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HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande handlingar: 

• Plankarta (A2) 

• Planbeskrivning 

• Behovsbedömning 

• Illustrationsmaterial 

Utredningar 
Följande utredningar har upprättats inom ramen för planarbetet: 

• Gestaltningsprogram, Arkitektkontor Arén AB, daterad 
2018-11-19 

• Arkeologisk utredning steg 1, Arkeologerna, Rapport 
2018:57 

• Arkeologisk utredning steg 2, Arkeologerna, Rapport 
2019:19 

• Arkeologisk förundersökning 2020, Arkeologerna, Rapport 
2021:60 

• VA- och dagvattenutredning, WSP, daterad 2020-04-03 

• Dagvattenutredning, Norconsult, daterad 2022-04-14 

• Trafikutredning Sweco AB, daterad 2022-04-14 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-04 att bevilja planbesked för 
att planlägga fastigheterna Kvidinge 1:14, 1:20 och 1:21 
”Prästamarken” för bostadsändamål. På uppdrag och i samarbete 
med Åstorps kommuns samhällsbyggnadsförvaltning togs ett 
gestaltningsprogram över området fram under 2018, samt en 
Trafikutredning, VA- och dagvattenutredning och arkeologisk 
utredning steg 1. 

Mellan 2018 och 2021 har arkeologiska utredningar skett vilka har 
gjort att planarbetet inte kunnat fortskrida. Efter den arkeologiska 
förundersökningen som blev färdig under hösten 2021 har beslut 
fattats att dela in planområdet i etapper och göra arkeologiska 
utgrävningar där så krävs av den arkeologiska rapporten. 

Plankarta har därefter reviderats för att anpassas till de nya 
förutsättningar som de arkeologiska utredningarna har givit, samt en 
ny lokalisering av den förskola som måste upprättas för att klara 
Kvidinges ökande behov av förskoleplatser. 

VA- och dagvattenutredning, samt trafikutredning har därefter 
uppdaterats för att motsvara det nya planförslaget. Den uppdaterade 
dagvattenutredningen ska läsas tillsammans med den tidigare VA- 
och dagvattenutredningen. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att skapa ett blandat bostadsområde med 
friliggande villor, radhus, parhus samt flerbostadshus med möjlighet 
till centrumverksamheter i bottenplan i ett stationsnära läge. 
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Detaljplanen ska även möjliggöra en förskola med möjlighet att växa 
och med en närhet och tillgänglighet till Prästamarkens natur. 

Planförfarande 
Detaljplanen avser handläggas med utökat förfarande enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 7 § då den anses vara av betydande intresse för 
allmänheten. Förfarandet består av kungörelse, samråd, 
samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande 
och antagande innan planen kan vinna laga kraft. 

 

Sammanfattning av planförslaget 
• Möjliggöra mellan 260 och 330 nya bostäder intill 

Kvidinge station, i form av flerbostadshus, friliggande 
enbostadshus och radhus. 

• Tillskapa en förskola för 120 barn med utrymme att 
kunna växa i framtiden. 

• Skapa ett parkstråk inom planområdet som kan nyttjas 
av förskola, boende och hela Kvidinge. 

• Möjliggöra för centrumverksamheter i bottenplan för 
flerbostadshusen. 



 

5 

PLANDATA 

Läge och areal 
Planområdet är cirka 15 hektar och tidigare obebyggt. Det är ett 
flackt område som idag består av jordbruksmark och öppna fält. 

 
Figur 1. Planområdet (ljusblått) i förhållande till Kvidinge samhälle 

Planområdet ligger i norra delen av Kvidinge, cirka 8 kilometer öster 
om centralorten Åstorp och cirka 7 kilometer till Klippans kommuns 
centralort. 

 
Figur 2. Planområdet (vinröd streckad linje) i förhållande till närliggande bebyggelse 

I norr gränsar planområdet till Prästamarken naturreservat och i 
söder till Sånnavägen och Kvidinge station. Öster om planområdet 
ligger Kvidinges kyrka med omgivande kulturmiljö och västerut 
finns ett mindre villaområde längs med Sånnavägen. 

Historik 
Marken inom planområdet är till största del tidigare obebyggd och 
brukas fortfarande som åkermark. Inom planområdets sydöstra del 
finns ett mindre verksamhetsområde som tidigare varit 
trävaruhandel. Verksamheten har inte varit aktiv sedan år 2012 och 
kommunen förvärvade fastigheten år 2013. 
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Markägoförhållanden 

 
Figur 3. Planområdet med omgivande fastigheter. 

 

 

 

 

 

Planområdet består av följande fastigheter: 

Kvidinge 1:20 (del av) Åstorps kommun 

Kvidinge 1:21 Åstorps kommun 

Kvidinge 1:14 Åstorps kommun 

Kvidinge 1:4 (del av) Åstorps kommun 

Kvidinge 169:1 (1 och 2) (del av) Kvidinge församling 

Kvidinge 197:1 (del av) Privatägd 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Planområdet är utpekat i gällande Översiktsplan från 2022. Området 
beskrivs enligt följande: 

 
Figur 4. Utdrag ur kommunens digitala översiktsplan (2022) 

Området utvecklas mot sammanhängande bostadsbebyggelse. Det 
stationsnära läget medför ökade möjligheter för hållbart resande och 
knyter tydligt an till Kvidinges befintliga ortsstruktur. Genom 

satsning på Prästamarken nyttjas därmed de stationsnära lägena på 
ett strategiskt sätt. Vidare utveckling av Kvidinge bör i stor mån ske 
inom gång- eller cykelavstånd till stationerna. Området angränsar till 
Prästamarkens naturreservat. 

Det finns i dagsläget brist på VA för området, vilket vid en eventuell 
utbyggnad behöver åtgärdas med nya ledningar och pumpstation. 

Bostadsförsörjningsprogram 
Bostadsförsörjningsprogrammet för Åstorps kommun antogs av 
kommunfullmäktige den 2017-04-24. 
Bostadsförsörjningsprogrammet hänvisar till kommunens 
översiktsplan från år 2012 där aktuellt planområdet finns utpekat för 
bostadsbebyggelse. Här vidhålls kommunens ställningstagande i 
översiktsplanen att områdets centrala läge och närheten till 
samhällsservice samt kollektiva kommunikationer gör att 
samhällsbyggnadsintresset för exploatering för bostäder har större 
betydelse än intresset att bevara den aktuella åkermarken i klass 6. 

Vidare framhålls i bostadsprogrammet att bostäder ska vara nära 
kollektivtrafik och att Åstorps kommun ska skapa förutsättningar för 
ett varierat och flexibelt bostadsbestånd. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas i dagsläget av två detaljplaner: 
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Figur 5. Befintliga detaljplaner i rött och planområdesgräns med blå linje. 

• Stadsplan för Kvidinge municipalsamhälle (11-KVS-26/40), 
1940-02-23 

• Ändring och upphävande av detaljplan för området norr om 
järnvägen i Kvidinge samhälle, delen öster om Sånnavägen 
(1167-P91/1216/2) 

 
Figur 6. Utdrag ur Stadsplan för Kvidinge municipalsamhälle (11-KVS-26/40), 1940-02-23 

Stadsplanen från 1940 medger kvartersmark för bostadsändamål 
genom bestämmelsen Ö. Detta kommer ej förändras utan det 
kommer fortsatt vara bostäder som föreslås. Den del som överlappar 
kommer att släcka ut befintligt område i den gamla stadsplanen. 
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Figur 7. Utdrag ur Ändring och upphävande av detaljplan för området norr om järnvägen i 
Kvidinge samhälle, delen öster om Sånnavägen (1167-P91/1216/2) 

Ändringen och upphävande av detaljplan från 1992 föreslår 
småindustri (Jm), en mottagningsstation (E) och lokalgatan 
(LOKALGATA). Industri och mottagningsstation ändras genom ny 
detaljplan till bostäder och centrumverksamhet. Lokalgatan föreslås 
bli en genomfartsvägs. Den del som överlappar kommer att släcka ut 
befintlig område i detaljplanen från 1992. 

Bygglov 
Ett förhandsbesked för tillfälligt bygglov för en förskola har 
inkommit till Bygg- och miljönämnden. Eftersom detta är ett 
tillfälligt bygglov till dess att den nya förskolan byggts påverkar det 
inte detaljplanen. 

