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PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande handlingar: 

- plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 
- plankarta 
- fastighetsförteckning 
- remisslista 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Bakgrund 
Lennart Pehrsson ansökte i september 2016 om planbesked för ny detaljplan för del av 
fastigheten Åstorp 113:137 i syfte att planlägga området för bostäder. Kommunstyrelsen 
beslutade 2017-01-11 att bevilja planbesked.  
 
Den största delen av aktuellt planområde används idag som betesmark till hästar. Uthyrning 
av stall förekommer i direkt anslutning till området. I planområdets östra del finns 
uppställningsplats för hästtransporter. 
 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, i form av fyra byggnader innehållande totalt 16 
lägenheter, med tillhörande gemensamhetslokal. Planen ska även möjliggöra kompletterande 
bostadsbebyggelse längsmed Lagerhusvägen.  

Planförfarande 
Detaljplanen avsågs handläggas med standardförfarande vilket efter samrådet ändrats till 
utökat förfarande. Förfarandet består av samråd, underrättelse, samrådsredogörelse, 
kungörelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga 
kraft. 

SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 
• Planförslaget möjliggör bebyggelse i form av 16 marklägenheter med tillhörande 

gemensamhetslokal. 

• Planförslaget möjliggör kompletterande bostadsbebyggelse längsmed 
Lagerhusvägen. 
 

• Planförslaget medför att ett utfartsförbud införs längs delar av Vramsvägen.  
 

• Planförslaget ställer krav på anordnade av bullerskydd. 
 

• Under planarbetet har tre utredningar genomförts. En bedömning av risk för 
markförorening, en riskutredning för transporter av farligt gods samt en 
bullerutredning. 
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PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i södra delen av Åstorps samhälle mellan Söderåsbanan och 
Vramsvägen. Planen omfattar cirka 20000 m2.  
 

  
Planområdet är beläget i Åstorp som är kommunens centralort. 
 

 
Planområdet är markerat med orange streckad linje. Observera att  
planavgränsningen är ungefärlig.  

Markägoförhållanden 
Samtlig mark inom planområdet är privatägt. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Enligt Åstorps kommuns översiktsplan från 2012 är det på grund av Åstorps kommuns 
begränsade yta och stora andel högkvalitativ jordbruksmark angeläget att utnyttja möjligheten 
att förtäta bebyggelsen. Vidare pekar översiktsplanen på att centrumnära förtätningar är att 
föredra eftersom det ger goda förutsättningar för ett hållbart samhälle.  
 
Det förslagna planområdets lokalisering är förenlig med översiktsplanens ställningstagande att 
nya bostäder ska placeras i närhet till skola, rekreation och kollektiva kommunikationer. Dock 
kan det råda otydlighet om platsen kan anses tillhöra tätort varför planförfarande har ändrats 
till utökat förfarande efter samrådsutställningen. 

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

Detaljplan 
Området omfattas inte av någon detaljplan men gränsar till ”stadsplan för Åstorps 
municipalsamhälle” (laga kraft 1932-0-26). Planens markanvändning intill planförslagets 
norra gräns regleras till F- avsedd för järnvägsändamål samt D-avsedd för fristående eller två 
och två kopplade huvudbyggnader.  

MILJÖKONSEKVENSER 

Behovsbedömning 
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och därför krävs ingen vidare 
miljöbedömning som avses enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap. 33-35 §, enligt 
Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 11 § och enligt kriterierna i MKB-förordningens (1998:905) 
bilagor 2 och 4. Se bilaga. En behovsbedömning, där den aktuella planens innebörd och 
konsekvenser redovisas, utgör grunden för denna bedömning. 
 
