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PLANBESKRIVNING 
HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser inklusive grundkarta 
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 
• Miljökonsekvensbeskrivning 2021-02-10 
• Trafikutredning Broby 50:2, SWECO, 2020-11-26 
• Rapport VA-utredning Broby 50:2, Tyréns, 2021-02-10 
• Behovsbedömning planförslag 2021-01-26 

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning skall 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de förutsättningar och syften planen har. Avsikten 
är att de ska vara vägledande vid tolkning av planen. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Bakgrund 
Åstorps kommun har haft en mycket positiv 
befolkningsutveckling under senare år. Intresset för att 
etablera sig som verksamhetsutövare i Åstorp är stort 
eftersom att kommunen har ett strategiskt läge i 
nordvästra Skåne med stort befolkningsunderlag och väl 
utbyggda kommunikationsstråk. Att tillskapa fler 
arbetstillfällen för den växande befolkningen är en 
angelägen fråga då kommunen idag, för att konkurrera 
om arbetare och eventuellt nya invånare på en regional 
nivå, behöver expandera.  
 

Åstorps befintliga verksamhetsområde, söder om 
samhället, har ett attraktivt läge med lättillgänglig 
koppling till E4 och riksväg 21, som även blir väg 112 
genom Åstorp. Befintligt verksamhetsområde är idag i 
det närmaste utbyggt och Åstorps kommun är därför 
angelägen om att möjliggöra en framtidsutveckling av 
näringslivet genom att planlägga mark söder om det 
befintliga. 
 
Det nu föreslagna planområdet är beläget öster om 
Malmövägen, söder om befintligt industriområde i södra 
Åstorp. Möjligheter för en stickspårskoppling till 
järnväg för godstrafik kan på sikt att finnas nordöst om 
planområdet, vilket rimmar väl med Åstorps kommuns 
arbete för att möjliggöra klimatvänliga transporter och 
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något som bör vara ett mål för kommunen att få till 
stånd. 
 
 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att vidareutveckla befintligt 
verksamhetsområde söderut och därigenom skapa goda 
förutsättningar för fler arbetstillfällen i framtiden. 
Verksamhetsområdets södra del med koppling till 
Kölebäcken är en grön lunga där syftet är att skapa ett 
större sammanhängande kommunalt rekreationsstråk 
och omhänderta stor mängder dagvatten. Det ska finnas 
möjligheter att reflektera den gröna lungan vidare norrut 
i verksamhetsområdet.  
 
 
Planförfarande 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-03-26 att ge i uppdrag åt 
bygg- och miljönämnden att planlägga området för industri 
och handel. Planprocessen bedrivs med normalt 
planförfarande och ett planprogram har tagits fram daterat 
2010-02-24. Det område planprogrammet omfattar (markerat 
med grönt nedan) delas i detaljplanarbetet upp i två etapper. 
Detta på grund av att de väst-östliga kraftledningarnas 
vertikala avstånd till marknivå inte tillåter att detaljplan 
upprättas under dessa. Därför kommer i en första etapp den 
södra delen av planprogramområdet att planläggas, med 
avgränsning gjord utifrån kraftledningarnas dragning. 
Områdesbeskrivningen och det upprättade planprogrammet 
redovisar förutsättningarna för hela det tänkta 
verksamhetsområdet, medan planförslaget fokuserar på att 
beskriva det aktuella området inom den första etappen. 
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Programområdet avgränsas med grön linje och planområdet 
med röd linje samt röd snedskraffering 

 

SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 
Kvartersmark  23,3 ha 
Naturmark   13,6 ha 
Gatumark   1,7 ha 

Av kvartersmarken får 50 % bebyggas till 20 meters totalhöjd 
och minst 15 % av fastighetsarean skall vara genomsläppligt 
för dagvatten. Huvudgatan som utgör gatumark föreslås 18 m 
bred för att möjliggöra en 8 m bred körbana med dubbelsidig 
allé samt ett gång- och cykelstråk. I söder anläggs ett 
naturområde med dagvattendammar och våtmark samt ett 
östvästligt gång- och cykelstråk med koppling norrut till 
stråket längs Malmövägen. Längs Malmövägen planteras 
även en enkel allé. Naturområden utformas, brukas och 
förvaltas så att biologisk mångfald bevaras och för samhället 
viktiga ekosystemtjänster främjas i landskapet. Detta 
säkerställs genom att en för platsen specifik skötselplan tas 
fram.  

