utgöra hotet. En annan person, 
markbeläggning, brist på belysning eller 
liknande kan istället utgöra själva faran/hotet. 

Trafiksäkerhet 
Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten är 
att ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 

Transportsystemets utformning och funktion 
ska anpassas till de krav som följer av detta. 
Hög trafiksäkerhet innebär att det är en låg 
risk för att skadas i trafiken. Att uppnå följande 
mål för personsäkerhet är svårare då det inte 
endast beror på utformningen av platsen utan 
även på dem som vistas där.

Ett uttag ur STRADA (Swedish Traffic Accident 
Data Acquisition) har gjorts för tioårsperioden 
1 januari 2007-31 december 2016. Uttaget 
avser det avgränsade utredningsområdet och 
omfattar polis- och/eller sjukhusrapporterade 
olyckor kopplade till trafiksäkerhet.

Fotgängare - motorfordon

Fotgängare, singel

Cykel/moped-motorfordon

Alvarliga olyckor

Måttliga olyckor

Lindriga olyckor

Illustration på olyckor inom centrala Åstorp under en tioårsperiod



Trafikutredning Åstorp centrum 13

Totalt har det inträffat 6 olyckor med lindrig 
och måttlig personskada som följd under 
den analyserade tioårsperioden. Olyckorna 
redovisas per olyckstyp och allvarlighetsgrad. 
I tabellen ovan framgår att 50 procent av 
olyckorna har skett mellan fotgängare och 
motorfordon.  Bland de måttliga olyckorna 
är den vanligaste olyckstypen singelolyckor 
för fotgängare, som främst beror på halt 
eller ojämnt underlag eller nivåskillnader, 
olyckstypen utgör 33 procent av alla 
rapporterade olyckor i området. Antalet skador 
under tioårsperioden är för lågt för att kunna 
bedöma kritiska punkter i området. Statistiken 
visar inte kritiska situationer där skada kan 
ha uppstått samt skador som inte anmälts via 
polis- eller sjukhusrapportering.  

Personsäkerhet
Vad gäller säkerhet för fotgängare finns en hel 
del brister, exempelvis felaktigt utformade 
ledstråk, smala trottoarer och bristande 
beläggning. Även avfasning vid trottoarkanter 
har generella brister vilket försvårar för de 
som kör barnvagn, använder sig av rullstol 
eller rullator, med flera. Dagens bristande 
personsäkerhet i trafikmiljön beror på 
traditionen att utforma trafikmiljöer som 
prioriterar motorfordon. Fotgängare och 
cyklister känner sig därför utsatta på många 
platser. Cykelbana saknas generellt i hela 
centrumområdet. Trafikmiljön i Åstorps 
centrum är inte heller anpassad efter barns 
kognitiva förmågor och beteenden. Barn under 

12 år har inte samma förmåga som vuxna 
att bedöma avstånd och hastighet, de har ett 
snävare synfält och är korta, vilket innebär 
att de varken ser eller syns bakom parkerade 
bilar. Barn har inte samma förmåga som vuxna 
att förutse människors beteenden eller att 
dra lärdomar av liknande trafiksituationer. 
Dessutom saknar barn trafikutbildning och kan 
inte vägmärken och trafikregler.

I Åstorp centrum är det få barn i nedre tonåren 
som rör sig på egen hand. Det kan ha flera 
förklaringar, till exempel att föräldrarna inte 
tillåter dem eller för att barnen inte har några 
målpunkter i centrum. Det är troligt att många 
barn främst rör sig i bostadsområdena, samt 
till och från skolorna, på egen hand just på 
grund av risken som motorfordonstrafiken 
utgör. Att barn inte får, kan eller vill röra sig i 
centrala Åstorp medför att centrum upplevs 
som mindre livfullt och är även en nackdel 
för barns utveckling till självständiga och 
ansvarstagande individer.

Trygghet
Trygghet är inte detsamma som säkerhet, utan 
är en subjektiv känsla kopplad till rädslan för 
att utsättas för våld eller råka ut för olyckor. 
Trygghet är en upplevelse som skiljer sig 
kraftigt mellan olika personer beroende på 
ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation, med 
mera. Otrygghetskänslor skapas av flera 
samverkande faktorer. För äldre kan det 
exempelvis handla om rädsla för rånöverfall 

olyckstyp dödsolyckor allvarluiga olyckor måttliga olyckor lindriga olyckor totalt andel

fotgängare - motorfordon 0 0 1 2 3 50 %

fotgängare, singel 0 0 2 0 2 33 %

cykel/moped - motorfordon 0 0 0 1 1 17 %

totalt 0 0 3 3 6 100 %

Tabell på antalet personskador inom utredningsområdet 2007-2016, STRADA
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eller fallolyckor, för kvinnor kan det handla 
om oro för sexuellt våld, medan barn kanske 
är rädda för att bli övergivna eller gå vilse. 
Bland de faktorer som bidrar till en ökad 
trygghetskänsla hör: 

• Orienterbarhet: att kunna tolka sammanhang, 
förstå vad man förväntas göra och hitta de 
bästa alternativa färdvägarna 

• Överblickbarhet: att snabbt och enkelt se om-
rådet och omgivningarna 

• Synbarhet: att kunna se andra och bli sedd av 
andra, platserna ska vara belysta och befol-
kade och det ska vara möjligt att påkalla hjälp 
om det behövs 

• Gestaltning och utformning: ska vara stöd-
jande och bidra till att förklara miljön, utform-
ningen ska främja säkra förflyttningar och 
minska risken för olyckor.

För att skapa miljöer som upplevs som 
trygga bör de ha god belysning, folk i rörelse, 
långa siktlinjer, öppenhet och rymd samt en 
överblickbarhet som skapar möjlighet att 
välja andra vägar för att till exempel slippa 
möta något eller någon som är hotfullt eller 
skrämmande.

I denna utredning skiljer vi på den upplevda 
tryggheten och den faktiska säkerheten 
med avseende på både trafiksäkerhet och 
personsäkerhet. Att skapa en säker miljö är inte 
alltid detsamma som att skapa en trygg miljö. 
I centrala Åstorp finns ett antal platser där 
tryggheten upplevs bristfällig. Exempelvis är 
de planskilda passagerna under järnvägen både 
mörka och långa med dålig överblickbarhet, 
synbarhet och orienterbarhet.

2.3 Framkomlighet 
– befintlig trafiksituation utifrån vartdera 
trafikslaget samt hastighetsreglering

Med framkomlighet menas den tid det tar för 
förflyttningar i trafiknäten som fotgängare, 
cyklist, busspassagerare eller bilförare. 
Tidsåtgången beror på förflyttningens längd 
och hastighet. Avvikelser i förhållande till 
skyltad färdhastighet kan ses som ett mått 
på framkomligheten det vill säga att även om 
gatan skyltas med 50 km/tim och det endast 
går att köra i 40 km/tim på grund av stora 
trafikflöden som ger kapacitetsbrist, dålig 
markbeläggning eller liknande. Nedsatt 
framkomlighet kan också uppkomma 
punktvis i korsningar eller längs enstaka 
delar av nätet. Framkomligheten beror på 
gaturummens funktion, karaktär, utformning, 
hastighet och dess trafikflöden samt på gatans 
belastningsgrad. 

Motorfordons framkomlighet är god inom 
centrala Åstorp då samtliga gator tillåter 
dubbelriktad trafik där körbanan får ta en 
stor del av gatusektionen. På Trädgårdsgatan 
är anslutning till Västra Vägen avstängd för 
att skapa mindre genomfartstrafik förbi 
Björnekullaskolan, bowlinghallen och befintlig 
villabebyggelse. På Timmergatan, som passerar 
förbi Björnekullaskolan och kulturhuset, 
har hastighetsreducerande åtgärder för 
motorfordonstrafiken införts i syfte att skapa 
en säkrare skolmiljö. Åtgärderna har införts 
då gatan är, likt övriga gator i Åstorp centrum, 
lång och rak vilket bidrar till höga hastigheter. 
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Gångfart

30 km/h

50 km/h

Teckenförklaring

Hastigheter 
Skyltade hastigheter inom utredningsområdet 
då denna rapport skrivs redovisas nedan. 
Befintliga hastigheter är 50 km/tim 
och 30 km/tim, respektive gångfart på 
delar av Trädgårdsgatan. Större delen av 
utredningsområdet är skyltat till 50 km/tim 
vilket är högt för att vara inom de centrala 
delarna av staden. Ytterligare en observation 

som gjorts är att skyltning idag ofta saknas 
vilket bidrar till att bilisten ”gissar” vilken 
hastighet som gäller. Med tanke på dagens 
utformning leder detta ofta till att bilisterna 
kör snabbt inom centrala Åstorp.