Riksintressen 
Hela kommunens yta berörs av riksintresse totalförsvarets 
påverkansområde för väderradar Bjäre. Riksintresset omfattar 
påverkansområde för väderradar, Bjäre. Detta område riskerar 
framförallt allt att skadas av vindkraftsetableringar för nära 
väderradarn. En radie om fem kilometer från väderradaranläggningar 
utgör stoppområde för vindkraftverk och en radie om 20 kilometer 
utgör påverkansområde. Inom påverkansområde måste särskilda 
analyser genomföras för att säkerställa att ingen skada sker.  

Skånebanan strax söder om planområdet, med undantag av sträckan 
Åstorp-Kattarp, samt Godsstråket genom Skåne är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Tillkommande 
bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en anläggnings 
influensområde, får inte ha en negativ inverkan på nuvarande eller 
framtida nyttjande av anläggningen.  

Skånebanan sträcker sig mellan Helsingborg och Kristianstad och 
förbinder Västkustbanan, Södra stambanan samt Blekinge Kustbana 
och har därmed en interregional betydelse. Interregional betydelse 
omfattar banor som används för person- eller godstrafik över en eller 
flera regiongränser och på så vis bidrar till arbetsmarknadsförstoring 
samt är av betydelse för näringslivets transporter.  

Aktuellt planförslag bedöms inte ge en negativ inverkan på 
Skånebanan söder om planområdet.  

I övrigt berör planområdet inget av riksintressena i Miljöbalkens 3 
och 4 kapitel. 
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Gestaltningsprogram 
Gestaltningsprogrammet daterat 2018-11-19 utgör tillsammans med 
övriga utredningar underlag till detaljplanearbetet. 
Gestaltningsprogrammet är inte politiskt eller juridiskt bindande utan 
ska ses som en vision och närmare visualisering av områdets 
utformning.  

Gestaltningsprogrammets målsättning är att visa på hur det kan 
skapas en god boendemiljö i Prästamarken och lyfta fram faktorer 
som kan bidra till att bostadsområdet blir välfungerande och 
attraktivt att flytta till. 

Ledorden i programmet är: trygghet, trivsel och tillhörighet. Vidare 
ska det peka på de kvalitéer i närområdet som man bör tillvarata och 
förstärka vid planeringen, men också hur det nya området kan 
tillföra ett mervärde till hela Kvidinge. 

Efter de omfattande arkeologiska utredningarna har genomförts och 
stora områden med fornlämningar har hittats har de 
gestaltningsförslag som tagits fram reviderats för att tillgodose de 
nya förutsättningarna. 

Den modifierade gestaltningen finns under Gestaltningsförslag i 
slutet av planbeskrivningen. 

MILJÖKONSEKVENSER 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 
tagits fram inför samrådet. Utifrån denna gör kommunen 
bedömningen att planförslaget inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Därför görs ingen MKB. Relevanta konsekvenser 
redovisas i en behovsbedömning där den aktuella planens innebörd 
och konsekvenser redovisas vilka utgör grunden för 
ställningstagandet. 

Planens genomförande medför att befintlig jordbruksmark 
ianspråktas för bostäder. Bostäder är ett väsentligt samhällsintresse 
och ianspråktagandet motiveras med följande: 

• Brukning av marken är redan idag begränsad av platsen 
förutsättningar. Jordbruksmarken ligger i direkt anslutning 
till befintlig bebyggelse i Kvidinge och Prästamarkens 
naturreservat. Det tätortsnära läget gör brukandet av jorden 
svår, främst för att det blir allt svårare att komma till med 
stora moderna maskiner som ett modernt jordbruk kräver. 
Jordbruksmarken har också en lägre klassning jämfört med 
den övriga jordbruksmarken i Åstorps kommun (klass 6). 

• Det finns efterfrågan på bostäder i Kvidinge, på grund av 
ortens kvaliteter och läge längs med järnvägen. Området 
bedöms vara lämpligt för bostäder utifrån 
hållbarhetssynpunkt och god hushållning med mark och 
vatten, eftersom området är beläget i anslutning till befintlig 
bebyggelse och kollektivtrafik. Området bedöms även 
erbjuda en attraktiv boendemiljö med närhet till service och 
naturområden. 

• Alternativ placering till ett nytt bostadsområde i Kvidinge 
har sämre läge sett till kollektivtrafiken och övrig service, 
och skulle samtidigt inte ha samma närhet till naturreservatet. 
Föreslagen plats kommer också tillgängliggöra 
naturreservatet för alla i Kvidinge på ett sätt som alternativ 
placering inte skulle göra. 
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Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i 
Miljöbalken. Marken bedöms lämpad för de ändamål som föreslås 
enligt 3 kap § 1 MB. Planen tar inte i anspråk sådan mark som avses 
i 3 kap § 2-4 MB (stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga 
områden och åker och skog av nationell betydelse) respektive 3 kap 
§ 5-9 MB (riksintressen). Ingen av verksamheterna som nämns i 
bilaga 3 till MKB-förordningen (1998:905) kommer att anläggas i 
samband med genomförandet av kommande detaljplan eller innebära 
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har 
kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts 
vara uppfyllda. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på att ett genomförande 
av kommande detaljplan: 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på 
biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten med 
mera. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa 
eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har 
erkänd nationell eller internationell skyddsstatus, till exempel 
riksintressen eller naturreservat. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Natur 

MARK OCH VEGETATION 

Området är relativt plant och marknivåerna rör sig mellan +30,0 
meter till +26,8 meter. Marken sluttar något från Sånnavägen i söder 
mot naturreservatet i norr. 

 
Figur 8. Höjdsättning inom planområde. Rött anger hög höjd och blått anger lägre höjd 
(meter över havet). 

Marken inom planområdet består till största delen av öppen 
jordbruksmark. 

 
Figur 9. Klassning av jordbruksmark (1-10). 

Själva planområdet är inte klassat enligt den klassificering som 
Länsstyrelserna i Sverige har genomfört. Men den jordbruksmark 
som ligger i anslutning är av klass 6 i den 10 gradiga skalan. Den 
största delen av jordbruksmark i Åstorps kommun har klassning 7 
eller högre. 
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Figur 10. Jordbruksklassning inom och runt Åstorps kommun (1-13 där 11-13 är 
skogsklassning). 

I det sydöstra hörnet där det tidigare varit en mindre verksamhet är 
marken delvis hårdgjord och bebyggd. 

 
Figur 11. Ortofoto med nuvarande markanvändning. 

I norr gränsar området till naturreservatet med våtmarksytor och 
högvuxen lövskog. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Marken inom planområdet består av postglacial sand som har hög 
naturlig genomsläpplighet av dagvatten. Det finns ingen kartlagd 
risk för ras och skred inom planområdet. 

MARKFÖRORENINGAR 

Fastigheten i planområdets sydöstra hörn kan innehålla 
markföroreningar från tidigare verksamhet. Eventuella 
markföroreningar ska saneras innan byggnation påbörjas. 
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MARKRADON 

Radon förekommer naturligt i marken. Inom planområdet är 
förekomsten av radon låg enligt SGUs karttjänst som mäter 
gammastrålning. Någon specifik undersökning av radonhalten har 
inte utförts. Vid nybyggnation idag är det standard att byggnader 
uppförs radonsäkert. 

FORNLÄMNINGAR 

 
Figur 12. Den uppdragsarkeologiska processen 

Arkeologiska undersökningar görs i tre etapper: utredning, 
förundersökningar och undersökning. Processen syftar i första 
hand till att bevara fornlämningarna, vilket är grundtanken i 
kulturmiljölagen (KML). Arkeologisk utredning görs i två 
steg: steg 1 (AU1) innebär att tillgänglig kunskap i form av 
inventeringar och äldre undersökningar sammanställs och att 
en inventering görs i fält, i syfte att lokalisera fornlämningar. 
Steg 2 utgör den särskilda utredningen (AU2) där 
sökschaktsgrävning utförs. Om det då konstateras förekomst av 
dolda fornlämningar så är en arkeologisk förundersökning 
(FU) nästa steg i processen. 