Längs Malmövägen ligger idag en fastighet (Broby 50:1) som 
kommunen inte äger. Det finns inga planer på att förvärva 
denna. Närhet till järnvägsanslutning kan på sikt möjliggöras 
nordöst om planområdet.
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PLANDATA 
Läge och areal 
Området är beläget norr om Kölebäcken, öster om 
Malmövägen, söder om den öst-västliga kraftledningen, söder 
och väster om Broby 112:49 samt söder, väster och norr om 
Bjuvs kommun. Planområdet omfattar 38,6 hektar. 
 

Planområdet, markerat med röd begränsningslinje, i 
förhållande till Åstorp. 
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Ortofoto med planområdet markerat med röd 
begränsningslinje. 
 
 
Markägoförhållanden 
Fastighetsägarna i det aktuella området är: 

• Broby 50:1 S. Fredriksson Bil & Maskin AB 
 

Övriga fastigheter ägs av Åstorps kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet där den privat ägda fastigheten Broby 50:1 är 
markerad i gult. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Riksintressen 
Det förslagna planområdet berörs inte av några riksintressen 
 
 
Översiktliga planer 
I den, av kommunfullmäktige antagna Översiktsplan 2012, 
Åstorps kommun, redovisas under rubriken Näringsliv: 
 
”Åstorps industriområde är ett av de största och kanske mest 
välbelägna inom nordvästra Skåne. Här finns 
spåranknytning, direktanslutning till E4 samt mycket  
lättexploaterad mark. Området har mycket god försörjning 
avseende infrastruktur och eftersom området även har 
industrispår, uppfyller området ur transportsynpunkt 
intentionerna i Agenda 21”.  
 
Området som avses ovan är detaljplanerat och är idag fullt 
utbyggt. 
 

Utdrag ur översiktsplanen. Planområdet avgränsas med röd 
begränsningslinje 
 
Det nu aktuella planområdet, inköptes år 2008 av kommunen 
som markreserv och är beläget som en naturlig utvidgning av 
Åstorps södra industriområde söderut. Området har optimala 
förutsättningar för att tillgodose aktuellt behov av mark för 
fortsatt verksamhetsutveckling. 
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Dels finns närliggande befintliga etableringarna, dels det 
utomordentligt goda kommunikationsläget med närhet till E4, 
E6 och eventuell framtida godsspåranslutning. 
 
 
Detaljplaner 
Området runt planområdet är inte tidigare planlagt. Närmaste 
detaljplan antagen den 17 januari 2013 "Verksamhetsområde 
Broby väster, Broby 57:1 m.fl." nuddar med sydöstra hörnet 
planområdets nordvästra hörn. Ca 250 meter norr om 
planområdet finns en äldre industriplan antagen den 29 
oktober 1990. 
 
Gällande angränsande detaljplaner i övrigt, se bilden nedan. 

Översikt över angränsande detaljplaner. Planområdet 
markerat med röd färg. 
 
 
Strandskydd 
Längs Kölebäcken har ett tidigare strandskydd funnits som 
blivit upphävt 2002.  
 
 
Dikesföretag 
Dikningsföretagen reglerar hur mycket vatten som får släppas 
ut till bäcken från detaljplaneområdet. Kölebäcken har vid två 
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tillfällen reglerats enligt 1927 års vattenlag. ”Kölebäckens 
nygrävningsföretag av år 1927” omfattar sträckan A-J på 
karta nedan. ”Åstorps- Vrams Gunnarstorp dikningsföretag 
av år 1946” omfattar sträckan J-N. Odestig varifrån 
uppgifterna kommer har i sina beräkningar använt 1,5 l/s och 
ha på slätten och 3,0 l/s och ha på åsen. De högre naturliga 
flödena jämfört med de i förrättningen anser Odestig 
kompenseras av att bäcken har en viss översektion på 
sträckan A-K. Sträckan K-L-M-N har blivit kulverterad efter 
förrättningarna. 
 