Ianspråktagande av jordbruksmark 
Platsen har sedan lång tid använts som beteshagar och inte till jordbruk. Kommunens 
miljökontor gör bedömningen att platsens läge och omkringliggande bebyggelse omöjliggör 
att bruka marken genom jordbruk, främst eftersom det saknas tillfart för de större 
jordbruksmaskinerna, men också eftersom storlek och nivåskillnader försvårar ett traditionellt 
jordbruk. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Natur 

Mark och vegetation 
Planområdets vegetation består främst av gräsytor. Växlighet i form av enstaka träd och 
buskar förekommer. Befintliga hårdgjorda ytor utgörs av en grusparkering samt 
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Lagerhusvägen. Marken i området mellan Vramsvägen och Söderåsbanan sluttar med 11 
meter, sluttningen är som störst närmast järnvägen.  
 

 
Planområdet sett från sydost mot Söderåsbanan. 
 
Geotekniska förhållanden 
Marken inom planområdet består av morängrovlera.  
 
Markradon 
Planområdet är till största delen beläget inom ett markområde som är markerat med eventuellt 
normal risk för radon. I rapporten Översiktliga markradonundersökningar i Åstorps kommun 
från 2008 framförs rekommendationen att byggnader som är belägna på mark klassad som 
normalradonmark ska byggas på ett radonsäkert sätt.  
 
En mindre del av planområdets nordöstra del omfattas av mark som är markerad med låg risk 
för radon. Enligt rapporten krävs inga speciella åtgärder eller ytterligare undersökningar inom 
lågriskområden för radon. Om det i samband med besiktning och markarbete inför 
nybyggnation framkommer andra jordlager rekommenderas att eventuella kontrollmätningar 
görs. 
 
För utförliga beskrivningar av radonsäkert byggande hänvisar rapporten till ”Radonboken: 
förebyggande åtgärder i nya byggnader” av Clavensjö och Åkerblom, 2004 (Översiktliga 
radonundersökningar i Åstorps kommun, sid. 14). 
 
Fornlämningar 
Inom och i angränsning till planområdet finns inga kända fornlämningar. Om fornlämningar 
påträffas i samband med markarbeten inom planområdet ska arbetet omedelbart avbrytas och 
enligt 2 kap. 10§ i Lag om Kulturminnen med mera (SFS: 1988:950) skall Länsstyrelsen 
kontaktas omgående. 

Föroreningar 
En bedömning av risk för markföroreningar (KS dnr 2016/359) inom planområdet har tagits 
fram av Miljöassistans under planarbetet. Utredningens slutsats är att det inte finns någon 
indikation på att mark- eller vattenföroreningar förekommer inom planområdet.  
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Klassning av föroreningsrisk, enligt MIFO-metodik, har gjorts på två objekt i närområdet. Det 
ena objektet är ett markområde på fastigheten Skyttahusen 1, 200 meter söder planområdet, 
där det tidigare har legat en industrideponi. Det andra objektet är en dörrfabrik på den västra 
sidan av järnvägen. Båda objekten har placerats i riskklass 3, det vill säga liten risk.  
Spridning från dörrfabriken till planområdet bedöms inte vara möjlig på grund av att 
dörrfabriken ligger topografiskt lägre. Det finns även inget som tyder på spridning från 
deponin på Skyttegården 1. Planområdet är högre beläget än deponin och övriga delen av 
Skyttegården 1. 

Bebyggelse 
Planområdet är idag obebyggt. Sydost om planområdet finns sju enbostadhus i 1,5 plan. 
Bebyggelsen i nordost består av bostadshus, komplementbyggnader samt ett stall.  
 

 
Bebyggelse inom planområdet bestående av ett bostadshus med komplementbyggnader. 
 

    
Till vänster: Bostadshus beläget nordost om planområdet. 
Till höger: Bebyggelse längsmed Lagerhusvägen. 

Service 
Avståndet till Åstorps centrum är cirka 1 km där det finns service i form av exempelvis 
caféer, detaljhandel, hotell, bibliotek, systembolag, mataffärer och apotek. 
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Rekreation 
Öster om Vramsvägen ligger Söderåsens natur- och friluftsområde som omfattar 23 000 
hektar.  
 