2.4 Tillgänglighet 
– livsrumsmodellen för befintlig situation 
och befintlig parkeringssituation

Med tillgänglighet menas hur lätt eller 
enkelt det är för olika trafikanter att ta sig 
från en målpunkt till en annan. Det vill 
säga mellan stadens arbetsplatser, skolor, 
service, rekreation samt övriga utbud och 
aktiviteter. Tillgänglighet kan beskrivas 
utifrån begreppen genhet, restider, väntetider, 
reskostnader, regelbundenhet, tillförlitlighet, 
komfort eller tillgänglighet för särskilda 
trafikantgrupper (funktionshindrade, barn 
och äldre). Tillgängligheten är med andra ord 
starkt kopplad till utformning, gestaltning och 
funktion av de olika gaturummen. 

Livsrumsmodellen
För att tydliggöra gaturummens funktion 
och de olika trafikantgruppernas prioritering 
inom centrala Åstorp har den så kallade 
livsrumsmodellen använts. Livsrumsmodellen 
visar skillnader mellan olika stadsrums 
potential beroende på dess olika form och 
gestaltning, inramning och begränsningar samt 
dess läge i stadsstrukturen. I livsrumsmodellen 
delas staden in i tre olika rum och i två 
olika mellanrum: frirum, integrerat frirum, 
mjuktrafikrum, integrerat transportrum och 
transportrum. Modellen visar vilka trafikslag 
som prioriteras inom Åstorp centrum. 

Foto på södra delarna av Timmergatan där mindre avsmal-
ningar införts för att säkerställa låga hastigheter, foto Sweco

Illustration på skyltade hastigheter inom centrala Åstorp 
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Transportrum
Trafikrum som endast prioriterar 
motorfordonstrafik, existerar inte inom Åstorp 
centrum. Parametrarna nedan stämmer överens 
med väg 21 och E6 som ligger utanför Åstorp tätort.

• Inga oskyddade trafikanter, de färdas på 
separerade banor som inte utgör en del av 
gaturummet

• Inget korsningsbehov, gång- och cykelpassage 
sker oftast planskilt.

• Ingen bebyggelse i direkt anslutning till gatu-
rummet

• Barriär

• Höga hastigheter, 60/80/100 km/tim

• Gaturum för motorfordonstrafik

• Ofta vägar runt staden alternativt in mot 
staden

• Mycket långt mellan korsningspunkter.

Integrerat transportrum
Trafikrum med hög prioritet för 
motorfordonstrafiken existerar i utkanten av 
centrala Åstorp, i form av Västra Vägen och 
Västergatan samt inom de centrala delarna 
av Åstorp på Esplanaden, Köpmansgatan, 
Timmergatan och norra delarna av Storgatan. 
Gatorna uppfyller kriterierna nedan:

• Oskyddade trafikanter kan färdas i rummet 
men har ringa anspråk på att korsa det

• Väggarna vänder sig mot rummet men har 
ringa anspråk på det

• Långa avstånd mellan entréer

• Anspråket att korsa gatan uppkommer i an-
slutning till korsningar

• Hastigheter på ungefär 40 km/tim

• Långt mellan korsningspunkter.

Integrerat trans-
portrum

Mjuka trans-
portrum

Integrerat frirum

Teckenförklaring

Foto på Köpmansgatan - integrerat transportrum, foto Sweco

Foto på Esplanaden - integrerat transportrum, foto Sweco

Illustration på befintlig livsrumsmodell inom centrala Åstorp 
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Mjuktrafikrum
Trafikrum som omfattar större delen av Åstorp 
centrum med undantag för de centrala delarna 
av Storgatan och Torggatan. Övriga gator 
uppfyller följande kriterier:

• Samspel mellan bilister och oskyddade trafi-
kanter

• Biltrafikens ytor begränsas så långt det går 
med hänsyn till gatornas funktion

• Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk på 
kontakt och närvaro

• Tätt mellan korsningspunkterna

• Låga hastigheter

• Rummet tillmötesgår människors anspråk att 
lätt röra sig i rummets längdriktning och till 
viss del även tvärriktning.

Integrerat frirum
Trafikrum där fotgängare och cyklister är 
prioriterade, sker i mycket liten grad inom 
centrala Åstorp. Korsningspunkten mellan 
Storgatan och Torggatan uppfyller dessa 
kriterier.

• Motorfordon har möjlighet till begränsad kör-
ning men alltid med stor hänsyn till de oskyd-
dade trafikanterna

• Rummen finns i de finaste delarna av stadens 
nät, i torgbildningar, i entréområde, centrala 
offentliga stadsrum m.m.

• Väggarna består ofta av hus med entréer direkt 
mot gaturummet

• Låg fart är en förutsättning och prioritet för 
fotgängare/cyklister.

Foto på korsningen Storgatan/Torgatan - integrerat frirum, foto 
tagit mot Torggatan, foto Sweco

Foto på mellersta delarna av Storgatan - mjuktrafikrum, foto 
Sweco

Foto på korsningen Storgatan/Torgatan - integrerat frirum, foto 
tagit mot Storgatan, foto Sweco
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Frirum
Trafikrum för cyklister, fotgängare och 
lekande barn, det vill säga utan inblandning 
av motorfordonstrafik, existerar inte inom 
Åstorps centrum i dagsläget.

• I frirummet ska de oskyddade trafikanterna 
inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik, 
som i princip inte bör förekomma.

• Utformningen utgår ifrån fotgängares och cy-
klisters perspektiv och hastighet vilket innebär 
detaljrikedom.

Parkeringssituation
Beläggningsstudien har utförts vid tre olika 
tidpunkter under två olika dagar (en vardag 
och en lördag) för att få en heltäckande bild 
över hur nyttjandet varierar över dygnet och 
veckan. Boende, verksamma, pendlare och 
besökare har ofta behov av bilplatser vid olika 
tidpunkter.

På nästa sida visas studerade parkeringsytor 
och dess beläggningsgrad vid olika tidpunkter 
på dygnet.  Den mest belastade perioden på 
dygnet är mitt på dagen (klockan elva i detta 
fallet) under en vardag. Av beläggningen från 
inventeringen framgår det att rotationen 
på parkeringsbeläggningen inte är särskilt 
hög. Andelen använda parkeringsplatser 

under dygnet, vid båda tillfällena visade en 
liten förändring. Det kan vara en indikation 
på att de flesta av dessa ytor används som 
långtidsparkeringar, exempelvis av boende och 
anställda i området samt pendelresenärer. 

För att få en helhetsbild av 
parkeringsmöjligheterna i Åstorps 
centrumområde genomfördes det även en 
omfattande inventering av samtliga markerade 
parkeringsplatser i området. Inventerade 
parkeringsplatser har direkt anslutning 
till vägnätet och är markerade, antingen 
genom skyltning eller linjedragning. Det 
är värt att notera att många vägsträckor i 
utredningsområdet saknar skyltning och fri 
parkering råder. 