Möjlighet för tillträde för skötselfordon måste ges längs med 
bäcken. 
 

Dikningsföretag av 1927 sträckan A-J och dikningsföretag av 
år 1946 sträckan J-N. Sträckan K-N har blivit kulverterad. 
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Blå punktskrafferad mark visar omfattningen av de två 
dikningsföretagen. Röd gräns markerar planområdet 
 
 
Mellankommunal samverkan 
Bjuvs kommuns Översiktsplan 2009 innefattar ett 
verksamhetsområde som gränsar till planprogrammets 
område.  
 

Utdrag ur Bjuvs översiktsplan. Rött markerar planområdet 
och grått Bjuvs framtida industriområde 
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Enligt Bjuvs översiktsplan under rubriken "Morgondagens 
Näringsliv avsnitt 19", planeras på längre sikt ett 
industriområde norr om Gunnarstorp. Området ligger i gräns 
mot Åstorps kommun och anges eventuellt som lämpligt för 
tyngre industri. Bjuvs kommun har i översiktsplanen politiskt 
förankrat intresset av ett vägreservat, som sträcker sig från 
deras planerade verksamhetsområde fram till Malmövägen 
och i dess förlängning till E4. Mellankommunal samverkan 
kommer att ske i samrådsskedet.  
 

Utdrag ur Bjuvs översiktsplan 2009. Planområdet är 
markerat i rött och vägresarvat på Åstorpsvägen är markerat 
med blå skraffering  
 

 

MILJÖKONSEKVENSER 
Behovsbedömning 
En förändring av landskapsbilden till följd av utbyggnaden av 
planområdet kommer att ske. Störst påverkan bedöms 
uppkomma för de boende i anslutning till planområdet samt 
för de som passerar området på Malmövägen. Från väster sett 
kommer den planerade bebyggelsen skymma horisonten och 
Söderåsens siluett i öster. 
 
Exploateringen medför stora arealer hårdgjorda ytor och 
därmed ökad dagvattenavrinning från området. 
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Planförslaget syftar till att fördröja mycket av dagvattnet 
naturligt i dammar med avstängningsmöjligheter och 
oljeavskiljare. Vattenkvaliteten i Kölebäcken bedöms inte 
påverkas negativt och det föreslagna grönområdet runt 
dagvattendammarna innebär ett positivt inslag i naturmiljön 
samt medföra att rekreativa värden tillförs området. 
 
Tillkommande trafikflöden till och från området bedöms få 
störst påverkan på vägtrafiken på Malmövägen norrut från 
planområdet. 
 
Enligt Swecos trafikutredning (2020-11-26) bedöms 
trafikflödena få en liten påverkan på den totala trafikmängden 
i det anslutande trafiknätet. Den ökade trafikeringen i 
framtiden medför dock ökade bullernivåer såväl som ökade 
luftföroreningar. 
 
Trafikalstringen bedöms inte innebära risk för överskridande 
av MKN för luftmiljö. Sänks hastigheten längs planområdet 
till 50 km/h blir ljudnivåerna i stort lika med dagens nivåer. 
 
Riskerna inom planområdet bedöms vara låga och därmed 
acceptabla. 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Natur 
Mark och vegetation 
Terrängen är relativt flack, svagt sluttande ner mot söder och 
Kölebäcken. Vegetationen utgörs dels av gårdsenheternas och 
husens omgärdande träd- och buskridåer och dels av träd- och 
buskpartier längs strand- och sluttningszonen längs 
Kölebäcken. Vanliga arter här är pil och klibbal med fältskikt 
av fuktföredragande örter och gräs. På jordbruksmarken finns 
enstaka åkerholmar med träd-/ buskvegetation och 
röjningssten. 
 
 



 
14 

Flygfoto från nordost över planområdet som markeras med 
röd begränsningslinje 
 
 
Grundkartan visar höjdskillnader mellan norra och södra 
delen av området på ca 7-8 m. Terrängens formation framgår 
av höjdkartan nedan. 