    
Till vänster: Söderåsen. 
Till höger: Hästhagar. 

Gator och trafik 
Biltrafik  
Fastigheterna i planområdets sydöstra del nås via Lagerhusvägen. Biltrafik från Åstorp 
113:135 går idag via direktutfart ut mot Vramsvägen. Utfarten är belägen mittemot en utfart 
på andra sidan vägen vilket bidrar till en osäker trafiksituation.  
 
Hastighetsbegränsningen på Lagerhusvägen är 30 km/h och på Vramsvägen 50 km/h. 
 
Järnväg 
Intilliggande järnväg, kallad Söderåsbanan, går mellan Åstorp och Teckomatorp. I nuläget 
används banan enbart för godstransporter men väntas öppna för persontrafik år 2021. 
Nedan redovisas antalet tågrörelser per typ av tåg, i nutid respektive prognosticerade 
tågtrafikrörelser år 2040. 

 
Antal tåg, nutid. 
 

 
Antal tåg, år 2040. 
 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85storp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teckomatorp
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Till vänster: Lagerhusvägen 
Till höger: Direktutfart mot Vramsvägen. 
 
Parkering 
I planområdets sydöstra del finns en gruslagd parkeringsyta. Idag används den till stor del av 
fordon för hästtransporter. I övrigt är parkering anordnad på respektive fastighet.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Längs Vramsvägens finns befintlig gång- och cykelväg som bland annat leder till Åstorps 
centrum.  
 
Kollektivtrafik 
Tillgång till kollektivtrafik finns vid Åstorps station med ett stort antal buss- och tågturer. I 
nära anslutning till området finna en hållplats vid Vramsvägen som trafikeras av busslinje 229 
Billesholm-Åstorps station med 7 turer i varje riktning under vardagar. 
 

Hälsa och säkerhet 
Förutom det som nämns nedan finns det inga kända verksamheter i eller i närheten av 
planområdet som skulle kunna utgöra en hälso- eller säkerhetsrisk för människor. 
 
Buller 
I förordningen 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser om 
riktvärden för buller utomhus för spårtrafik. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en 
höjning av riktvärdena för buller från spårtrafik vid enbostadshus fasad. Tabellen nedan 
redovisar förordningens riktvärden samt regeringens nya riktvärden. 

 
Riktvärden för buller för spårtrafik. 

Farligt gods 
Transport av farligt gods på den intilliggande järnvägen har identifierats som en risk för 
planområdet. Länsstyrelsen i Skåne län har publicerat riktlinjer för hur risker med transport av 
farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering intill väg och järnväg. Enligt 
räddningsverkets och länsstyrelsens rekommendationer, ”Riktlinjer för riskhänsyn i 
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samhällsplaneringen” (RIKTSAM, 2007), skall en riskanalys göras när nya planer eller 
program upprättas eller ändras inom 150 meter från väg eller järnväg avsedd för farligt gods. 

Störningar 
Förnärvarande finns det hagar för hästar inom planområdet. Dessa kommer dock att försvinna 
i samband med att området exploateras. Den närmaste hästhållningen kommer då bedrivas på 
ridskolan som är belägen söder om planområdet, samt vid den mindre hästgård som är 
belägen norr om planområdet. Vid planering av bostäder i närheten av djurhållning kan 
störningar i form av allergier, lukt och flugor uppstå. Enligt lag ska kommunen beakta 
hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter, i det här fallet främst risk för 
allergenspridning från hästhållning till omgivningen. 
 