Tillgänglighetsanpassning
Inom centrala Åstorp är tillgänglighetsanpassning 
för personer med rörelsehinder, synnedsättning 
eller liknande bristande. Många trottoarer har 
ojämn markbeläggning med hinder, såsom stolpar 
i vägen, vilket försämrar tillgängligheten. På en del 
platser är även det totala utrymmet på trottoarerna 
begränsande. Övergångsställena i Åstorps centrum 
är av varierande kvalitet där merparten inte är 
tillgänglighetsanpassade och markeringarna 
nedslitna vilket försvårar för synskadade. Asfalten 

Foto på parkering längs Storgatan, foto Sweco Foto på reserverad parkering för anställda inom verksamheten 
i stationsbyggnaden, foto Sweco
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område antal platser Tisdag Lördag

08:00 11:00 17:00 08:00 12:00 16:00

A 42 55 % 88 % 76 % 52 % 55 % 45 %

B 60 23 % 42 % 27 % 20 % 27 % 10 %

C 82 40 % 48 % 51 % 48 % 38 % 36 % 

D 52 59 % 70 % 57 % 39 % 33 % 35 %

E 96 58 % 76 % 52 % 21 % 21 % 20 %

F 52 73 % 75 % 63 % 37 % 38 % 33 %

Tabell över beläggningen för de 5 stora parkeringsytorna som ingått

52 Platser
D

60 Platser
B

42 Platser
A

52 Platser
F

96 Platser
E

82 Platser
C

15 Platser

15 Platser

3 Platser

Personal

4 Platser

Max 
72 tim

14 Platser

Privat

5 Platser

Butik2 tim
9-18
(9-14)

9 Platser

Privat

21 Platser

13 Platser

2 tim

14 Platser

40 Platser

38 Platser

Personal
  7-17

24 Platser

Privat

19 Platser

Personal

38 Platser

2 tim
9-18
(9-14)

11 Platser

2 tim

15 Platser

2 tim
9-18
(9-14)

6 Platser

2 tim
9-18
(9-14)

20 Platser

2 tim
9-18
(9-14)

12 Platser

2 tim
9-18
(9-14)

2 Platser

5 min

13 Platser

Tillstånd 
erfordas

6 Platser

Privat

18 Platser21 Platser

2 tim
9-18
(9-14)

15 Platser 26 Platser

2 tim
9-18
(9-14)

Illustration på parkering inom centrala Åstorp, större markparkeringsytor A-F har ingått i beläggningsstudien som redovisas i tabellen nedan 



Trafikutredning Åstorp centrum20

Kvalitéer BRISTER

Raka gator bidrar till god orienterbarhet och överblickbarhet Raka och enformiga gator ökar risken för höga hastigheter hos 
motorfordon och minskar attraktiviteten att röra sig till fots inom centrum

Gatuparkering bidrar till närhet och tillgänglighet för de som kör bil Gatuparkering skapar onödig söktrafik genom centrum och upptar 
värdefull mark i gaturummet i de mest centrala delarna

Stationen ligger i centrum med närhet till både bostäder och handel Stationen bidrar till biltrafik och behov av pendelparkering i ett centralt 
läge av Åstorp

Storgatan och torget skapar möjlighet till möten då merparten av 
rörelsestråken möts här

Storgatan belastas med genomfartstrafik p.g.a dess gena läge och 
kopplingar till det övergripande gatunätet

Markerad gatuparkering skapar naturliga hastighetsdämpande-zoner Inget sammanhängande cykelnät eller säkra skolvägar för barn och unga

De markerade gatuparkeringarna avskärmar trottoarerna från gatan och 
skapar ökad trygghet

Trafikfarliga korsningar och passager för de oskyddade trafikanterna

Låg beläggningsgrad på befintliga parkeringar. Möjlighet för avveckling 
finns

Otrygga platser och passager där folklivet är bristande och möjligheten att 
synas och ses är låg

Gaturum som begränsar barns självständiga möjlighet att röra sig i staden

Otydliga entréer till/från centrum och ett gatunät som är svårt att orientera 
sig i

Inga frirum för oskyddade trafikanter och utrymmen för vistelse och lek

Tabell på nulägesanalysens sammanställda brister och kvalitéer

är på sina ställen gropig/sönder vilket försvårar 
tillgängligheten för rullstolsburna eller personer 
med barnvagn, rollator m.m. Väderskydd vid 
busshållplatser saknas, förutom på hållplatsen 
vid tågstationen. Alla hållplatser är inte 
tillgänglighetsanpassade med ledstråk samt rätt 
höjd på kantsten.

2.5 Nulägesanalys – identifiering av 
brister och kvalitéer
Utrymmet för de offentliga platserna inom 
centrala Åstorp är begränsat och det är många 
funktioner och intressen som ska beaktas och 
samspela. För att skapa ett attraktivt och levande 
centrum i Åstorp behöver rörelser till fots och 
med cykel prioriteras. Det är dessa trafikanter 
som ska ha lättast för att komma så nära 
målpunkterna som möjligt. Ett attraktivt och 
livligt centrum skapas när det finns intressanta 
målpunkter för alla grupper samtidigt som 
centrum är vackert, inbjudande, tryggt och säkert. 

För att skapa ökad säkerhet bör korsningspunkter 
och passager ses över inom centrala Åstorp samt 
på platser och stråk där skyltad hastighet och 
gaturummens karaktär inte stämmer överens. 

Inventeringen och analysen landar i ett antal 
brister och kvalitéer. En brist för ett trafikslag 
kan vara en kvalitet för ett annat vilket medför 
svårigheter inför framtagning av förslag på 
åtgärder om inte en tydlig prioritering av de olika 
trafikslagen görs. Det största generella problemet 
i Åstorps centrum idag är att i stort sett alla gator 
är utformade för samtliga trafikslag d.v.s. utan 
hierarki eller prioritering mellan trafikslagen.  
Utformningen medför bristande standard 
och framkomlighet främst för cyklister. Den 
enformiga gatumiljön bidrar till låg attraktivitet 
och därmed vilja att vistas på de offentliga 
platserna. Idag prioriteras biltrafiken framför 
buss-, cykel- och gångtrafik inom centrala Åstorp.
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3.3 Åstorp centrum år 2030

Målbilden för Åstorp centrum år 2030 utgår 
från ett hållbarhetsperspektiv där fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafikresenärer 
prioriteras framför de som reser med 
motorfordon. Gatunätet ska utformas för att 
stärka trygghet, säkerhet och tillgänglighet 
inom centrum genom effektiva lösningar 
för marknyttjande och parkering samt väl 
utformade gaturum. Sammanfattningsvis ska 
trafiksituationen bidra till att centrala Åstorp 
blir en mer inbjudande, attraktiv och tillgänglig 
stadskärna.

Mål kopplade till trafikmiljön:
Utifrån inventering och analys av de befintliga 
förutsättningarna inom Åstorp centrum har 
följande mål tagits fram: 

• Färdmedelsfördelningen ska förändras så att 
andelen bilresor i så hög grad som möjligt 
ersätts med resor till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik

• Antalet resor och reslängden med cykel och till 
fots ska öka till och från samt inom centrum

• Olycksnivån ska minska för både trafikrela-
terade skador och brottsrelaterade skador. 
Det sker främst genom sänkta hastigheter och 
ökad uppmärksamhet

• Biltrafikflödena till och från centrum ska 
minska samtidigt som biltrafik inom centrum 
ska motverkas

• Trafikflöden och bullernivåer ska minska inom 
centrum och bidra till ökad attraktivitet.

Dessa mål utgör grunden till de förslag på 
åtgärder som redovisas i kapitel 4.

3.1 Livsrumsmodellen
För att tydliggöra gaturummens funktion, 
och den tilltänkta prioriteringen av de olika 
trafikantgrupperna inom centrala Åstorp år 2030, 

har livsrumsmodellen använts. Modellen visar 
vilka gaturum och stadsrum som bör införas i 
Åstorp för att leda till målbilbilden.