Om fornlämningen efter förundersökning bedöms vara 
välbevarad och ha vetenskaplig potential görs en arkeologisk 
undersökning. De första etapperna, arkeologisk utredning (AU) 
och förundersökning (FU) utgör ett beslutsunderlag till 

Länsstyrelsen inför prövning av tillstånd till ingrepp i 
fornlämning i form av en arkeologisk undersökning. 

En arkeologisk utredning steg 1 utfördes under april och maj 2018 
av Arkeologerna, Satens historiska museer, i Lund. Rapporten 
identifierade fyra delområden inom planområdet vilka skulle 
genomgå en arkeologisk utredning steg 2. 
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Figur 13. Utredningsområdet med områden (A-D) som rekommenderas för fortsatt 
antikvarisk bevakning (Arkeologerna, Statens historiska museer, Rapport 2018:57) 

En arkeologisk utredning steg 2 har utförts under hösten 2018 av 
Arkeologerna, Statens museer, i Lund. Utredningen gjordes inom de 
fyra delområden som pekades ut i tidigare utredning. De gårdar och 
boplatser som identifierades under utredningen föreslogs bevaras 
eller genomgå en arkeologisk förundersökning. 

 
Figur 14. Påträffade fornlämningar inom utredningsområdet (Arkeologerna, Statens 
historiska museer, Rapport 2018:57) 
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Förundersökningen ägde rum i oktober 2020 av Arkeologerna, 
Statens museer, i Lund. Undersökningen utgick från de tre boplatser 
och den gård som identifierades i utredningen steg 2. 
Fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning och komplexitet 
kunde fastställas under förundersökningen. Delområde C och D 
kunde konstateras vara ett sammanhängande boplatsområde. 

 
Figur 15. Plan med ytor som föreslås för bevarande eller arkeologisk undersökning 
(Arkeologerna, Statens historiska museer, Rapport 2018:57) 

Delområde B (L2019:20) och C/D (L2021:2611) föreslås för 
bevarande eller arkeologisk undersökning. För de delar av 
delområde A (L2019:19) som inte överlappar delområde C/D 
föreslås inga fortsatt antikvariska åtgärder. 

De tre arkeologiska rapporterna är bifogade samrådshandlingarna 
och går att ta del i sin helhet. 

Bebyggelse 

BEFINTLIG BEBYGGELSE 

Bebyggelsen i Kvidinge idag är varierad och småskalig och består 
främst av friliggande enfamiljshus, ett par radhusområden och några 
flerbostadshus. Det är mestadels en låg bebyggelse, undantaget 
skolan och ett fåtal lite högre industrier. 

Bebyggelsen vid Tommarpsvägen öster om planområdet är 
kulturhistoriskt värdefullt och känsligt för förändring. Ny 
bebyggelse i närheten av detta område bör därför utformas varsamt 
med hänsyn till befintligt kulturhistorisk bebyggelse. Villaområdet 
väster om planområdet utmed Sånnavägen består mestadels av 
friliggande villor i ett till två plan. 

 
Figur 16. Kulturbebyggelsen strax öster om planområdet med kyrka och Gyllenbielkeska 
Hospitalet. Bild från gestaltningsprogrammet 
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Figur 17. Gyllenbielkeska Hospitalet, en del av kulturbebyggelsen. Bild från 
gestaltningsprogrammet 

   
Figur 18. Kvidinge station. Bild från gestaltningsprogrammet  

 
Figur 19. Bebyggelse längs med Sånnavägen 

 
Figur 20. Stationshus och vy mot Kvidinge samhälle 

KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SKÅNE 

Kvidinge är tillsammans med orterna Tommarp och Bjärsgård 
upptaget i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Området åskådliggör 
en kontinuerlig landskapsutveckling sedan förhistorisk tid. 
Landskapets öppna karaktär och de många vattendragen har varit av 
betydelse. 
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Områdets rika förekomst av fornlämningar med bland annat högar, 
stensättningar och domarringar, representerar ett flertal olika skeden 
av förhistorisk tid. Flera av fornlämningarna ingår i större gravfält. 
En av fornlämningarna nordväst om Gråmanstorp utgör en rest av en 
raserad gånggrift från yngre stenålder. De många gravhögarna härrör 
sannolikt från äldre bronsålder, medan gravfälten med stensättningar 
och domarringar stammar från järnåldern, men vissa har troligen 
ursprung i bronsåldern. Märkliga till sin art är treuddarna, de så 
kallade stjärngravarna vid Vasasjön. 

Kvidinge 1880-talskyrka med vitputsade fasader omges av flera 
välbevarade hus som det Gyllenbielkeska hospitalet från omkring 
1730 i rött tegel, prästgården från sent 1700-tal i korsvirke samt den 
gula, brädfodrade klockaregården från 1800-talet. Den äldre 
bykärnan med kyrkan bildar en väl sluten miljö, inramad av äldre, 
höga lövträd. I söder avskärmar järnvägen den gamla kyrkbyn från 
stationssamhället Kvidinge. 

Service 
Söder om järnvägen, på gångavstånd från planområdet, finns 
Kvidinge centrum. Här finns kommunal service i form av skola, 
förskola och friluftsbad. I stationshuset vid järnvägen finns bibliotek. 

 

I Kvidinge centrum finns också kommersiell service i form av 
mataffär, restauranger och några små butiker. 

Rekreation 
I norr gränsar planområdet till Prästamarkens naturreservat. Det 
ligger cirka 500 meter från Kvidinge station. Planområdet men även 
hela Kvidinge tätort omges av åkrar och odlingslandskap. 

Gator och trafik 

BILTRAFIK 

En trafikutredning togs fram för aktuellt planförslag hösten år 2018. 
Då utfördes mätningar för korsningen Storgatan/Järnvägsgatan i 
anslutning till Kvidinge station söder om planområdet. Det är 
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troligtvis här den mesta av den nytillkomna trafiken kommer passera 
till det nya området. 

 
Figur 21. Karta över centrala Kvidinge. Röd linje markerar korsningen där mätningen 
genomfördes 

PARKERING 

Idag finns ett antal parkeringar i anslutning till tågstationen. 
Parkering för besökande till naturreservatet finns i reservatets östra 
del. 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Inom Kvidinge tätort finns trottoarer längs de större gatorna, men det 
finns ingen separerad cykelbana. Under järnvägen vid tågstationen 
finns passage för gång- och cykel. I trafikutredningen observerades 
dock att de flesta gång- och cykeltrafikanter rör sig över järnvägen i 
plan och inte genom den planskilda passagen. 

 
Figur 22. Befintlig passage under järnvägen sett från öst. Bild från trafikutredningen. 

 
Figur 23. Befintlig passage under järnvägen sett från väst. Bild från trafikutredningen. 
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KOLLEKTIVTRAFIK 

I direkt anslutning till planområdets södra del finns Kvidinge station 
samt busshållplats. Från Kvidinge station avgår Pågatåg en gång i 
timmen som trafikerar sträckan Hässleholm-Helsingborg. Till 
Helsingborg och Hässleholm tar det cirka 30 minuter med tåg från 
Kvidinge. 

 
Figur 24. Tid till olika knytpunkter från planområde. 

Hälsa och säkerhet 

BULLER 

År 2017 utfärdade regeringen en ny förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggande. Förordningen innehåller riktvärden för 
omgivningsbuller vid bostadsbyggnader och ska från och med 2017-

07-01 tillämpas vid bedömningar enligt både plan- och bygglagen 
och miljöbalken.  

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt 
lydelsen efter den 1:e juli 2017 innehåller bestämmelser om 
riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser 
vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid 
bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, 
bygglov och förhandsbesked. 

Följande riktvärden gäller:  

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

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

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

Vid planering av ett område ska risker för människors hälsa och 
säkerhet beaktas. I anslutning till planområdet passerar järnvägen 
genom Kvidinge. 

Länsstyrelsen i Skåne län har publicerat riktlinjer för hur risker med 
transport av farligt gods ska hanteras vid bebyggelseplanering intill 
väg och järnväg (2007). Där anges att risker ska beaktas inom 200 
meter från transportleden och där anges också lämpliga 
skyddsavstånd för olika typer av bebyggelse.  

Enligt räddningsverkets (dåvarande Myndigheten- för 
samhällsberedskap) och länsstyrelsens rekommendationer, 
”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen”, ska en riskanalys 
göras när nya planer eller program upprättas eller ändras inom 150 
meter från väg eller järnväg avsedd för farligt gods. 