Enligt miljöbalkens försiktighetsprincip ska skyddsåtgärder och begränsningar tillämpas mot 
en verksamhet så snart det finns skäl att anta att den kan medföra olägenhet för människors 
hälsa. Om detta skall tolkas strikt, ger det mycket vidsträckta begränsningar på vårt samhälle. 
Därför skall det alltid ske en rimlighetsbedömning utifrån övriga allmänna intressen och 
definitionen av olägenhet för människors hälsa. (2 kap. 3 och 7§§ miljöbalken).  Utöver 
bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899) gäller lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Vetenskapliga studier har visat att höga koncentrationer av hästallergen kan uppmätas i och 
mycket nära stall och hagar. Halterna sjunker dock snabbt med avståndet från hästarna, vid 
50-100 meter från källan var halterna mycket låga. (Boverkets vägledning för planering för 
och invid djurhållning från 2011). 
 
Då den aktuella anläggningen ligger cirka 60 meter från närmsta föreslagna bostadsfastighet, 
och ytterligare en bit från föreslagen radhusbyggnation, bedömer kommunen att de nya 
bostäderna inte kommer innebär en olägenhet för människors hälsa eller påverka ridskolans 
verksamhet. Diskussioner är förda med Åstorps miljökontor som gör bedömningen att 
omkringliggande hästgårdar med den omfattning som finns idag inte kommer vara störande. 
Eventuella åtgärder för att minska odörer från gödselstack och dylikt kommer bekostas av 
exploatören, vilket förtydligas i genomförandebeskrivningen. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Befintlig anslutning till det kommunala Va-nätet finns. En spillvattenledning löper genom 
planområdets västra del och längs med planområdets norra gräns. 
 
Dagvatten 
Dagvatten i området rör sig från öst till väst. En dagvattenledning finns cirka 60 meter söder 
om planområdet. Dagvattenfördröjning inom planområdet krävs innan dagvattnet släpps 
vidare till kommunal dagvattenledning.  
 
Energi 
Enligt 2 kap. § 5 miljöbalken är det i första hand förnyelsebar energi som ska användas av alla 
som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd och byggnaden bör utformas så att 
användning av förnyelsebar energi främjas. 
 
El 
Planområdet är anslutet till befintligt elnät. 
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Avfall 
Avfall hanteras med sopkärl i anslutning till bostaden. Tömning av sopkärl görs av det 
kommunala renhållningsbolaget.  

FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
Exploatering av området kommer att leda till att andelen hårdgjorda ytor ökar då dagens 
betesmark ersätts med bostadsbebyggelse. Syftet är dock att stora delar av området kommer 
bestå av gemensamma grönytor för bostadsrättsföreningens medlemmar. 

Bebyggelse 
Detaljplanen tillåter bebyggelse i form av bostäder samt bostäder med samlingslokal. Den 
planerade bostadsbebyggelsen består av 16 marklägenheter i ett plan. För att göra detaljplanen 
mer flexibel blir den högst tillåtna byggnadshöjden 6 meter, vilket möjliggör byggnation i 2 
plan. Ett gemensamhetslokal för bostadsrättsföreningens medlemmar anordnas på en central 
plats i det nya bostadsområdet.  

Gator och trafik 
Biltrafik  
Biltrafik från och till samtliga bostadsfastigheter kommer att gå via Lagerhusvägen med utfart 
mot Vramsvägen. Den befintliga utfarten från Åstorp 113:135 kommer att ersättas med en 
utfart mot Lagerhusvägen. Vid plangränsen längs Vramsvägen införs ett utfartsförbud. 
Biltrafik till och från det nya bostadsområdet kommer att ske via en ny infart belägen vid 
Lagerhusvägens vändplats. Övriga fastigheter längsmed Lagerhusvägen kommer även 
fortsättningsvis nås via befintliga in- och utfarter. Planförslaget bedöms medföra en viss 
trafikökning men inte innebära en betydande förändring av befintlig trafikmiljö. 
 
Parkering 
Dagens grusparkering kommer att försvinna, dels kommer ny utfart anläggas på platsen och 
dels kommer ytor för bostadsändamål avsättas. Parkering för boende och besökare anordnas 
på respektive fastighet. Bostadsrättsföreningens parkering planeras bestå av carporter belägna 
längs delar av Åstorp 113:137:s södra respektive östra fastighetsgräns.  