Karta med markhöjder med en meters ekvidistanser, 
planområdet avgränsas med lila linje. 
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Geotekniska förhållanden  
Berggrunden utgörs av sedimentära bergarter; sand- och 
siltsten i växellagring med lerskiffer. Generellt karaktäriseras 
jordlagerföljden av en ca 5-10 meter mäktig sedimentär lera 
vilken underlagras av en 5-10 meter mäktig lerig sandmorän. 
Jordlagrens mäktighet är sammantaget 30-40 meter. 
Jordlagren i programområdet utgörs av lera med en mindre 
centralt belägen lins av sand. Invid Kölebäcken återfinns 
även siltiga partier. 
 
Markradon  
Planområdet ligger inom lågriskområde för markradon enligt 
SGU Översiktliga markradonundersökningar i Åstorps 
kommun, 2008-08-28. Mitt i området finns ett litet område 
klassat som normalriskområde.  
 
För mark klassad som lågriskområde gäller generellt att inga 
speciella åtgärder eller ytterligare undersökningar krävs. För 
mark klassad som normalriskområde för radon gäller 
generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon 
lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att 
grundläggning ska utföras radonskyddande. 
 
Gruvgångar 
I Åstorps kommuns rapport "Bedömning av sättningar till 
följd av ras i Gruvgångar med riskkarta, 2008-10-03" finns en 
sammanställning av gruvområden inom kommunen med 
studier av de geologiska och bergtekniska förhållandena. 
Planområdet ligger inom område som markerats som klass 1 
" Utbredd mycket låg risk". Enligt rapporten föreslås 
industrier eller verksamheter, där en sättning kan få stora 
konsekvenser för hälsa och miljö, förläggas i områden med 
klass 1 eller utanför kartlagda gruvområden. 
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Riskkarta - gruvgångar. Riskklasser inom planområdet som 
markeras med röd begränsningslinje;  
Klass 1 Utbredd mycket låg risk 
Klass 2 Låg risk  
Klass 3 Lokalt medelhög risk 
 
 
Fornlämningar 
I planprogrammet för verksamhetsområde Broby, öster om 
Malmövägen (2010-02-04) beskrivs att länsstyrelsen i Skåne 
län tillfrågats om arkeologiska åtgärder inför 
detaljplaneläggningen av området. Länsstyrelsen anser att det 
inte är troligt att finna dolda, ej tidigare kända fornlämningar 
i marken och kommer därför inte att ställa krav på att en 
arkeologisk utredning genomförs.   
 
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) ska Länsstyrelsen kontaktas omgående. 
 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen utgörs av enstaka gårdsenheter, hus samt ett 
uthus i öster vilka är belägna längs med Malmövägen. Av 
bebyggelsen finns endast ett bostadshus som kommunen inte 
förvärvat, på fastigheten Broby 50:1. På fastigheten finns 
även en grusterminal.  
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Bostadshus på fastigheten Broby 50:3 som förvärvats och ska 
rivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grusterminal och bostadshus på fastigheten Broby 50:1. 
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Grusterminal på fastigheten Broby 50:1. 

Grusterminal på fastigheten Broby 50:1. 
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Bostadshus på fastigheten Broby 17:19 (Ligger i söder 
utanför planområdet). 

 
Service 
Planområdet har bra läge genom närheten till centralorten i 
norr med dess både offentliga och kommersiella service.  
 
 
Rekreation 
Det finns idag vackra miljöer längs med Kölebäcken. Vattnet, 
vegetationen och det stora åkerlandskapet skapar en härlig 
förgrund till kommunen och Söderåsen. Stråken längs med 
Kölebäcken är dock inte anpassade för promenader eller 
annat rekreativt tillhåll.  
 
Planområdet ligger inte långt ifrån Söderåsen vilken ger goda 
rekreationsmöjligheter.  
 
 
Gator och trafik  
Biltrafik 
Längs områdets västra avgränsning löper den gamla 
landsvägen, Malmövägen, väg nr 1749, 
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med tillåtna hastigheter 70 och 50 km/h. Den tillåtna 
hastigheten 50 km/h börjar söder om första bostadshuset, 
väster om vägen och norr om ån. Vägen ansluter norrut till 
E4 och söderut till väg 107 (Bjuv-Ängelholm). Vägen 
fungerar som infartsväg till samhället söderifrån. 
 