Inom centrala Åstorp finns år 2030, precis 
som idag, inga transportrum. Integrerade 
transportrum förekommer likt idag, endast 
på Västra vägen och Västergatan. Inom 
resterande gatunät i centrum föreslås en 
tydligare differentiering av nätet för att skapa 
gator som prioriterar olika rörelser och 
trafikslag. Esplanaden, Köpmansgatan och 
Fabriksgatan kopplar centrala Åstorp med det 
övergripande nätet och bör därför utformas 
som mjuktrafikrum med en uppsamlande 
karaktär. Dessa gator leder till större samlade 
parkeringsytor och målpunkter där möjligheten 
till angöring med bil är av stor vikt. Skolgatan, 
de västra delarna av Torggatan samt de norra 
delarna av Storgatan och Timmergatan utformas 
som mjuktrafikrum. Gatorna får en karaktär av 
lokalgator där fotgängare och cyklister prioriteras 
i olika stor utsträckning. Skogsgatan, Piongatan 
och de västra delarna av Trädgårdsgatan 
utformas som bostadsgator med låga hastigheter, 
entréer mot gatan och bred trottoar för 
fotgängare medan cyklister trafikerar gatorna i 
blandtrafik. Integrerat frirum införs på de mest 
centrala delarna av Storgatan, Trädgårdsgatan 
och Torggatan. På dessa gator är fotgängare och 
cyklister prioriterade framför biltrafiken, som 
är starkt begränsad genom låga hastigheter och 
smala körbanor. Cyklar framförs i blandtrafik. 
Fotgängare har goda möjligheter att korsa 
körbanan för att nå butiker, bostäder och övriga 
målpunkter längs med gatorna. I samband med 
korsningar och torg införs platsbildningar med 
avvikande markmaterial för att höja fotgängarnas 
prioritet ytterligare samt för att säkerställa låga 
hastigheter hos motorfordon och på så sätt säkra 
miljöerna för fotgängare och cyklister. 
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Bostäder/Skola

Integrerat transportrum

Mjuktra�krum

Integrerat frirum

Integrerat frirum - 
extra tydligt gång- och 
cykelanspråk

Bussgata

Borttagen parkering

Nytt cykelstråk
Be�ntligt cykelstråk

Teckenförklaring

A

B

C

D

E

F

Illustration på centrala Åstorp år 2030 med markerade gator utifrån livsrumsmodellen.

De är varken tidsreglerade eller privata utan 
användbara för såväl besökande som boende, 
pendelresenärer eller arbetande i centrum. 

Parkeringsyta A ligger i ett strategiskt 
läge nära Västergatan, Köpmansgatan och 
tågstationen, idag är den dock ineffektivt 
utnyttjad. Närliggande grönyta bör inkluderas 
för att skapa möjlighet till en effektivare 
parkeringsyta då grönytan inte  utnyttjas 
i dagsläget. Det är emellertid viktigt att ta 
hänsyn till behovet av kvalitativa grönytor då 
Åstorp förtätas ytterligare dock är grönytan 
vid parkering A oanvändbar och oattraktiv. 
Då markytan effektiviseras ska behovet av en 
koppling för fotgängare och cyklister mellan 
stationen och Köpmansgatan/Västergatan 

3.2 Parkeringssituation
Förslag på förtätning i centrala Åstorp bygger på 
den inventering av parkeringssituationen som 
visar att max 65 procent av parkeringen utnyttjas. 
Högst nyttjandegrad av parkeringen sker under 
arbetstid en vardag, den dimensionerade 
målgruppen är med andra ord anställda och 
pendlande. Parkeringsyta A, D, E och F har 
högst beläggning en vardag medan parkering 
B och C har en lägre beläggningsgrad på 
vardagar. Samtliga parkeringsytor ligger inom 
en radie på 300 meter vilket medför goda 
parkeringsalternativ inom vad som anses vara 
rimligt avstånd. Inom centrala Åstorp finns 
ytterligare ett hundratal bilplatser placerade 
längs med gatorna eller på mindre parkeringsytor. 
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beaktas. Markytan är totalt 2300 kvadratmeter 
och innehåller idag 42 bilplatser. I framtiden 
skulle ytan kunna innefatta ungefär 70 bilplatser 
om de placeras mer effektivt. Om detta blir 
en realitet finns ett överskott på ungefär 35 
bilplatser.

Parkeringsyta B ligger i ett strategiskt 
läge nära Västergatan, Köpmansgatan och 
stationsbyggnaden, parkeringen är dock 
lågt utnyttjad idag med ett överskott på 35 
bilplatser. Den låga beläggningen kan bero på 
att ytan ligger lite gömd bakom bebyggelse. För 
att öka nyttjandet kan skyltning införas.

Parkeringsyta C ligger i ett strategiskt läge 
nära Västergatan, även denna parkering är 
lågt utnyttjad idag vilket kan bero på att ytan 
ligger nära parkeringsyta D. I framtiden kan 
parkeringsytan bebyggas för att skapa en 
förtätning av Åstorp, ett behov på cirka 40 
bilplatser skulle då tillkomma. 

Parkeringsyta D ligger i ett strategiskt läge nära 
Västergatan och innehåller stora uppvuxna träd 
som bör bevaras. Parkeringsytan är ineffektivt 
utnyttjad och antalet parkeringsplatser kan 
ökas genom en omdistribution. Markytan är 
totalt 3000 kvadratmeter, exklusive ytan där 
träden är placerade. Ytan innehåller idag 52 
platser men kan i framtiden omfatta ungefär 
det dubbla antalet bara genom att placera 
parkeringsplatserna mer effektivt. Om ytan 
byggs om så att 100 bilplatser tillskapas finns 
ett överskott på ungefär 65 bilplatser.

Parkeringsyta E ligger i ett läge som 
kräver biltrafik genom centrala Åstorp via 
Fabriksgatan eller Köpmansgatan vilket bör 
undvikas för att skapa en trafiksituation där 
biltrafiken minskas.  Parkeringsytan kan i 
framtiden bebyggas för att skapa en förtätning 

av Åstorp vilket skulle generera ett behov på 
ungefär 70 bilplatser.

Parkeringsyta F ligger i ett läge som 
kräver biltrafik genom centrala Åstorp via 
Fabriksgatan eller Köpmansgatan vilket bör 
undvikas för att skapa en trafiksituation 
där biltrafiken minskas.  Parkeringsytan 
kan i framtiden omgestaltas till kombinerad 
busshållplats, cykelparkering, torg eller 
annan form av mötesplats och entré till 
Åstorp för resenärer med kollektivtrafik. Om 
parkeringsytan tas bort skapas ett behov på 40 
bilplatser.

Totalt sett skapas ett överskott på 
parkeringsytorna A, B och D med 135 bilplatser 
och ett behov av 150 bilplatser då parkeringsyta 
C, E och F tas bort. För att skapa en balans 
och en jämnare nyttjandegrad inom centrala 
Åstorp kan befintliga 100 parkeringsplatser 
längs med gatorna nyttjas i högre grad. En 
mindre parkeringsyta skulle eventuellt kunna 
införas i anknytning till den kombinerade 
busshållplatsen/torget som föreslås på befintlig 
parkeringsyta F. En samlad parkering, med 
ungefär 10 korttidsplatser, skulle innebära goda 
möjligheter att hämta och lämna bussresenärer 
samt bidra till god tillgänglighet för personer 
med funktionshinder och äldre att nå de östra 
delarna av centrum. Parkeringsytan bör nås via 
Fabriksgatan och Köpmansgatan. 