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Tågtrafik på intilliggande järnväg utgör den huvudsakliga bullerkällan i utredningsområdet. 
De tillkommande bostäderna leder till att biltrafiken på Lagerhusvägen ökar, vilket innebär 
något höjda nivåer för buller och vibrationer. Men på grund av detaljplanens begränsade 
omfattning och den relativt låga andelen tillkommande boende bedöms trafikökningen inte bli 
så pass omfattande att den därmed kommer att medföra att gällande riktvärden överskrids. 
 
En bullerutredning (KS dnr 2016/359) har utförts av Miljöassistans i syfte att se över hur 
planområdet påverkas av buller alstrad av tågtrafik på intilliggande järnväg. Utredningens 
beräkningar utgår från att bullervallar anläggs längs banvallen (3 meter hög med toppbredd 
om 0,5 meter) samt vid planområdets nordöstra gräns (2 meter hög med toppbredd om 0, 5 
meter). Rapporten utgår från höjdangivelser ifrån banvallen, banvallens höjd är satt till 0 
meter, och har även tagit hänsyn till platsens nivåskillnader. 
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Situationsplanen ovan visar utredningens kontrollpunkter, förslag på placering av 
bullervallar samt gemensamma uteplatser. 
 
Utredningen visar att riktlinjer för buller vid fasad utomhus uppfylls inom hela planområdet. 
För att följa riktlinjer för uteplats behöver en gemensam uteplats anläggas i planområdets 
östra delar. För mer information om utredningen och dess sammanfattning, se nedan. 
 
Bullerutredning 
Bullerutredningen är gjord med prognostiserad trafikmängd för år 2040. Riktvärden vid fasad 
utomhus på 60 dB(A) ekvivalentnivå uppfylls, de högsta ljudnivåerna är beräknade till 57 
dB(A). Högsta maximal ljudnivå för uteplats överstiger gällande riktvärden i planområdets 
västra delar. För att följa bestämmelserna kan en gemensam uteplats anläggas i planområdets 
östra del enligt illustration ovan. 
 

 
Ekvivalent ljudnivå dB(A) 
 

 
Maximal ljudnivå dB(A) 
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Ljudutbredningskarta ekvivalent ljudnivå dB(A), år 2040. 
 

 
Ljudutbredningskarta maximal ljudnivå dB(A), godståg. 
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Ljudutbredningskarta maximal ljudnivå dB(A), pågatåg. 
 
 
Farligt gods 
Sweco Environment AB har utfört en riskutredning för transporter av farligt gods (KS dnr 
2016/359).  
 
Faror som har identifierats som relevanta att belysa enligt utredningen är allvarliga olyckor i 
samband med en urspårning, dels genom påkörning och dels genom en möjlig efterföljande 
olycka med farligt gods.  
 
Utredningens slutsats är att den planerade bebyggelsen bedöms som lämplig ur ett 
riskperspektiv, med hänsyn till de olyckor som kan utgöra en allvarlig fara för människors liv 
och hälsa. Risknivåerna avseende individ- och samhällsrisk bedöms vara så låga att inga 
riskreducerande åtgärder är nödvändiga.  
 
Förslaget uppfyller kraven på acceptabel risk enligt de riktlinjer som publicerats av 
Länsstyrelsen i Skåne län då de planerade byggnaderna ligger bortom det avstånd som 
rekommenderas för småhusbebyggelse. Då det planeras anordnas bullervallar kan avsteg från 
det schablonmässiga skyddsavståndet vara möjliga utan mer noggranna riskberäkningar.  
 