Enligt Trafikverkets databas1 uppgick den totala 
trafikmängden längs Malmövägen vid mätningen år 2004 till 
cirka 2 500 fordon/dygn. Den tunga trafikens andel utgör 6 
%. Enligt Trafikverkets webbinfo NVDB trafikeras 
Malmövägen nu med 2890 fordon/dygn varav 11 % utgör 
tung trafik. 

 
Väg 1749 Malmövägen hastighetsregleringar: Röd 
markering planområdet, Grön markering 50 km/h och gul 
markering 70 km/h. 
 

 
1 Trafikverkets databas GenericIMS 2004 
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Parkering 
Parkering av fordon sker på egen fastighet. 
 
Gång- och cykeltrafik 
En planerad gång- och cykelväg finns längs Malmövägens 
västra sida i detaljplanen för verksamhetsområde Broby 
väster, Broby 57:1 m.fl.  Gång- och cykelväg är inte 
genomförd. I övrigt finns inga särskilda cykelvägar till 
planområdet. Cyklister måste samsas med bilister på 
Malmövägen. 
 
Kollektivtrafik  
Norr om planområdet finns en busshållplats på Turistgatan. 
Sträckan är ca 1 km lång och tar ca 12 minuter att gå och ca 3 
minuter att cykla. Vid hållplatsen stannar Skånetrafikens 
regionbuss 520 som trafikerar sträckan Helsingborg-Klippan 
med stopp i bland annat Hyllinge och Väla. Från dessa 
hållplatser tar det ca 35 minuter till Helsingborgs centrum 
och ca tio minuter till Åstorps station. Under vardagar i 
rusningstrafik har bussen två avgångar per timme, övrig tid 
vanligen ca en avgång per timme. 
 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller  
Buller är den miljöstörning som flest människor berörs av i 
Sverige. Den vanligaste källan till buller är trafik. Buller 
påverkar vår hälsa mer än många tror. Höga ljudnivåer och 
buller påverkar oss beroende på vilken frekvens det 
innehåller, vilken styrka det har, hur det varierar över tid och 
vilken tid på dygnet det uppstår. Följden av riktigt höga 
ljudnivåer kan bli hörselskador eller ljudöverkänslighet. 
Annars kan buller även medföra sömnstörningar, öka risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar, inverka på talförmågan och 
försvåra inlärning. Buller är således ett hinder för god 
livskvalitet. 
 
En god ljudmiljö bör, enligt förordningen (2015:216) om 
trafikbuller, inte överskrida:  
 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsfasad och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. 
3. Om ljudnivån under pkt 1. överskrids bör minst hälften av 
bostadsrummen vändas mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
4. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida 
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22:00 



 
22 

och 06:00 vid fasad. 
 
Naturvårdsverket har i uppdrag från regeringen tagit fram 
dokumentet ”Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller” (2015). Naturvårdsverket föreslår följande 
riktvärden avseende trafikbuller för arbetslokaler, 
friluftsområden och parker och andra rekreationsytor i 
tätorter: 
 

• Arbetslokaler för tyst verksamhet, 40 dBA 
ekvivalentnivå inomhus, dagtid 06-18 

• Parker och andra rekreationsytor, 45-50 dBA 
ekvivalentnivå eller 20 dBA under nivån för 
omgivande gator vilketdera som ger den högsta nivån 

• Friluftsområden, 40 dBA ekvivalentnivå, 06-22 
 
Planområdet är bullerpåverkat idag på grund av närhet till 
Malmövägen. Trafikenmängden på Malmövägen uppmättes 
enligt SWECOs trafikutredning (2020) till 3180 fordon per 
årsmedeldygn (f/ådt) varav 9 % utgör tung trafik. Detta 
medför en maximal ljudnivå på ca 88 dBA.   
 

Ljudnivåer år 2019.  
 
 
Farligt gods   
Trafikverket har inte pekat ut Malmövägen som 
rekommenderad väg för farligt gods.  
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Detaljplaneområdet är markerat med rött. Grön sträckning 
innebär rekommenderad väg för farligt gods vilken inte 
påverkar detaljplanen negativt. Karta från Trafikverkets 
NVDB 2020.  
 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området saknar idag anslutning till kommunens 
spillvattennät. Vatten finns längs Malmövägen. 
Anslutningsmöjlighet till spillvattennätet finns ca 375 meter 
nordost om planområdet intill gränsen mot Bjuvs kommun. 
 