 
Figur 25. Avstånd från transportled för farligt gods. Avståndet räknas från yttre räls 
respektive vägkant till användningsgräns där markanvändningen tillåts 

Ingen av vägarna i anslutning till planområdet är rekommenderade 
vägar för farligt gods enligt Trafikverkets Nationella vägdatabas 
(NVDB).  

Järnvägen passerar söder om planområdet. Idag ingår inte denna 
stäckning i det övergripande transportnätet för farligt gods på 
järnväg. I planeringen bör man dock beakta att det kan bli aktuellt i 
framtiden. 
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Teknisk försörjning 

VATTEN OCH AVLOPP 

Planområdet är inte anslutet till det kommunala VA-nätet. En VA-
utredning har genomförts för att utreda lämplig utformning av ett 
nytt ledningsnät. 

Runt planområdet finns idag kommunalt ledningsnät för dag-, spill- 
och dricksvatten med möjlighet till anslutning. Det kommunala nätet 
driftas av NSVA. 

Inom naturreservatet finns ett antal diken, dammar och trummor 
belägna uppströms och mellan dammarna (se Figur 26). Dessa ingår 
i dagsläget inte i den allmänna VA-anläggningen och sköts således 
inte av NSVA. Dimension på trummorna är fastställd till 110mm och 
vid överslagsräkning konstateras detta vara tillräckligt för att hantera 
det tillåtna flödet på 1,5 l/s, ha. 

 
Figur 26. Dikes- och truminventering i naturreservatet norr om planområdet. (VA- och 
dagvattenutredning) 

DAGVATTEN 

Dagvatten infiltreras i marken inom planområdet då marken 
mestadels består av brukad åkermark. 

Marken i området för exploateringen består enligt SGUs 
jordartskarta av sandiga jordlager vilket innebär goda förutsättningar 
för infiltration av dagvatten. 
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Figur 27. Utdrag ur SGUs jordartskarta. 

Undersökning av grundvattennivåer i området har inte gjorts inom 
ramarna av denna utredning. I ett PM över brunnsinventering av 
Sweco (2013) finns det dock uppgifter om en indikerad 
grundvattenyta på +26,3 m i spårområdet, vilket kan jämföras med 
marknivå intill spåret på ca +30 m. 

Planområdet ingår i ett och samma avrinningsområde (se Figur 27). 
Närmast belägna recipient är dammarna i naturreservatet norr om 
planområdet. Genom dessa leds vattnet innan det slutligen når 
Pinnån. 

 
Figur 28. Avrinningsområden (ljusrött resp.) samt planområde streckat i gult. (VA- och 
dagvattenutredning) 

EL 

Södra delen av planområdet är anslutet till elnät. I övrigt är 
planområdet inte anslutet till befintligt elnät. 
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FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

MARK OCH VEGETATION 

 
Figur 29. Grönstruktur inom planområdet. 

Det nya bostadsområdet ska knyta an till de befintliga miljöerna 
omkring området. Det gör förslaget bland annat genom att planlägga 
för flera natur- och parkområden inom planområdet. Även förskolan 
har närhet till naturreservatet genom att ett släpp görs för att kunna 

ta barnen via planområdets naturområden till Prästamarkens 
naturreservat. 

Gröna ytor bör anpassas så de fungerar för infiltration av regn och 
smältvatten. De större grönytorna kan anläggas på sådant sätt att de 
kan bli till fördröjningsmagasin vid kraftiga skyfall. Planteringar kan 
utformas till regnrabatter/regnbäddar för att rena och fördröja 
dagvattnet. 

Träd är en viktig del i en hållbar planering. Träd utmed gator och vid 
andra hårdgjorda ytor hjälper till att minska flödena samtidigt som 
de renar dagvattnet. Bladverket fångar upp nederbörden för att sedan 
avdunsta denna. Rötterna suger upp vatten vilket gör att marken kan 
ta upp mer nederbörd. Gator och parkeringsplatser utformas så att 
regnvatten kan infiltreras och/eller ledas bort till en regnbädd för att 
där tas om hand av träd och växter. Hårdgjorda ytor undviks och 
genomsläppliga material som dränerande bör används där det är 
möjligt. 
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Figur 30. Illustration av hur dagvatten kan hanteras längs gator inom områden. 

På plankartan finns allmän platsmark i form av park och natur. 
Trädplantering längs gatorna och utformning av dagvattensystem 
projekteras i samband med projektering av gatorna. 

FORNLÄMNINGAR 

 
Figur 31. Område med fornlämningar i relation till detaljplanekarta. 

Delområde B (L2019:20) och delområde C/D (L2021:2611) måste 
genomgå en arkeologisk undersökning (utgrävning). En arkeologisk 
undersökning innebär att fornlämningen tas bort och dokumenteras. 
Efter en arkeologisk undersökning är marken fri för byggande när 
det gäller fornlämningar. 

En arkeologisk undersökning borde inte genomföras innan 
detaljplanen har vunnit laga kraft. De områden som inte omfattas av 
fornlämningar kan exploateras i ett tidigare skede medan områden 
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med fornlämningar måste genomgå arkeologisk undersökning innan 
platsen exploateras. 

MARKFÖRORENINGAR 

Fastigheten i planområdets sydöstra hörn kan innehålla 
markföroreningar från tidigare verksamhet. Eventuella 
markföroreningar ska saneras innan byggnation påbörjas. 

Bebyggelse 

BOSTÄDER 

 
Figur 32. uppskattat antal bostäder om det blir verksamheter i bottenplan på 
flerbostadshusen. 

 
Figur 33. Uppskattat antal bostäder om det enbart blir lägenheter i flerbostadshusen. 

     

Planförslaget medger exploatering 
på tidigare obebyggd mark. 
Ändamålen som föreslås är 
bostäder, skolverksamhet och 
bostäder med centrumverksamhet i 
bottenplan. 

Bostäder som föreslås är i varierad 
karaktär med villor, radhus och 



 

27 

flerbostadshus. Detta regleras i plankartan med f-bestämmelser 

Totalt är det mellan 280 och 350 bostäder som kan tillskapas. Det 
beror på hur stor del av flerbostadshusen som får verksamheter i 
bottenplan, samt hur stora lägenheter som uppförs. Uträkningen är 
gjord på 2 r.o.k på 57 kvadratmeter (den vanligaste lägenhetstypen), 
men det är troligt att det skulle kunna uppföras större lägenheter och 
därmed färre bostäder. En mer realistisk uträkning tar i stället 
avstamp i att det blir varierade lägenhetstyper (1 r.o.k, 2, r.o.k, 3 
r.o.k, 4 r.o.k) i flerbostadshusen. Den påvisar att det mer realistiska 
är att det blir mellan 260 – 330 bostäder som tillskapas genom 
detaljplanen. 

Flerbostadshusen är lokaliserade till den södra delen av planområdet, 
närmast tågstationen. Från flerbostadshusen övergår det till radhus 
för att sedan bli friliggande villor. Detta ger en naturlig övergång 
från centralt till perifert. 

Villor och radhus exploateringsgrad regleras genom procent av 
fastighetsarean inom användningsområde eller egenskapsområde. De 
regleras även genom en högsta nockhöjd.  

 
Figur 34. Illustration av hur procentuell byggrätt fungerar. 

 

 
 

Flerbostadshus regleras 
genom plusmark och prickad 
mark för att reglera var 
byggnader inte får uppföras 
och var enbart 
komplementbyggnader får 
uppföras som miljörum, 

cykelrum, etc. Höjden regleras genom högsta nockhöjd i meter och 
s-bestämmelse för att enbart tillåta centrumverksamhet i bottenplan. 

Fastigheterna för radhus och 
villor regleras genom en 

minsta fastighetsstorlek. Detta för att inte det ska skapas tomter som 
blir svåra att bebygga. 

Bebyggelsen längs 
Tommarpsvägen och vid 
stationstorget bör anpassas till 
befintlig bebyggelse som är 
kulturhistoriskt värdefull och 

känsligt för nya tillägg. 
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Bebyggelsen regleras genom f-bestämmelser om att fasaderna ska 
vara rött tegel och ha rött taktegel. Takvinkeln regleras till minst 50 
grader för att ge det höga sadeltaket man känner igen från en 
skånelänga. 