Delar av den föreslagna byggnationen placeras inom 70 meter från spårområdet och alltså 
inom det avstånd som rekommenderas av Riktsam ska hållas för småhusbebyggelse i närheten 
av transport med farligt gods. Småhusbebyggelse anses kunna placeras så nära som 40 meter 
inom fastigheten med följande tillägg:  

– Om bostadshus placeras närmare än 70 meter bör det dock fastställas i bygglov att det 
ska vara möjligt att genomföra utrymning på sida bort från spåret.  
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Folkhälsa 
Planområdet ligger intill ett stort rekreationsområde vilket ger boende goda möjligheter till 
fysisk aktivitet vilket främjar en aktiv livsstil. 
 
Trygghet 
Trygghet är en subjektiv upplevelse och en känsla. Den byggda miljön kan vara 
trygghetsskapande genom exempelvis gestaltning, gynna att folk är i rörelse och bidra till 
orienterbarhet. 

Klimat  
De nya bostäderna ligger i närhet till kollektiva kommunikationer vilket motverkar 
bilberoende och möjliggör hållbart resande. 
 

EXPLOATÖRENS FÖRSLAG 
Förslaget till detaljplan möjliggör att området kan utformas på olika sätt. Illustrationsplanen 
nedan visar hur exploatören just nu avser utforma det nya bostadsområdet på fastigheten 
Åstorp 113:137. Observera att bullervallarna/bullerplank inte är utritade. 
 

 
Illustration Mohammad Hussein (Gunilla Svensson arkitektkontor ab) 
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Illustration Mohammad Hussein (Gunilla Svensson arkitektkontor ab) 
 
 

 
Illustration Mohammad Hussein (Gunilla Svensson arkitektkontor ab) 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Observera att tidplanen är preliminär: 

• Samråd: januari-mars 2018 

• Granskning: okt-nov 2018 

• Antagande: mars-april 2019 

 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, vilket inom planområdet utgörs av 
Lagerhusvägen.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten Åstorp 113:137 är idag en jordbruksfastighet. Den del av fastigheten som 
omfattas av planområdet föreslås avstyckas och bilda en ny bostadsfastighet. Dagens 
stamfastighet blir en restfastighet. Kommunen kommer att lösa in delar av Åstorp 113:137 
som utgörs av Lagerhusvägen då vägen till följd av detaljplanen blir allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap. Fastigheten Åstorp 113:133 har köpts av sökande till aktuell 
detaljplaneläggning och kommer genom förrättning delvis slås samman med Åstorp 113:137. 
Det finns idag två officialsservitut inom området och servitut kan tas bort genom ansökan om 
förrättning hos Lantmäteriet. 

Ekonomiska frågor 
Exploatören bekostar framtagandet av detaljplanen samt anlägger och ansvarar för 
iordningställandet inom de delar som utgörs av kvartersmark. 
Exploatören bekostar nödvändiga lantmäteriförrättningar som detaljplanen ger upphov till. 
Detta gäller även eventuell förrättning för upphävande av servitut. 
Bullerskydd, VA-lösning och eventuell dagvattendamm med renande effekt bekostas av 
exploatören. 

Tekniska frågor 
Vatten och avlopp 
Teknisk lösning kan behövas för anslutning till befintligt VA-nät för områdets norra 
byggnation, alternativt ny servisanslutning. Verksamhetsområdet utökas för att omfatta 
dagvatten från fastigheten. 
 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området och utformas i samråd med Räddningstjänsten 
och NSVA. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas med vatten direkt från brandpost 
(konventionellt system). Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i 
Vatten- och avloppsföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska vara 1200 l/m. 
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Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Om avsteg görs från VAV P83 
och VAV P76 ska lösningen förankras hos räddningstjänsten. 
 