Dagvatten 
Tillåten avrinningen enligt dikningsföretaget är 1,0 l/s ha. För 
planområdet som omfattar 38,6 ha blir tillåten vattenvolym 
under ett dygn ca 3340 kbm.  
 
Skyfall 
I Länsstyrelsen Skånes kartunderlag för ”Vatten och Klimat” 
finns en lågpunktskartering vilken berättar var i länet 
vattenfyllda områden kan uppstå vid nederbörd. I kartan kan 
man även se hur ytavrinningen från dessa kan se ut i 
landskapet.  Länsstyrelsens lågpunkskartering inom 
planområdet visar att vattennivån når upp till marknivån ca 
11-12 meter över havet. Kvartersmarken ligger till 
övervägande delen över 13 meter. Endast längst ner i sydväst 
intill Malmövägen ligger nivån mellan 12-13 meter. 
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Lågpunktskartering och ytavrinning, Länsstyrelsen Skåne, 
Vatten och Klimat. Planområdet är markerat med mörkröd 
linje. 
 
 
El  
Befintliga elkablar och luftledningar löper tvärs genom 
området. Ledningsstyrkorna är 10 kV resp. 50 kv. Utförd 
magnetfältsundersökning på områdets 50kV ledningar har 
visat en magnetfältstyrka på ca. 0,2 mikrotesla på ungefär 20 
meters avstånd från ledningarna. 
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FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
Bebyggelse  
Planförslaget medger etablering av kontor och verksamheter 
inom två större områden. Begreppet verksamheter innefattar 
tillverkningsindustri, lager, logistik samt verksamheters 
behov av kontor eller övriga utrymmen.  
 
Befintlig bebyggelse har delvis redan förvärvats av 
kommunen. På fastigheten Broby 50:1, vilken ligger inom 
detaljplaneområdet, finns både verksamhetsbebyggelse och 
ett bostadshus. Fastigheten kommer att påverkas på så sätt 
att när detaljplanen vunnit laga kraft kommer bostadshuset, 
vilket ligger inom fastigheten, inte vara lämplig att användas 
som bostadshus.  
 
Det är önskvärt att eventuell kontorsdel lokaliseras mot gata. 
Fasader och entréområden gestaltas så attraktivt som möjligt, 
gärna med mycket inslag av vegetation. Intensioner med 
gestaltning av byggnader ska vara tydliga vid 
fastighetsförsäljning. Det ska framgå hur verksamheten 
avser att uppnå en hållbar och attraktiv lösning.  
 
Bebyggelsens utformning regleras i planbestämmelser med 
maximalt tillåten totalhöjd 20 meter samt exploateringsgrad 
50% av fastighetsarean. Vidare regleras utformningen av 
tomten med stöd av PBL 4:16 så att minst 15 % av 
tomtmarken skall vara genomsläpplig för dagvatten. 
Byggnader får placeras som närmast 4 meter från tomtgräns 
samt 6 meter från gata. 
 

Gator och trafik 
Biltrafik  
Malmövägen ingår i Trafikverkets vägnät. Vägen är idag en 
reserv för omledning av trafik vid tillfälliga stopp på 
motorvägen E4. Malmövägens sträckning norrifrån föreslås 
som huvudinfart till Åstorps södra verksamhetsområde. En 
gemensam cirkulationsplats på Malmövägen, som nyttjas 
både av detta planområde och planområde väster om 
Malmövägen, kan logiskt sprida trafiken åt väster och öster.  
 
Tillfart till och från själva planområdet är tänkt att ske via en 
ny huvudgata som utgår från den framtida rondellen (se bild 
nedan). På sikt kan vägen fortsätt österut i Bjuvs kommun.  
 
Sträckningen har gjorts med hänsyn till Bjuvs kommuns 
översiktsplan 2009 och deras framtida planer på att utveckla 
verksamhetsområde. 
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Den nya cirkulationsplatsen och den nya vägen som löper 
österut för att försörja verksamhetsområdet. Framtida 
koppling till Bjuvs kommun kan ske vidare åt öster. Bild från 
Swecos trafikutredning 2020-11-26. 
 