Även flerbostadshusen får bestämmelser om fasadmaterial och 
taktegel men ingen bestämmelse om takvinkel. 

 

En blandning av villor, radhus och flerfamiljshus bidrar till en 
visuell variation. Skillnad i höjder och i uttryck är välgörande och 
kan ge en mer spännande miljö än ett område med exempelvis enbart 
villor. Blandningen av olika hustyper ger även ett mer småskaligt 
intryck och inordnar sig lättare i den struktur som Kvidinge har idag. 

Radhus inom planområdet. Högsta höjd är 8,0 meter 

Flerbostadshus inom planområdet. Högsta höjd är 13,5 meter 

Friliggande enbostadshus inom planområdet. Högsta höjd är 8,0 meter 
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Figur 35. Översiktskarta med de tre delområdena inom planområdet. 

En blandad bebyggelse kan även bidra till att människor i olika 
åldrar, socioekonomisk situation och familjekonstellationer har 
möjlighet att flytta dit. För att Prästamarken ska bli ett 
bostadsområde för alla behövs det bostäder av olika typer och 
storlekar och upplåtelseformer - villor, radhus, lägenheter i 
varierande storlek. Det är viktigt att bygga bostäder av olika storlek, 
då detta möjliggör flytt inom området och inom Kvidinge. 

 
Figur 36. Möjlig utformning av Område C. 

Område C präglas av friliggande villor på mellan 135 och 230 
kvadratmeter (totalt). 

Villorna närmst Tommarpsvägen har som tidigare nämnt rött 
fasadtegel och taktegel. De har även en minst taklutning på 50 
grader. 

De övriga friliggande villorna har en högsta nockhöjd på 6,5 meter 
vilket gör att de kan uppföras i två eller en och en halv plan. 

Radhusen blir på cirka 184 kvadrat och uppförs i två plan till en 
högsta höjd om 8 meter nockhöjd. Dessa blir en succesiv övergång 
till de betydligt högre flerbostadshusen. 
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Figur 37. Möjlig utformning av Område B med flerbostadshus. 

Område B med flerbostadshus med möjlighet till verksamheter i 
bottenplan har en betydligt större täthetsgrad. Dessa ska inhysa 
mellan 144 och 219 bostäder och präglas av täta gaturum av 
stadskaraktär. Höjderna på bebyggelsen är varierad och regleras för 
att minska risken för monotona miljöer. Högsta nockhöjd varieras 
mellan 9 och 13,5 meter. Bebyggelsen längs Tommarpsvägen måste 
uppföras i rött tegel och rött taktegel för att ansluta till den äldre 
miljön kring kyrkan, samt stationshuset på andra sidan järnvägen. 

Det finns även ett radhusområde med radhus mellan 167 och 190 
kvadratmeter i två plan av en högsta nockhöjd av 8 meter. Detta ska 
fungera som en stegvis övergång till den lägre bebyggelsen i nordöst 
och i väster. 

 
Figur 38. Möjlig utformning av Område A. 

Område D präglas av friliggande enbostadshus i två plan med en 
storlek på 186 till 200 kvadratmeter. Några av de större tomterna 
begränsas till att byggnaderna får uppföras i ett plan i 
storleksordningen 150 kvadratmeter. 

Det finns även radhus i två plan till en högsta nockhöjd av 8 meter. 
Dessa varierar mellan 170 och 195 kvadratmeter i storlek. 
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TORG 

 
Figur 39. Möjlig utformning av torget. 

Detaljplanen föreslår ett torg i anslutning till flerbostadshusen och 
den gemensamma grönytan. Torget är på cirka 1600 kvadratmeter 
vilket är storleken mindre när det kommer till torg, vilket kan vara 
passande för Kvidinge och detta område. Detta torg blir den första 
renodlade torgyta i Kvidinge och förhoppningen är att det kan bli en 
samlingsplats för fler än bara de boende i området. 

Användningen medger att platsen används för torg med tillhörande 
verksamheter som till exempel torghandel, kollektivtrafik eller 

serveringar. Även komplement som behövs för torgets funktion 
ingår, som kiosker, hållplatsskydd, parkeringsplatser eller toaletter. 

FÖRSKOLA 

 
Figur 40. Möjlig utformning av förskolans tomt. 

Området som är angivet som förskola i plankartan har en storlek av 
10.752 kvadratmeter. Den tilltänkta byggnaden är på cirka 1200 
kvadratmeter och ska inhysa 120 barn i ett första skede. Enligt de 
normer och riktlinjer för friyta vid förskolor och skolor som Åstorps 
kommuns bildningsförvaltning tagit fram ska förskolor följa de 
allmänna råd om friyta (2015:1) som Boverket tagit fram. Ett rimligt 
mått enligt Boverket är att varje barn ska ha 40 kvadratmeter friyta 
och att den totala storleken helst ska överstiga 3000 kvadratmeter. 
Vid 120 barn behövs därmed en friyta på minst 4800 kvadratmeter 
och även om viss yta krävs för infrastruktur och parkering så finns 
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det goda möjligheter för förskolan att växa i framtiden och inhysa 
fler barn. 

Service 
Inom planområdet möjliggörs kommersiell service genom att 
bottenplan i flerbostadshusen får innehålla centrumverksamhet (C). 

Centrum är en samlingsanvändning som är lämplig att använda där 
syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I Centrum 
ingår en rad olika verksamheter som också kan återfinnas i andra 
användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, 
gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, 
smådjursklinik, hantverk och annan service. I användningen ingår 
även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, 
samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare 
former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 

I användningen ingår också komplement till centrumverksamheten 
som till exempel parkering, lastområden och de utrymmen som 
behövs för de anställda. 

Rekreation 
Detaljplanen föreslår totalt 36 299 kvadratmeter till parkområde. 
Detta område ska skötas av kommunen och kan med fördel utformas 
mer strikt som ett komplement till det mer vildvuxna 
rekreationsområde som ligger norr om planområdet. 

Gator och trafik 

BILTRAFIK  

 
Figur 41. Trafik inom planområdet. 

Inom planområdet finns det tre olika bestämmelser för biltrafik. 

En gata är en allmän plats som är 
avsedd både för fordonstrafik och 
gång- och cykeltrafik. En gata 
avgrenas från huvudnätet och 
ingår i lokalnätet, har lägre 
framkomlighet och ofta många 
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utfarter. Användningen Gata används för gator som främst är 
avsedda för trafik inom en ort eller för trafik som har sitt mål vid 
gatan. 

Preciseringen Huvudgata används för de delar av området som är 
tänkta att mota merparten av trafiken i och omkring området. 
Huvudgatan har även två körfält och en bredd som möjliggör 
gångtrafik, cykelbana och gräsremsor med trädplanteringar. Nedan 
följer illustrationer av hur dessa vägar kan utformas. 

  
Figur 42. Sektion 1. Sånnavägen 

 
Figur 43. Sektion 2. Allé in till område A. 
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Figur 44. Sektion 3. Huvudgata inom område A. 

 
Figur 45. Sektion 6. Tommarpsvägen med trafiklösning för förskolan. 

Preciseringen Lokalgata används för de delar av planområdet där 
trafiken enbart är tilltänkt att tillgodose de boende längs med gatan. 
Gatorna är i stort sett enkelriktade med gångbana och gräsremsa. 
Vidare följer illustrationer över hur dessa gator kan utformas inom 
planområdet. 
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Figur 46. Sektion 4. Lokalgata inom område A. 

 
Figur 47. Sektion 7. Lokalgata inom område C. 

Lokalgatan som förser flerbostadsområdet med trafik får däremot en 
tilltagen bredd med två körfält, två gångbanor med bredd av 2,5 
meter, gräsremsa med trädplantering och även kantparkering. 
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Figur 48. Sektion 5. Huvudgata i område B. 

Längs Sånnavägen i anslutningen mellan befintligt 
tågstationsområde och det nya planområdets parkstråk föreslås ett 
gångfartsområde med en ”shared space”-yta, där cyklister, 
biltrafikanter och cyklister får samsas om ytan. Här följer en 
illustration på hur en sådan yta skulle kunna utformas. 