Åstorp kommun planerar för förtätning 
med bostäder inom Björnekulla Ås där det 
även ingår en möjlighet att bygga ett större 
parkeringshus för boende och pendlande 
resenärer med kollektivtrafik. Om detta blir 
aktuellt kommer behovet av pendelparkering 
på norra sidan om järnvägen, det vill säga de 
centrala delarna av Åstorp, att minska. 
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3.3 Trafikflöden inom Åstorp centrum 
För att beräkna vilken trafikalstring som 
den nya skolan, alternativt exploatering av 
bostäder, skulle generera har Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg använts. Ett antagande 
har gjorts om att 50 procent av resorna till 
och från de centrala delarna av Åstorp sker 
med bil. Som underlag för denna bedömning 
har Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
och Region Skånes resvaneundersökning 
använts. Enligt trafikalstringsverktyget reser 
25 procent med bil inom centrala Åstorp 
och enligt resvaneundersökningen reser 70 
procent med bil inom hela kommunen. 50 
procent är ett medelvärde som bedöms 
relevant att använda för de centrala 
delarna av Åstorp i ett framtidsscenario 
år 2030. Utifrån detta resonemang samt 
uppskattad volym av utbyggnaden (se 
avsnitt 1.2 Omfattning för mer information) 
framkommer att skillnaden mellan dagens 
situation och ett framtida scenario blir 
cirka 150 fordonsrörelser per dygn, oavsett 
om det innebär en utbyggd skola eller 
exploatering för bostäder. Trafiksituationen 
och trafikflödena år 2030 bedöms med andra 
ord i princip se likadan ut för scenario 1 och 
2. Den tillkommande trafiken antas trafikera 
Esplanaden samt Trädgårdsgatan och norra 
delen av Timmergatan för att angöra området. 
Enligt livsrumsmodellen föreslås samtliga 
gator utformas som mjuktrafikrum och 
integrerat frirum på delar av Trädgårdsgatan. 
Trafikflödena på norra Timmergatan bedöms 
öka från 963 fordon per dygn till ungefär 1 
040 fordon per dygn och Esplanaden från 1 
770 fordon per dygn till ungefär 1 850 fordon 
per dygn, en marginell ökning som bedöms 
rymmas inom gatans karaktär.  

Under avsnitt 3.2 Parkeringssituation 
beskrivs hur parkeringsytorna inom centrala 
Åstorp kan komma att nyttjas år 2030. Om 
parkeringsytorna C och E ersätts med 
bebyggelse bedöms trafiktillskottet från de nya 
bostäderna endast utgöra en marginell skillnad 
mot vad dagens parkeringsplatser ger upphov 
till. Trafikflödena på Fabriksgatan, Esplanaden 
och Torggatan bedöms alltså inte påverkas av 
en eventuell bostadsexploatering av ytorna. För 
parkeringsyta F föreslås att parkeringen ersätts 
med busshållplats och torg, eller någon annan 
form av mötesplats, vilket bedöms leda till 
något minskade trafikflöden.

Sammanfattningsvis är det tillskottet på 150 
fordonsrörelse per dygn till och från det 
befintliga skolområdet som utgör största 
skillnaden mellan nulägets och framtidens 
trafiksituation. En viss förändring av 
trafikflödena inom centrala Åstorp kan ske till 
följd av den generella trafikökningen men med 
rätt utformning och möjlighet till alternativa 
färdmedel kan denna prognostillväxt 
minimeras. 

Utifrån resonemangen ovan tas endast ett 
förslag fram för trafiknätet i centrala Åstorp.
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4.4 Strategier och förslag

För att nå målbilden för Åstorps centrum år 
2030 behöver fokus flyttas från framkomlighet 
för bilister till utformning av gaturum som 
prioriterar fotgängare och cyklister, i enighet 
med Åstorps kommuns målsättning för 
trafiksituationen i Åstorp centrum.

4.1 Förslag på övergripande strategier 
och principer 
För att uppnå målen samtidigt som de 
identifierade kvalitéerna ska lyftas och 
bristerna motverkas har tre strategier 
tagits fram: tydlig prioritering av trafikslag, 
ökad andel resor till fots, med cykel och 
kollektivtrafik samt attraktiv stadsmiljö.

Tydlig prioritering av trafikslag
De offentliga rummen i centrala Åstorp 
präglas av många intressen och aktiviteter som 
samsas på samma yta. Olika trafikslag har olika 
utrymmesbehov, bilen är det trafikslag som tar 
i särklass störst utrymme i anspråk, inte bara 
under transport utan även vad gäller parkering. 
Målsättningen är att skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling av centrum, vilket kräver 
en tydlig prioritering av fotgängare och 
cyklister. För att öka andelen fotgängare 
och cyklister krävs det att attraktiva, gena 
och sammanhängande stråk och ytor skapas 
inom centrala Åstorp samt till kringliggande 
målpunkter och stråk. Prioritering mellan 
trafikslagen är viktigt för jämlikhet och 
jämställdhet, då de som saknar tillgång till bil, 
exempelvis många äldre, ungdomar, kvinnor 
och socioekonomiskt utsatta drabbas om delar 
av staden är svårtillgänglig utan bil. Genom 
att begränsa biltrafikens framkomlighet och 
hastighet skapas möjligheter för att anpassa 
stadsmiljön och gaturummen för fotgängare 
och cyklister. Detta gäller för både faktiskt yta 

och gestaltning. Genom en tydlig gestaltning 
vet bilisten var biltrafiken är prioriterad 
respektive var fotgängare och cyklister är 
prioriterade, och vice versa. Tydligheten 
bidrar till en ökad trafiksäkerhet för samtliga 
trafikslag, då trafikanterna vet vad som 
förväntas av dem, men främst för de oskyddade 
trafikanterna. Strategin syftar även till att nå 
målet om en minskad olycksnivå inom centrala 
Åstorp.

Ökad andel resor till fots, med cykel och 
kollektivtrafik
Genom att skapa en mer säker, trygg och 
estetiskt tilltalande utemiljö förbättras 
förutsättningar för att öka andelen gång- 
och cykeltrafik. Det handlar om att skapa 
goda förutsättningar för en förändring av 
färdmedelsfördelningen, där bilresor ska 
ersättas med mer hållbara trafikslag såsom 
gång, cykel och kollektivtrafik. Eftersom 
gående och cyklister är känsliga för omvägar 
måste gång- och cykelvägnätet vara mer 
finmaskigt än bilvägnätet. På så vis kan gång- 
och cykeltrafik konkurrera med personbilen. 
Inom centrala Åstorp och hela tätorten 
bör ett mer sammanhängande cykelvägnät 
skapas för att koppla ihop viktiga målpunkter. 
Avstånd, restid och genhet är nyckelord för 
att få människor att välja gång eller cykel som 
färdsätt.

Attraktiviteten för resor med kollektivtrafik 
ökar genom kortare avstånd och restid, till 
attraktiva destinationer, i kombination med 
ökad hållplatsstandard och tillgänglighet. 6,5m 2,5 m 2 m2 m

Mjuktra�krum med separat enkelriktad cykelbana

parkering/
möblering

2 m 1,5 m2 m

5,5 m 2,5 m 3-4 m

parkering/
möblering

2,5 m3-4 m

Integrerat frirum med cykling i blandtra�k

parkering/
möblering

6,5m 3 m 2 m

Bussgata med separat dubbelriktad cykelbana

2 m

5,5 m 4-6 m4-6 m

Integrerat frirum med platsbildningar
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En buss- eller tågresenär är sällan endast 
buss- eller tågresenär utan även cyklist eller 
fotgängare till och från hållplatsen. Bytet 
mellan trafikslagen måste därmed vara enkelt 
och smidigt för att öka attraktiviteten och bidra 
till en färdmedelsförändring och ett minskat 
bilanvändande. En färdmedelsförändring 
bidrar även till att målet om minskade 
biltrafikflöden genom centrum och ett ökat 
antal resor till fots och med cykel kan uppfyllas.

Attraktiv stadsmiljö
Genom att skapa förutsättningar för att 
centrala Åstorp får fler och bättre anpassade 
platser för lek, aktiviteter och möten skapas 
förutsättningar för att en bred mångfald 
av människor vill både vistas i och besöka 
centrum. Även ett mer varierat utbud av kultur, 
service och handel har potential att ge samma 
önskade effekt. En låg andel genomfartstrafik 
eftersträvas i centrum, det skapas delvis 
genom en omprioritering men även genom 
att miljöer som tillgodoser tillgängligheten 
till centrum och dess målpunkter skapas. 
Genom att förflytta biltrafiken till stråk mer 
anpassade och prioriterade för bilar samt 
gestalta gaturummen i staden så de signalerar 
låg hastighet och begränsad framkomlighet för 
biltrafiken minskar biltrafikflödena i centrum. 
Det ger i sin tur lugnare, trevligare samt 
attvackrare miljöer för gående och cyklister 
som upplever ökad trygghet och säkerhet.