 
Utformning av gatustruktur 
För att skapa ett tilltalande och attraktivt gaturum föreslås en 
körbanebredd om 8 m kantad av träd med trafikseparerad 
gång- och cykelbana med en bredd om ca 3 m. Svackdiken 
för omhändertagande av dagvatten från gator är integrerade i 
gestaltningslösningen för att bidra till en så effektiv och 
funktionell dagvattenhantering för området som möjligt. Av 
samma anledning är höjdsättningen av gatorna gjord under 
förutsättning att gatorna vid extrema dagvattenflöden 
fungerar som sekundära avrinningsvägar. 

 
Principsnitt gatulösning för huvudgata i planområdet. Bild 
från Swecos trafikutredning 2020-11-26. 
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Parkering  
Åstorps kommun har ingen parkeringsnorm. Enligt liknande 
detaljplan för Verksamhetsområde Broby, Broby 57:1 med 
flera Åstorps samhälle och kommun, Skåne län har följande 
riktvärden för antal parkeringsplatser redovisats: 
 
 Industri: 9 bilplatser/1000 kvm våningsyta 
 Kontor: 18 bilplatser/1000 kvm våningsyta 
 
Parkering och uppställning av fordon ska ske på den egna 
fastigheten. Därutöver tillkommer naturligtvis utrymme för 
verksamhetens övriga fordonspark. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelväg planeras längs huvudgatan med fortsatt 
koppling till stråket längs Kölebäcken. I nordvästra hörnet av 
planområdet kan detta gång- och cykelvägnät anslutas till 
befintligt gång- och cykelvägnät mot Åstorps centrum. Längs 
Kölebäcken västerut kan cykelvägnätet kopplas samman med 
ett framtida cykelstråk mellan Hyllinge och Nyvång genom att 
använda befintlig tunnel under väg E4. Vidare åt öster kopplas 
stråket på sikt samman med det som planeras i Bjuvs kommun 
längs Kölebäcken. Gång-, cykel- och grönstråket genom 
Bjuvs kommun kan i förlängningen nå Söderåsen.  
 
Gång- och cykelvägnätet bildar ett lättillgängligt 
kommunikationsnät av stor betydelse för transporter till och 
från framtida arbetsplatser samt för ett framtida 
rekreationsstråk längs Kölebäcken. Bakom detta finns både 
miljöskäl – minskade fordonstransporter – och 
folkhälsovinster.  
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Befintligt cykelvägnät – grön linje, cykelvägnät i blandtrafik 
– streckad gul linje och behov av cykelväg – röd linje. 
Planområdet är markerat med blå linje. Cykelvägar som på 
sikt ska byggas ut kring planområdet är markerade med röd 
streckad linje.   
  

Hälsa och säkerhet 
Buller  
Malmövägen som löper längs med detaljplaneområdets västra 
del alstrar buller idag. Mätning som gjort visar att 
maximalnivån uppnår 88 dBA. Detta buller förväntas att öka 
med den årliga trafikökningen. Konsekvenserna av ett 
utbyggt verksamhetsområdet innebär att mängden trafik ökar 
och att verksamheterna i sig kan komma att alstra buller. 
Egenskaperna för industribuller varierar avsevärt beroende på 
typ av källa eller aktivitet det handlar om. Det innebär att 
effekterna av olika slags industribuller varierar. Ökningen av 
buller blir således relaterad till verksamheternas inriktning. 
Konsekvensen av utbyggnaden blir att bullernivåerna ökar 
från Malmövägen, om man inte sänker hastigheten. I sådana 
fall förväntas bullernivåerna vara liknande.  
 
Av bullerutredningen i miljökonsekvensbeskrivningen 
framgår att sänks hastigheten på Malmövägen längs 
planområdet från 70 km/h till 50 km/h blir den ekvivalenta 
ljudnivån i utbyggnadsfallet jämfört med nollalternativet i 
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stort likartad. Även i ett nollalternativ förväntas trafiken öka 
med 1,5 % till år 2040. Detta skulle innebära 4350 f/ådt varav 
9 % utgörs av tung trafik. Alltså en maximal ljudnivå på ca 88 
dBA.  
 