 
Figur 49. Gångfartsområde (Shared Space) mot tågstationen i Kvidinge. 
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Förskolans trafiklösning sker på egen tomt. I denna illustration finns 
parkering, en vändplats på 18 meter och en egen väg för avlastning 
och sophämtning med en bredd av 5,5 meter. 

 
Figur 50. Möjlig trafiklösning för förskolan. 

Nedan visas en figur på hur den alstrade trafiken fördelar sig för 
baserat på bebyggelsen i området. Mest trafik förväntas i södra delen 
av Tommarpsvägen i anslutning till flerbostadshusen och förskolan. 

 
Figur 51. Fördelning av den alstrade trafiken från det nya planområdet. (Trafikutredning) 

GÅNG- OCH CYKEL 

En ny gång- och cykelbana med god framkomlighet föreslås längs 
Sånnavägens nordöstra sida i anslutning till det nya området. Vid 
framtida utbyggnader norrut kan denna cykelbana förlängas 
ytterligare för att fungera som en viktig länk mot järnvägsstationen 
och centrala Kvidinge. Det föreslås även en ny gång- och cykelbana 
längs Tommarpsvägens västra sida som kopplas ihop med den längs 
Sånnavägen. 
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Inne i området föreslås en ny gång- och cykelbana från korsningen 
Tommarpsvägen/Norra Kyrkogatan vid förskolan som kopplar till 
villorna i väst. Gång- och cykelbanan leds genom området i 
naturområdets ytterkant, vilket blir en trygg och säker skolväg. En 
annan viktig gång- och cykelväg går från villorna i nordost, förbi 
Prästaparken och ner till stationstorget. Den kommer samla upp 
cyklister från stora delar av området som ska mot järnvägsstationen. 

De viktigaste nya cykelbanorna ska beläggas med asfalt. Det är 
viktigt att gång- och cykelbanorna är väl belysta både inne i och 
utanför området. 

 
Figur 52. Nya gång- och cykelbanor i rosa längs gatorna, och gröna är friliggande inne i 
området. Blå är förslag till förlängning av gång- och cykelportens 

LIVSRUMSMODELLEN 

För att tydliggöra gaturummens framtida funktion och de olika 
trafikanternas prioritering i gaturummet har den så kallade 
livsrumsmodellen använts. I livsrumsmodellen klassificeras 
gaturummen genom att staden delas in i olika ”rum”: 

• Frirum 

• Integrerat frirum 

• Mjuktrafikrum 

• Integrerat transportrum 

• Transportrum 

Livsrumsmodellen är utvecklad i TRAST – Trafik för en attraktiv 
stad och kopplar samman gatans funktion och karaktär med den 
omgivande bebyggelsestrukturen. Gaturummets utformning och 
gestaltning ska tillsammans med den omgivande bebyggelsen 
tydliggöra gatans roll i trafiknätet. 

Denna kategorisering har använts som utgångspunkt vid utformning 
och åtgärdsförslag för det nya området samt den intilliggande 
befintliga trafikmiljön. 
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Figur 53. Kategorisering enligt livsrumsmodellen för det nya planområdet. 

PARKERING 

Parkeringsbehovet inom planområdet avses lösas i största mån inom 
egen fastighet. Radhus och villor får lösa parkering inom tomtplats. 
Friliggande villor föreslås ha 2 parkeringsplatser medan radhusen 
bedöms klara sig med enbart 1 parkeringsplats, även om det finns 
yta för att lösa även 2 parkeringsplatser per radhus. 

I viss mån finns allmän parkering för besökande längs med gator och 
i anslutning till allmänna platser som små parkområden. 

Vid flerbostadshusen ska också parkering ske inom egen fastighet 
men det är betydligt fler parkeringsplatser som krävs för att området 
ska fungera. 

 
Figur 54. Exempel på hur flerbostadshusens exploatering regleras med korsmark. 

I genomsnitt tar en parkering på tomtmark upp 25 kvadratmeter om 
en räknar med det utrymme som krävs för att svänga i och ur rutan. I 
detaljplanen regleras exploateringsgraden för flerbostadshus genom 
att den yta som inte är avsedd för bostäder får 
egenskapsbestämmelsen korsmark vilket anger att enbart 
komplementbyggnader som förråd, miljöhus eller liknande får 
uppföras. Inom detta område kan även parkering uppföras. 
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Figur 55. Parkeringsplatser inom område med flerbostadshus. 

Totalt finns det en korsmarksyta på 5 738 kvadratmeter inom dessa 
flerbostadsområden. Vilket ger ungefär 230 parkeringsplatser vid 
full exploatering. Eftersom antalet bostäder inom flerbostadshus är 
beräknat till mellan 144 och 219 anses parkeringsbehovet vara löst 
för de boende i flerbostadshusen. 

 
Figur 56. Allmän kantstensparkering intill flerbostadshus. Kantparkeringen har en bredd av 
2,5 meter. 

Det finns även kantstensparkering inom området med 
flerbostadshus. Dessa är 22 till antalet och är främst avsett för att 
tillgodose de verksamheter som eventuellt uppstår inom 
flerbostadshusens bottenplan. 

 
Figur 57. Allmän kantparkering intill villor och radhus. Kantparkeringen har en bredd av 2,5 
meter. 

Det finns även allmän kantstensparkering inom området med villor 
och radhus. Dessa är 19 till antalet och avses främst för besökare till 
området. 

Även en allmän parkering finns i nordvästra delen av planområdet 
med möjlighet till cirka 11 parkeringsplatser. Även dessa är främst 
ämnade för besökare till de villor som ligger där. 

Förskolan ordnar sin parkering inom fastighet enligt det behovs som 
uppstår beroende på antal anställda och antal barn. Detta förslag 
påvisar att det går att ordna åtminstone 26 parkeringsplatser, vilket 
bedöms som fullt tillräckligt för en skola med 80-120 barn. 



 

41 

Från statistiska centralbyrån har statistik om antal personer per 
hushåll i Åstorps kommun för olika bostadstyper inhämtats. 

10% av boendeparkeringsplatserna bör reserveras för besökande, 
som lämpligen grupperas i mindre enheter och fördelas över området 
för att undvika parkering på gatan. 

Med hjälp av underlaget ovan har tabellen nedan kunnat tas fram, 
som redovisar ett möjligt framtida behov av parkering för olika 
bostadstyper i Kvidinge. 

 
Figur 58. Uppskattat framtida behov av parkering. 

Hälsa och säkerhet 

BULLER 

Det är främst planområdets södra del som utsätts för buller från 
tågtrafiken längs Skånebanan. Områdets sydvästra del utsätts också 
av en del buller från vägtrafiken längs Sånnavägen. Ny bebyggelse 
intill väg och järnväg ska anpassas för att förhindra bullerstörningar 
för de boende.  

För aktuellt planförslag har ingen trafikbullerutredning tagits fram 
då det inte ansetts nödvändigt utifrån undersökningen av betydande 
miljöpåverkan. Däremot finns det riktlinjer gällande buller som ska 
följas vid nybyggnation.  

Bebyggelsen kan anpassas både genom utformning och placering 
men också genom byggnadstekniska åtgärder som val av material. 
Det är också möjligt att flerbostadshus kan bulleranpassas genom att 
lägenheternas planlösningar utformas med minst hälften av rummen 
mot en ljuddämpad sida. 

FARLIGT GODS 

Vid planering av ett område ska risker för människors hälsa och 
säkerhet beaktas. I anslutning till planområdet passerar järnvägen 
genom Kvidinge. 

Planförslaget uppfyller kravet på bebyggelsefritt avstånd på 30 meter 
från yttre räls. Bostadskvarteren i planområdets sydvästra del ligger 
närmast järnvägen. Avståndet från närmaste spår och 
användningsområdet är cirka 40 meter. Planförslaget möjliggör för 
cirka 75 bostäder närmare spåret än 150 meter men eftersom 
järnvägen ej är utpekad som farligt gods borde det ej vara någon 
risk. 

SÄKERHET 

I trafikutredningen konstateras att flera gång- och cykeltrafikanter 
korsar järnvägsspåret istället för att använda gångtunneln. Därför 
föreslås åtgärder för att göra den planskilda passagen mer attraktiv. 
Norra Järnvägsgatans korsning i plan med järnvägen bedöms klara 
både framtida trafikökning men också säkerhetskraven för 
tåghastigheten på 160 kilometer i timmen som Skånebanan är rustad 
för. 