Illustration på principer för respektive trafikslag

FOTGÄNGARE PRIORITERAS 
INOM CENTRUM OCH KOPPLAS 
TILL TILL OMRÅDEN UTANFÖR

CYKLISTER KOMMER 
SNABBT INOM OCH GENOM 

CENTRUM

KOLLEKTIVTRAFIKEN 
KOMMER SNABBT INOM 
OCH GENOM CENTRUM

BILISTER PRIORITERAS 
UTANFÖR OMRÅDET OCH 
KOPPLAS TILL CENTRUM
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4.2 Förslag till parkeringsnorm för 
centrala Åstorp 
Utredningen innefattar förslag på 
parkeringsytor i centrala Åstorp där möjlig 
utveckling genom förtätning med bostäder, 
service, handel och kontor förespråkas. Inför 
den framtida planeringen har förslag på 
en parkeringsnorm tagits fram för centrala 
Åstorp. Åstorps kommun har ingen gällande 
parkeringsnorm, och avser heller inte ta fram 
någon, då kommunen menar att parkeringstal 
bör variera beroende på placering inom 
kommunen och närhet till kollektivtrafik 
m.m. Parkeringstal för centrala Åstorp har 
tagits fram genom att jämföra med kommuner 
som har liknande förutsättningar vad gäller 
närhet till och utbud av hållbara färdmedel. 
Jämförelseorterna har persontågtrafik med 
Pågatåg och ett lokalt mindre centrum nära 
stationsområdet. Tätorterna är ungefär lika 
stora till antal invånare som har liknande 
möjlighet att resa till fots och med cykel 
inom orten samt med buss och tågtrafik till 
kringliggande målpunkter. Uppgifterna om 
antal boende är hämtade från Wikipedia 
(daterade december 2010). 

• Hjärup 4 265 invånare i tätorten

• Kävlinge 9 049 invånare i tätorten

• Höör 7 865 invånare i tätorten

• Åstorp 9 488 invånare i tätorten

Vid planering och exploatering av centrala 
Åstorp kommer ett parkeringstal som bygger 
på normerna för orterna ovan rekommenderas. 
Hänsyn till befintligt färdmedelsval och 
lokalisering av målpunkterna har ingått.

typ av bostad/
verksamhet

antal bilplatser antal cykelplatser

flerbostadshus 8 bpl / 1000 kvm 2 cpl / lägenhet

småhus 1,1 bpl / bostad löses inom 
fastigheten

kontor 15 bpl / 1000 kvm 12 cpl / 1000 kvm

centrumhandel 30 bpl / 1000 kvm 20 cpl/ 1000 kvm

restaurang 15 bpl / 1000 kvm 10 cpl / 1000 kvm

grundskola 5 bpl / 1000 kvm 40 cpl / 1000 kvm

förskola 12 bpl / 1000 kvm 20 cpl / 1000 kvm

Tabell på rekommenderade parkeringstal för exploatering inom 
centrala Åstorp.

Samnyttjande av parkeringsplatser
Samnyttjande betyder att samma bilplatser 
nyttjas av fler olika brukare under samma dygn 
vilket därmed minskar det totala behovet av 
antal parkeringsplatser.

Samnyttjande av bilplatser inom centrala 
Åstorp beror på hur fördelningen mellan 
verksamheter och bostäder kommer se ut 
samt vilka typer av verksamheter och bostäder 
som kommer byggas. Grovt generaliserat 
nyttjas parkeringsplatser vid målpunkter som 
kontor, skolor och förskolor vanligen under 
dagtid medan boende i området, eller de som 
avser nyttja handel och service, använder 
parkeringen övrig tid. För att samnyttjande 
ska kunna ske fullt ut krävs att parkeringen är 
öppen för allmänheten och att boende inte har 
en bestämd plats. 

För att förändra färdmedelsfördelningen 
bör det vara möjligt för de boende lämna 
bilen hemma och i stället använda sig av ett 
hållbart transportmedel. Det är därför viktigt 
att vara restriktiv gällande att samnyttjande 
av boendeparkering. Möjligheten att göra ett 
hållbart transportval är god inom centrala 
Åstorp vilket det även ska vara i fortsättningen,  
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graden av samnyttjande föreslås därför bli 
lägre än den generella rekommendationen. 
Graden av samnyttjande gäller under dagtid på 
vardagar.

typ av bostad/
verksamhet

beläggningsgrad för parkeirngen vilket 
ger grad av samnyttjande 

flerbostadshus 75 % (55-75)

småhus 75 % (55-75)

kontor 80 % (60-80)

centrumhandel 40 % 

restaurang 75 %

grundskola 90 %

förskola 90 %

Tabell på grad av samnyttjande för bilplatser med avseende på 
olika bostäder och verksamheter. Den generella rekommenda-
tionen visas som ett spann för vissa bostäder/verksamheter då 
detta är fallet har den höga graden av beläggningen nyttjats 
d.v.s. en något lägre grad av samnyttjande än den generella 
rekommendationen som gäller i Malmö och Lund m.fl. 

Parkering för personer med rörelsehinder
Enligt Boverkets byggregler ska en bilplats 
för rörelsehindrade ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från byggnadens entré. Det gäller 
i första hand entréer som är av allmänt intresse. 
Handikappförbunden rekommenderar att 
5 procent av det totala antalet bilplatser är 
anpassade för rörelsehindrade.

Vid planering och placering av bilplatser 
för rörelsehindrade bör kontroller av att 
förflyttningen från bilen till den aktuella 
målpunkter kan ske utan onödiga omvägar 
och utan hinder som kantstenar, trappsteg 
och liknande. Enligt praxis görs reserverade 
bilplatser dubbelt så breda som övriga platser, 
när de anordnas i befintlig anläggning, vilket 
innebär cirka 5 x 5 meter för tvärställd 
parkering.

4.3 Förslag på gaturum för centrala 
Åstorp
Gestaltningen av gaturummen inom centrala 
Åstorp kommer att variera beroende på vilken 
typ av gaturum som eftersträvas. Syftet är att 
skapa miljöer med god orienterbarhet där det 
är enkelt att förstå hur olika trafikanter ska 
bete sig samt vilket trafikslag som är prioriterat. 
Principiellt kommer de mest centrala delarna 
gestaltas med prioritering för fotgängare. Runt 
centrala Åstorp kommer biltrafiken prioriteras 
medan cykeltrafik och kollektivtrafiken 
passerar genom centrum på ett gent och 
attraktivt sätt. 

Mjuktrafikrum
Inom centrala Åstorp föreslås 
mjuktrafikrummen utformas med 
en 6,5 meter bred körbana på, där två 
lastbilar kan mötas, samt en flexzon som 
kan möbleras, planteras eller innehålla 
kantstensparkeringar. Zonen görs mellan 1–3 
meter bred beroende på befintligt utrymme 
mellan fasaderna. Flexzonen kan antingen 
införas på båda sidorna om körbanan eller 
endast på ena sidan. Vilken sida flexzonen 
placeras på bör varieras, på så sätt skapas en 
sidoförskjutning av gaturummet som bidrar 
till hastighetsreducering samt en mer varierad 
och intressant miljö. På vardera sidan om 
körbanan, närmast fasaderna, placeras cirka 2 
meter breda trottoarer. De gåendes utrymme 
bör aldrig bli mindre än 2 meter. På de platser 
där inte både flexzon och 2 meter bred trottoar 
får plats prioriteras en bred trottoar framför 
flexzonen. Skyltad hastighet föreslås var 40 
km/tim. Befintliga träd som är uppvuxna bör 
bevaras i så stor utsträckning som möjligt då 
de har en positiv inverkan på gaturummet samt 
tillför mänsklig skala och en attraktiv miljö 
för fotgängare och cyklister. På Esplanaden, 
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Skolgatan och de delar av Torggatan som är 
mjuktrafikrum införs 2 meter enkelriktad 
och separerad cykelbanan mellan flexzonen 
och trottoaren. Ovan visas en skiss på hur 
sektionen kan se ut i ett mjuktrafikrum med 
separerad cykelbana. 