Räddningstjänstens åtkomlighet 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan 
körbar väg och byggnadernas entré får inte överstiga 50 meter. Om utrymning ska ske med 
hjälp av räddningstjänstens höjdfordon får inte avståndet mellan fönsters 
underkant/balkongräcke överstiga 23 meter och åtkomlighet för räddningstjänstens 
höjdfordon måste säkerställas via det normala vägnätet eller via särskilda räddningsvägar. 
Räddningstjänstens höjdfordon har en höjd på 27 meter och det kräver att det finns särskilda 
uppställningsplatser nära till fasaden för att utskjutet är begränsat upp till åttonde våningen.  
 
Räddningsvägar 
För räddningsvägar gäller generellt att de ska ha en körbanebredd om minst 3 meter och en 
vinkelradie om minst 50 meter, en innerradie om minst 9,1 meter, en fri höjd om minst 4 
meter, ska tåla axeltrycket 100 kN, ska ha ett hårdgjort ytlager, ska ha en högsta längslutning 
om 8 % och ett högsta tvärfall om 2 % samt ska vinterväghållas. 
 
Uppställningsplatser för höjdfordon 
För uppställningsplatser för höjdfordon gäller generellt att de ska vara minst 5 meter breda 
med samma bärighet som övriga räddningsvägar, ska vara förlagda utanför ytterkanten av de 
balkonger eller fönster som ska kunna nås med höjdfordonet och avståndet mellan husväggen 
och höjdfordonets rotationscentrum bör inte överstiga 9 meter, ska vara minst 12 meter långa 
och inte ha en större lutning än 8,5 % i någon riktning, ska vinterväghållas samt bör kunna nås 
utan att fordonet behöver backas. 
Avsteg från ovanstående utformning ska ske i samråd med räddningstjänsten.  

Dagvatten 
Dagvattenhanteringen ska ske inom egen fastighet enligt Åstorps kommuns antagna 
dagvattenpolicy (KF 2013-05-27). Den godkända dagvattenpolicyn förordar i första hand 
lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) i form av fördröjning. Vid stora mängder 
hårdgjorda ytor krävs också rening av dagvattnet, vilket med fördel kan ske i dagvattendamm 
efter dialog med NSVA. 
 
Dagvattenhanteringen sker lämpligast med dagvattenfördröjning på ytor i planområdets 
sydvästra del. Placeringen är lämplig på grund av att den är lågt belägen och ligger nedströms. 
Fördröjning ska ske med en effektiv volym på 600 m3 per hektar reducerad area. För att 
minska behovet av dagvattenfördröjning ska det eftersträvas att så små ytor som möjligt 
hårdgörs. 
 
Höjdsättning av gatustrukturen är viktig i området, då en felaktig lutning av gatan riskerar att 
orsaka översvämning. En viktig princip är att gatornas nivå blir lägre än byggnaderna.  

Avfall 
Avfallsutrymmen för fastigheten bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg.  
Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta för 
källsortering. Vägen till avfallsutrymmet ska var minst 5,5m bred i det fall det är körfält åt 
båda riktningarna. 
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Bullerskydd 
Om bullerskydd behöver anläggas inom u-området för VA-ledning ska Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB vara med och granska projekteringshandlingar. Bullerskydd som 
ligger inom u-områden måste vara mobila eller monterbara, det vill säga vara bullerplank.  
 
Bullervallarnas anordnas ska prövas genom anmälan enligt Miljöbalken samt marklov enligt 
Plan- och bygglagen, och var utformat i enlighet med trafikverkets riktlinjer. Bullerskyddet 
ska vara uppfört innan startbesked för bostadsbebyggelsen kan beviljas. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Jörgen Wallin, Tekniska kontoret 
Anders Aronsson, Miljökontoret 
Emma Ringsbo, Tekniska kontoret  
Klara Harmark, Plankontoret 
Gustaf Classon, Byggkontoret 
Maria Green Karlsson, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 
Anna Bjerndell, fd planarkitekt Åstorps kommun 
Samtliga foton är tagna av Anna Bjerndell 
 
 
 
 
 
Ola Eriksson   Camilla Eriksson 
planarkitekt   chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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