FOLKHÄLSA 

Planförslaget ger de boende närhet till natur och rekreation både 
inom och utanför planområdet. I de grönytor som föreslås ges 
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möjlighet till aktiviteter för olika åldrar och behov. Detta ger 
förutsättningar för boende i och omkring området att aktivera sig 
fysiskt. 

TRYGGHET 

I både gestaltningsprogrammet och trafikutredningen betonas vikten 
av belysning på offentliga platser som parker, torg och vägar som ett 
viktigt led i att skapa trygghet. I gestaltningsprogrammet lyfts även 
att gestaltning kan skapa trygghet genom utformning och 
materialval.  

Klimat 
Genom att bygga bostäder i ett kollektivtrafiknära läge kan 
transporter med bil minska. Planförslaget som är lokaliserat i nära 
anslutning till Kvidinge station kan antas medföra att många boende 
kommer nyttja tåget istället för bilen. 

Planförslaget är utarbetat för att dagvatten ska tas omhand genom 
öppet dagvattensystem i gatumiljöerna. Detta kan motverka urbana 
värmeöar i de mest hårdgjorda miljöerna. Dessa dagvattensystem 
kan även med fördel inkludera träd och andra växter som ger ett 
bättre mikroklimat och bidrar till omvandling av koldioxid. 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar 
människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors 
välmående och livsvillkor. Dessa tjänster produceras av 
ekosystemen och är alltså gratis. 

Producerande Reglerande Kulturella 

Matproduktion 

Dricksvatten/rent 
vatten  

Produktion av syre  

Produktion av 
material 

Energiproduktion  

Genetiska resurser 

Biokemikalier, 
naturmedicin, 
läkemedel 

Förskönande 
resurser 

Koldioxidinbindning 

Reglering av jordens 
funktioner 

Luftrening 

Vattenrening 

Reglering av 
vattenflöden 

Klimatanpassning 

Reglering av 
ljudkvaliteten 

Erosionsreducering 
eller erosionsskydd 

Återföring av 
näringsämnen  

Pollinering 

Sjukdoms- och 
skadedjursreglerande 

Hälsa 

Stadsodling 

Förskönande av 
omgivning  

Estetiska värden  

Rekreation 

Turism 

Sociala relationer 

Kulturell mångfald 

Pedagogik, 
kognitiv utveckling 

Tysta områden  

Andlig inspiration  

Vetenskapliga 
upptäckter  

Platsuppfattning, 
känsla av 
tillhörighet 

Kulturarv 

 Understödjande  

 Fotosyntesen 

Jordbildning 

Näringscyklerna 
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Vattencykeln 

Biologisk mångfald 

 

Exempel på ekosystemtjänster är pollinering (som utförs av 
pollinerande insekter eller andra djur), skydd mot naturkatastrofer 
som översvämningar och jordskred, vattenrening via till exempel 
våtmarker eller musslor, skadedjursbekämpning (som utförs av 
naturliga fiender, kan vara både insekter, svampar, bakterier och 
virus), grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och 
växthusgaser samt bildandet av bördig jord. 

Ekosystemtjänster definieras och indelas i fyra olika grupper utifrån 
vilken funktion de har. Dessa grupper kallas producerande, 
reglerande, kulturella och understödjande ekosystemtjänster. 

Det är viktigt att planera för grön- och parkområden i nya 
bostadsområden. Det bidrar inte bara till den biologiska mångfalden 
utan även till ett bättre lokalt klimat och renare luft. Det kan även 
locka människor till att röra sig mer i dessa gröna områden. 

Aktuellt planförslag möjliggör främst för åtgärder som rör de 
kulturella tjänsterna i att locka människor till fysisk aktivitet och 
möten i naturen. 

Teknisk försörjning 

VATTEN OCH AVLOPP 

Spillvattennätet i planområdet kan kopplas till anslutningspunkter i 
befintligt spillvattennät enligt Figur 54. Spillvattenledning nära 
västra utkanten av planområdet behöver flyttas västerut då den 

annars hamnar under planerad bebyggelse. Eftersom befintlig 
spillvattenledning även ligger under nordöstra hörnet av skolområdet 
bör inmätning utföras för att säkerställa att den inte orsakar problem 
vid detaljprojekteringen. 

 
Figur 59. Möjliga anslutningspunkter spillvatten. (VA- och dagvattenutredning) 

Dricksvattennätet i planområdet kan kopplas till anslutningspunkter i 
befintligt dricksvattennät enligt Figur 55. 
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Figur 60. Möjliga anslutningspunkter dricksvatten. (VA- och dagvattenutredning) 

Inom en obestämd framtid är det planerat att lägga ned 
avloppsreningsverket i Kvidinge för att i stället pumpa spillvattnet 
från samhället till ett nytt reningsverk mellan Nyvång och Ekebro. 
Det finns i dagsläget inget beslut på nedläggningen vilket också 
innebär att den eventuella överföringsledningens läge ännu ej är 
beslutad. Dock ska det inte uteslutas att den kommer kunna dras 
igenom eller intill planområdet. NSVA har i Figur 56 illustreras tre 
möjliga dragningar för den eventuella överföringsledningen. 
Förslagen är ritade på ett tidigare gestaltningsprogram som 
reviderats, i nya gestaltningsförslaget är dessa korridorer är 
fortfarande möjliga dragningar. 

 
Figur 61. Tre potentiella lägen för en eventuell framtida överförningsledning enligt NSVA. 

DAGVATTEN 

Planområde sluttar mot recipienten och därför kan dagvattnet 
avledas från ledningsnätet via diken och dammar genom 
naturreservatet och slutligen till recipienten. Eftersom det inte finns 
något dokumenterat utsläppskrav till recipienten utgår 
dimensioneringen av dagvattensystemet ifrån att flödet till ån inte får 
vara högre än den nuvarande markanvändningen åkermark – som har 
en avrinning på 1,5 l/s, ha. I dagsläget utgörs flödet av 
dräneringsvatten och ytavrinning från omgivande åkermark. 

Dagvattenhantering inom exploateringsområdet ska utgå ifrån 
principen att dagvatten i möjligaste mån ska omhändertas lokalt 
genom infiltration och i andra hand ledas till naturreservatet. Utöver 
den infiltrationen som 
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sker i regnbäddar och direkt i grönytor sker infiltration och 
fördröjning främst i de torra dammar som bör anläggs inom området 
med diken som leder till dammarna samt grundare diken längs 
naturreservatets kant. 

För att minska påfrestningen vid nederbörd och skyfall kan lokal 
fördröjning skapas se Figur 14 för förslag på olika typer av lokal 
fördröjning.  

 

 
Figur 62. Exempel på lokal fördröjning. Bild 1 & 2: Torra dammar. Bild 3 & 5: Flacka diken 
med makadmspår för infiltration. Bild 4: Lokal infiltration - bortkopplade stuprör. (VA- och 
dagvattenutredning) 
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Principen för höjdsättning av tomtmark inom området är att 
säkerställa fall från byggnaderna mot gata. Om det inte finns 
förutsättningar för att få fall mot gata ska principen tillämpats att det 
ska vara fall från byggnad åt något håll, dock inte så att vatten leds 
in på intilliggande tomtmark. 

ENERGI 

Byggnader kan utformas med en takvinkel som möjliggöra att 
solcellspaneler kan placeras på taken. Detta kräver en takvinkel på 
15 – 50 grader. Taken kan utformas så ytan mot söderläge 
maximeras. 

 
Figur 63. Illustration hur tak kan utformas för att maximera söderläge. 

EL 

Det finns befintlig elförsörjning längs med Sånnavägen och 
Tommarpsvägen. Planområdet föreslås anslutas till någon av dessa 
nätägare. 
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AVFALL 

Avfall hanteras på egen tomt. Vid projektering är det viktigt att ta 
hänsyn till de kriterier för bredd, svängradie och sikt som krävs för 
att NSRs bilar ska kunna angöra platsen. Storlek och utformning av 
miljörummet ska göras i samarbete med NSR. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska frågor 

TIDPLAN 

Observera att tidplanen är preliminär: 
• Samråd sommar 2022 

• Granskning höst 2022 

• Antagande vinter 2022/2023 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

HUVUDMANNASKAP 

Åstorps kommun kommer att vara huvudman för allmän plats. 