Integrerat frirum
Inom centrala Åstorp föreslås integrerade 
frirum utformas med en 5,5 meter bred 
körbana, där två personbilar kan mötas, samt 
en flexzon som kan möbleras, planteras eller 
innehålla kantstensparkeringar. Flexzonen 
görs 2,5 meter bred. På vardera sidan om 
körbanan placeras 3-4 meter breda trottoarer 

närmast fasaderna. I det integrerade frirummet 
bör de gåendes utrymme aldrig blir mindre 
än 3 meter brett, varför trottoarer prioriteras 
framför flexzoner på de platser där inte båda 
delarna får plats. Skyltad hastighet föreslås var 
30 km/tim med cykling i blandtrafik. Befintliga 
träd som är uppvuxna bör bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt då de har en positiv 
inverkan på gaturummet samt tillför mänsklig 
skala och en attraktiv miljö för fotgängare och 
cyklister. Körbanan är smal för att bilisterna 
ska hålla låga hastigheter och för att underlätta 
för fotgängare att enkelt korsa gatan och nå 
målpunkter på båda sidor om gatan. Nedan 
visas en skiss på hur sektionen kan se ut i ett 
integrerat frirum.  
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Bussgata med separat dubbelriktad cykelbana
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Typsektion på gator som utformas för att skapa ett mjuktrafikrum

Typsektion på gator som utformas för att skapa ett integrerat frirum
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Integrerat frirum med platsbildning
Inom centrala Åstorp föreslås platsbildningar 
i samband med korsningar mellan 
integrerat frirum och mjuktrafikrum 
för att skapa platser där fotgängare och 
cyklister prioriteras. Platsbildningarna 
har även en hastighetsreducerande effekt. 
Platsbildningarna införs nära större 
målpunkter, och potential för att skapa 
mötesplatser finns. Körbanan blir 5,5 meter 
bred med 4–6 meter breda trottoarer. 
Trottoarerna kan innehålla planteringar, 
möbleringar, uteserveringar samt lekmiljö för 
både barn och vuxna. På trottoarerna ska det 
också vara möjligt för butiker och service att 
flytta ut delar av verksamheten under årets 
varma månader. Platsbildningarna utformas i 
ett avvikande markmaterial och i en gemensam 
nivå för att skapa känslan av att bilisterna 

”kör upp” på en torgyta. Platsbildningarna 
föreslås vara skyltade med gångfart och cykling 
sker i blandtrafik. Ovan visas en skiss på hur 
sektionen kan se ut vid platsbildningarna.  

Bussgata
Inom centrala Åstorp föreslås en förlängning 
av befintlig bussgata som idag sträcker sig 
mellan korsningen med Esplanaden i norr och 
parkeringsytan F i söder. Bussgatan föreslås 
förlängas till korsningen med Trädgårdsgatan i 
norr d.v.s. inkludera Kulturhuset Björnen samt 
förlängas till ny korsning med Fabriksgatan 
i söder och då inkludera nya busstation/
torg. Gatan utformas med en 6,5 meter bred 
körbana, där två bussar kan mötas. På västra 
sidan införs en 2 meter bred trottoar närmast 
befintlig bebyggelse. På östra sidan placeras en 
3 meter bred dubbelriktad separerad cykelbana 
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Typsektion på platsbildningar som utformas för att skapa ett integrerat frirum

Typsektion på bussgatan
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och en 2 meter bred gångbana. Utformningen 
på den östra sidan bör studeras djupare i 
samband med planering av Björnekullaskolan. 
Då utsträckningen av bussgatan förlängs 
kommer trafikflödena och hastigheterna på 
hela sträckan minska vilket innebär en säkrare 
miljö för barn och unga samt ökad attraktivitet 
att röra sig till fots och med cykel. Biltrafik 
som har målpunkt längs sträckan hänvisas 
till Fabriksgatan (vilket i stor grad redan 
sker idag). Fabriksgatan kopplas samma med 
Köpmansgatan och vidare mot tågstationen, 
denna koppling avlastar även Storgatan och 
skapar då utrymme för fotgängare och cyklister 
i de mest centrala lägena av Åstorp. Skyltad 
hastighet på bussgatan föreslås bli 30 km/tim 
på hela sträckan. På föregående sida visas en 
skiss på hur sektionen kan se ut för bussgatan. 

4.4 Förslag på konkreta åtgärder för 
centrala Åstorp
I kartan på nästa sida visas en sammanställning 
över de föreslagna åtgärderna inom centrala 
Åstorp. 

Åtgärder för gående:
Gatunätet inom centrala Åstorp får en 
högre standard för fotgängare då trottoarer 
införs med goda mått, i kombination med 
att fordonstrafiken begränsas till lägre 
hastigheter, vilket skapar en gatumiljö som 
är lättare att korsa och trevligare att röra sig 
längs med. Hastigheterna säkerställs genom 
sidoförskjutningar både vertikalt genom 
förskjutning av flexzonen, och horisontellt 
genom upphöjning av platsbildningarna. 
I de mest centrala delarna av Åstorp 
skapas gaturum och platsbildningar där 
fordonstrafiken framförs på de gåendes villkor 
vilket ökar framkomligheten för fotgängare. 
De breda trottoarerna ska kunna innehålla 

Inspirationsbild på platsbildning, foto från Hamburg, Sweco

Inspirationsbild på platsbildning, foto från Malmö Sweco

Inspirationsbild på platsbildning, foto från Växsjö, Sweco
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möblering, plantering, uteserveringar samt 
attraktiva vistelseytor och mötesplatser. 
Platsbildningarna utformas i avvikande 
markmaterial och i en upphöjd nivå, det vill 
säga i samma nivå som trottoarerna. Till höger 
visas inspirationsbilder på platsbildningar 
längs en gatusträcka.

Åtgärder för cyklister:
Gatunätet inom centrala Åstorp får en höjd 
standard för cyklister. Separata cykelbanor 
införs längs med de gator där trafikflödena 
bland cyklister är som högst och där det nya 
cykelnätet kan knyta an till befintliga cykelbanor 
och målpunkter. Cykelbanorna utformas för att 
cyklisterna ska kunna ta sig fram gent genom 
centrala Åstorp med god framkomlighet vilket 
bidrar till att cykeln blir ett attraktivt färdmedel. 
I de mest centrala delarna av Åstorp tar sig 
cyklisterna fram i blandtrafik där skyltad 
hastighet för motorfordon är låg. På dessa gator 
bedöms motortrafikflödena bli låga år 2030 när 
föreslagna åtgärder har införts.

Attraktiv cykelparkering införs i anslutning 
till viktiga målpunkter, i närhet till cykelbanor 
eller gator med blandtrafik. Cykelparkeringen 
bör utformas med väderskydd, god belysning 
och möjlighet att låsa fast ramen. Nedan visas 
inspirationsbilder på attraktiv cykelparkering. 

Åtgärder för kollektivtrafiken:
Busstrafiken kör på Köpmansgatan och 
Timmergatan där befintlig bussgata förlängs 
och omfattar hela sträckan mellan Fabriksgatan 
och Esplanaden. Trafik med målpunkt 
Björnekullaskolan angör via Esplanaden eller 
norra Timmergatan och Trädgårdsgatan.

I anslutning till tågstationen utformas 
en knutpunkt med busstation norr om 
Köpmansgatan. Här ska finnas väderskyddade 
väntmöjligheter, sittplatser, parkering för 
cyklar och angöring för bilar från Fabriksgatan 
eller Köpmansgatan. Platsen kopplas samman 
med tågstationen och de södra delarna av 
Åstorp genom god koppling till gångbron över 
järnvägsområdet. Busshållplatsen placeras 
så att busstrafiken med lätthet ska kunna 
angöra och avgå från hållplatsen med rak 
inkörning. Denna sträcka ingår i bussgatan där 
endast busstrafik är tillåten. Nedan visas en 
inspirationsbild av en bussgata vid Frölunda 
torg.