ETAPPINDELNING 

 
Figur 64. Etappindelning för exploateringen av området. 

Områdets exploatering är tänkt att ske i tre olika steg. Första etappen 
går ut på att exploatera de områden som inte omfattas av 
fornlämningar. Detta innefattar den förskola som behöver komma till 
stånd för att tillgodose det behov som finns i Kvidinge i dagsläget 
samt kommande behov genom att ett stort antal bostäder tillkommer. 
I denna etapp kommer även flerbostadshus och radhus tillkomma 
som kan balansera ekonomi inför de omfattande utgrävningar som 
ska ske inom planområdet. 
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Den andra etappen genomförs först när det området har genomgått 
en arkeologisk undersökning (utgrävning). Här tillkommer radhus 
och friliggande enbostadshus, varav vissa har den särskilda 
karaktären med hög takvinkel och rött tegel. 

Den tredje etappen innebär den största utgrävningen och kommer 
därför innebära högst kostnad, därför placeras den sist för att ha 
möjlighet att balansera upp exploateringskalkylen. Detta område ska 
innehålla radhus och friliggande enbostadshus. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Åstorp kommun äger större delen av marken inom planområdet.  

Inlösen av en mindre del av Kvidinge 169:1>1, Kvidinge 169>2 och 
Kvidinge 197:1 behöver genomföras för att säkerställa gatumark för 
befintlig gata (Tommarsvägen). 

Fastighet Ägare Berörd area 
(ca) 

Åtgärd Ändamål 

Kvidinge 1:20 (del 
av) 

Åstorps 
kommun 

10752 m2 Avstyckning Förskola  

Kvidinge 1:20 (del 
av) 

Åstorps 
kommun 

9174 m2 Avstyckning Bostad 
Centrum 

Kvidinge 1:20 (del 
av) 

Åstorps 
kommun 

66451 m2 Avstyckning Bostäder 

Kvidinge 1:20 (del 
av) 

Åstorps 
kommun 

145 m2 Avstyckning Parkering  

Kvidinge 1:21 Åstorps 
kommun 

2305 m2 Avstyckning Bostad 
Centrum 

Kvidinge 1:14 Åstorps 
kommun 

941 m2 Avstyckning Bostad 
Centrum 

Kvidinge 169:1>2 
(del av) 

Svenska 
kyrkan 

535 m2 Avstyckning Bostad 
Centrum 

Kvidinge 169:1>2 
(del av) 

Svenska 
kyrkan 

882 m2 Avstyckning Gatumark 

Kvidinge 197:1 (del 
av) 

Privatägd 200 m2 Reglering Gatumark 

SERVITUT 

Kvidinge församling har ett servitut på Kvidinge 1:20 för 
underjordiska jordvärmeledningar. Detta innebär att de ska ha rätt att 
inom området anlägga, underhålla och förnya ledningar och andra 
anordningar till jordvärmeanläggning. 

 
Figur 65. Servitut för jordvärmeledningar på Kvidinge 1:20. 

Kvartersmarken som omfattas av servitutet får planbestämmelse om 
att marken inte får förses med byggnadsverk, samt ett markreservat 
för underjordiska ledningar för jordvärme. 

Den allmänna platsmarken som omfattas av servitutet får 
planbestämmelse om att området är markreservat för underjordiska 
ledningar för fjärrvärme. 
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Ekonomiska frågor 
Åstorps kommun bekostar framtagandet av detaljplan, 
avstyckningar, fastighetsregleringar och arkeologisk undersökning 
(utgrävning). 

En grovt uppskattad kostnad för arkeologiska undersökningen 
(utgrävningen) är att det kan uppgå till 7 miljoner kr per 
fornlämning, alltså 14 miljoner för båda. Denna kostnad kommer 
reflekteras i priset för den planlagda marken vid försäljning. 

Tekniska frågor 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. 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. 

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. Räddningsvägarna behöver ha 
en svängradie på minst 7 meter för att säkerställa tillgänglighet. 

RÄDDNINGSVÄGAR 

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

UPPSTÄLLNINGSPLATSER FÖR HÖJDFORDON 

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

VATTEN OCH AVLOPP 

Dimensionering av spillvattennätet har utgått ifrån principen att den 
rekommenderade minimiledningsdimensionen på 200mm utgör 
tillräcklig kapacitet för spillvatten, samt en viss mängd 
tillskottsvatten, i ett ledningsnät med färre än 1000 anslutna 
personer. 
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Förslag från NSVA på anslutningspunkter illustreras i Figur 15 
tillsammans med zonindelningen av planområdet. I Tabell 9 
sammanställs antal hushåll inom varje område enligt de två givna 
förslagen tillsammans med de dimensionerande spillvattenflödena. 
Dimensionerande spillvattenflöden är beräknade enligt P110 
(Svenskt Vatten 2016) och avser förväntade maxtimflöden för 
maxdygn i varje given anslutningspunkt. Observera att inget 
spillvatten kopplas till anslutningspunkt 2 enligt nuvarande förslag. 

 
Figur 66. NSVA föreslagna anslutningspunkter till spillnätet och zonindelning av 
planområdet. (VA- och dagvattenutredning) 

 
Figur 67. Tabell med dimensionerade flöden efter anslutningspunkter. 

Liksom med spillvattennätet utgår dimensioneringen ifrån det 
blandade förslaget på bebyggelse som tagits fram. Planområdet 
kommer husera färre än 500 brukare vilket enligt Svenskt Vattens 
VAV P114 innebär att den dimensionerande vattenförbrukningen 
bestäms av momentanförbrukningen. Denna beräknas med 
utgångspunkt i antagandet att det summerade normflödet för en 
svensk lägenhet i snitt ligger på 1,4 l/s och det summerade 
normflödet för en villa ligger på 1,6 l/s. Med det blandade förslaget 
får vi ett totalt summerat normflöde på 360 l/s vilket ger ett sannolikt 
momentanflöde på ca 8 l/s. 

Kapacitet i dricksvattennätet finns i samtliga anslutningspunkter 
enligt tidigare kontrollberäkning av NSVA, aktuell mars 2020, där 
den ytterst belägna anslutningspunkten (punkt 3) har en kapacitet på 
ca 8 l/s. Skulle större marginaler behövas går det att uppnå högre 
tryck genom anslutning längre nordväst i Sånnavägen. 

DAGVATTEN 

Dagvattenflöde från hela området har beräknats i enlighet med 
Svenskt Vattens publikation P110 utifrån karterad ytanvändning och 
uppskattade avrinningskoefficienter. Dessa redovisas i Tabell 2 och 
Tabell 3 nedan. Sammanlagda flöden före och efter exploatering 
med klimatfaktor på 1 samt 1,25 sammanställs i 
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Tabell 4 

 
Figur 68. Avrinningskoefficienter som använts för att uppskatta dagvattenflöden från 
planområdet. 

 
Figur 69. Kartering av ytor inom planområdet före och efter exploatering. 

Dimensionerande flöden har beräknats för området, där det 
bebyggda scenariot beräknats med en klimatfaktor på 1,25. I detta 
fall illustrerar de dimensionerande flödena endast skillnaderna 
mellan obebyggt och exploaterat område (Tabell 4). Vid beräknandet 
av magasinsvolymer har dock främst kravet att flödet från området 
ska förbli oförändrat efter exploatering (dvs 1,5 l/s*ha) varit 
utgångspunkt. 

 
Figur 70. Dimensionerande flöden från området före och efter exploatering. 

Då marktypen inom exploateringsområdet enligt SGU utgörs av 
sand/finsand föreslås att dagvattnet primärt ska omhändertas genom 
lokal infiltration. Förutom den fördröjande effekten detta medför 
uppnås även partikulär rening av dagvattnet. En uppskattad 
infiltrationshastighet har använts vid magasinberäkningarna som 
motsvarar hastigheten i det lägre spannet för en regnbädd (8,3*10-6 
𝑚𝑚⁄𝑠𝑠). 

För att området ska uppnå kraven för exploatering kommer det 
behövas regnbäddar, dammar och diken med en total minsta 
magasinsvolym på 5623 m3. 

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. 
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