Inspirationsbild på cykelparkering med väderskydd, foto Ymer

Inspirationsbild på låsbart och väderskyddat cykelgarage, foto 
från Ängelholm, Sweco

Inspirationsbild på bussgata foto från Frölunda, Göteborgsstad
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Åtgärder för bilister:
Gatunätet inom centrala Åstorp delas in i olika 
karaktärer där olika trafikslag prioriteras vilket 
även medför att vissa trafikslag inte prioriteras. 
För bilisterna skapas en hög framkomlighet till 
och från centrum medan trafiken genom, och 
inom, centrala Åstorp prioriteras för andra 
trafikantgrupper. Gator med högst trafikflöden 
som kopplar till tydliga målpunkter för 
bilister, som exempelvis parkeringsplatser och 
busshållplatser eller tågstationen, utformas 
så att fotgängare och cyklister separeras från 
körbanan.  På så vis skapas god framkomlighet 
även för biltrafiken. 

Biltrafiken har möjlighet att trafikera samtliga 
gator inom centrala Åstorp, utom bussgatan, 
vilket innebär god tillgänglighet till staden för 
de som väljer att köra bil. Olika hastigheter för 
motorfordonstrafiken föreslås i kombination 
med olika grad av hänsyn och väjningsplikt 
mot fotgängare och cyklister. 

Parkeringsytorna A och D föreslås 
effektiviseras vilket ger ungefär dubbelt antalet 
bilplatser, parkeringsyta B behålls i befintligt 
skick. Effekten blir att fler bilar kan parkeras 
i attraktiva lägen inom ett samlat utrymme. 
Genom att samla parkeringsplatserna och 
parkeringsytorna minskas söktrafiken, det vill 
säga att bilisterna måste köra runt och leta 
efter parkering.

Åtgärder för exploatering:
För att skapa en tät och hållbar stadskärna 
i Åstorps centrum frigörs attraktiv markyta 
genom att exploatera parkeringsytorna C 
och E för bostäder och verksamheter. När 
parkeringsytorna tas bort frigörs mark på ungefär 
7 100 kvadratmeter som skulle kunna exploateras 
för bostäder och verksamheter. Platsen där 

parkeringsyta F ligger idag skulle kunna 
utnyttjas för att skapa ökad framkomlighet och 
tillgänglighet för busstrafiken.

4.5 Åtgärdsanalys – identifiering av 
trafiksituationen år 2030 
Föreslagna åtgärder har tagits fram med 
utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv 
där fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer prioriteras framför 
motorfordonstrafik. Gatunätet utformas 
med fokus på trygghet, säkerhet och 
tillgänglighet till och inom centrum. Effektiva 
lösningar föreslås för marknyttjande och 
parkering, förenat med väl utformade 
gaturum. Framtidens trafiksituation bidrar 
till att centrala Åstorp blir en mer attraktiv, 
inbjudande och tillgänglig stadskärna. För att 
säkerställa att föreslagna åtgärder uppfyller 
målbilden har en utvärdering genomförts 
utifrån följande parametrar: orienterbarhet, 
trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet 
och gestaltning.

1. Orienterbarhet: hur föreslagen åtgärd påver-
kar den övergripande strukturen och trafikflö-
dena inom centrala Åstorp.

2. Säkerhet: hur föreslagen åtgärd påverkar 
säkerhet och upplevd trygghet inom centrala 
Åstorp, avseende såväl trafik- som personsä-
kerhet.

3. Framkomlighet: hur föreslagen åtgärd påver-
kar transportkvalitet och restid med utgångs-
punkt i vartdera trafikslaget. 

4. Tillgänglighet: hur föreslagen åtgärd påverkar 
möjligheten att nå målpunkter för vartdera 
trafikslaget. 

5. Gestaltning: beskriver hur föreslagen åtgärd 
påverkar gestaltningen av gaturum och plats-
bildningar med mera.
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Föreslagen åtgärd Orienterbarhet Trafiksäkerhet Framkomlighet Tillgänglighet Gestaltning

Bredare trottoarer (& 
smalare körbana)

Ökad för samtliga 
trafikanter i.o.m. lägre 
hastighet för 
motorfordonstrafik

Ökad för fotgängare Ökad för fotgängare

Platsbildningar med 
gångfartsmiljöer

Ökad för fotgängare 
och cyklister

Lägre hastighet för 
motorfordon d.v.s. 
ökad trafiksäkerhet för 
gång- och cykeltrafi-
kanter. Införande av 
mötesplats bidrar till 
trygghet

Ökad för fotgängare 
och cyklister som ges 
prioritet framför 
bilisterna

Attraktivare 
mötesplatser för alla 
invånare i Åstorps 
kommun

Separata cykelbanor Ökad trafiksäkerhet för 
samtliga trafikslag

Viss ökad framkomlig-
het för cyklister och 
bilister

Ökad tillgänglighet för 
cyklister till målpunkter 
som kräver passage 
genom centrum

Cykelparkeringsplat-
ser

Ökad tillgänglighet för 
cyklister till målpunkter 
i centrum

Förlängd bussgata Ökad trafiksäkerhet för 
fotgängare och 
cyklister längs en 
längre sträcka än idag

Ökad framkomlighet 
längs en längre 
sträcka än idag för 
bussresenärer och 
därmed kortare restid

Ny busstation Ökad orienterbarhet 
för samtliga 
kollektivtrafikresenärer. 

Ökad säkerhet för 
samtliga trafikanter 
jämfört med dagens 
komplexa hållplats. En 
ny mötesplats bidrar 
till ökad trygghet

Skapar förutsättningar 
för att busstrafiken 
ska kunna angöra/ 
avgå mer tidseffektivt

Ökad tillgänglighet för 
resenärer med 
buss- och tågtrafik

Ökad attraktivitet för 
samtliga kollektivtrafik-
resenärer i Åstorps 
kommun samt för de 
som byter färdmedel i 
Åstorp

Effektivare parkerings-
ytor

Söktrafiken minskar 
inom centrum d.v.s. 
trafikflödena blir lägre 
och trafiksäkerheten 
stärks

Bilister får en ökad 
tillgänglighet till 
parkeringsytor om 
dessa samlas och 
effektiviseras

Attraktivare stadsbild 
för alla invånare i 
Åstorps kommun, då 
ödsliga och delvis 
tomma parkeringsytor 
effektiviseras eller tas 
bort

Förtätning och 
exploatering

Ökad trafiksäkerhet för 
gående och cyklister i 
och med att 
trafikflödena för 
motorfordonstrafiken 
endast ökar marginellt

Ökad attraktivitet 
stärker Åstorps 
varumärke och får fler 
invånare att vilja 
bosätta sig i Åstorp. 
Det skapar i sin tur 
goda möjligheter 
utveckling av centrala 
verksamheter

Tabell på åtgärdsanalysen av de föreslagna åtgärderna
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5.5 Slutsats

De föreslagna åtgärderna bidrar till att 
centrala Åstorp blir en säkrare och tryggare 
plats med fokus på framkomligheten för 
fotgängare, cyklister och busstrafiken 
samtidigt som tillgängligheten för samtliga 
trafikslag beaktas. Åtgärderna bidrar till att 
orienterbarheten stärks genom att gatunätet 
delas in i olika karaktärer med prioritering av 
olika trafikslag beroende på gatans funktion, 
närhet och koppling till olika målpunkter. 
Centrala Åstorps stadsmiljö gestaltas för stärkt 
attraktivitet och skapande av mötesplatser 
genom platsbildningar nära större målpunkter. 
På så sätt skapas incitament för att fler ska vilja 
vistas i centrala Åstorp vilket i förlängningen 
gynnar hela kommunen. 

De åtgärder som bedöms ha mest positiva 
effekter är införande av en ny busstation 
och införande av platsbildningar med 
gångfartsmiljöer.

Illustration på centrala Åstorp korsningen Torggatan/Storgatan