I trafikutredningen som Sweco (2020) gjort för 
detaljplaneområdet visar man på lämpligheten av en ny 
cirkulationsplats på Malmövägen. Den nya 
cirkulationsplatsen bidrar till att fördela trafiken på hela 
planprogramområdet (både Broby öster och Broby väster). 
Den nya cirkulationsplatsens placering innebär att 
hastigheten längs med planområdet kommer att kräva 
förändring. Detta på grund av säkerhetsskäl samt att 
hastigheten inte ska upplevas plåttrig.  Det skulle innebära att 
hastigheten, ca 350 meter söder om den nya 
cirkulationsplatsen samt ca 400 meter norr om den nya 
cirkulationsplatsen, skulle ändras från 70 km/h till 50 km/h.  

 
Nuvarande hastighet, 50 km/h, är markerad med grön linje. 
Blå linje markerar sträckor där hastigheten sänks från 70 
km/h till 50 km/h.  

Elektromagnetiska fält 
För ett intilliggande område har en magnetfältsundersökning 
genomförts för 50 kV spänning som finns i norr inom aktuellt 
planområde. Resultatet visar att styrkan på magnetfältet var 
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ca 0,2 mikrotesla på cirka 20 meters avstånd från 
ledningarna, vilket innebär att magnetfältet på detta avstånd 
är att betrakta som mycket lågt för stadigvarande vistelse. 
Magnetfält kring den högre spänningen (130 kV) ligger 
mellan 0,1 och 0,3 mikrotesla på 50 meters avstånd. Minsta 
horisontella avstånd i meter mellan fasledare och närmaste 
byggnadsdel är enligt Starkströmsföreskrifterna (elsäkerhet) 
10 m. 
 
Med hänsyn till referensvärden, riktvärden och utförda 
mätningen av elektromagnetiska fält samt att planerad 
bebyggelse inte innebär några bostäder eller byggnader där 
människor stadigvarande vistas ställs inga krav på 
skyddsavstånd för magnetfält. Skyddsavståndet 10 m enligt 
Starkströmsföreskrifter uppfylls inom planområdet där 20 m 
kvartersmark avsatts på ömse sidor om befintlig 130 kV 
luftledning, som område tillgängligt för allmännyttiga luft- 
och underjordiska ledningar. En 10 m bred zon med allmän 
platsmark avgränsar 50 Kv ledningarna. 
 
Farligt gods 
Inga miljöstörande verksamheter planeras inom området som 
kan tänkas generera transporter med farligt gods och området 
avses inte bli uppvärmt med fossila bränslen. Då 
Malmövägen inte är utpekad som led för farligt gods berörs 
inte planområdet av sådan trafik. 
 
 
Klimat 
Klimatet kommer eventuellt inte påverkas på en global nivå 
på grund av att man exploaterar jordbruksmarken på 
fastigheten Broby 50:2. Den stora faran ligger i att exploatera 
många områden som detta och tro att effekterna av dessa 
handlingar inte har någon påverkan. För att förebygga 
klimatpåverkan från detaljplaneområdet har bland annat ett 
stort naturområde planerats i den södra delen, längs 
Kölebäcken. Detta område ska samla dagvatten, i stora 
dammar, från verksamhetsområdet och rena det innan det går 
ut i Kölebäcken. Naturområdet kommer även bidra med 
mikroklimat för arter som insekter och fåglar.  
 
Möjligheten att ta sig till verksamhetsområdet med cykel 
eller med kollektivtrafik kan bidra till hållbart resande såväl 
som folkhälsan.  
 
Det blir viktigt att jobba från naturområdet och norrut för att 
få en sammanhängande känsla och effektivitet. För att 
undvika att det uppstår värmeöar till följd av stora hårdgjorda 
ytor bör lokalgator utformas med träd vars kronor skuggar 
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marken. Öppen dagvattenhantering hjälper också till att kyla 
och fukta marken.  
 
Verksamheternas entréområden och entréer gestaltas med 
inslag av vegetation.  
 
Urbana värmeöar 
Med ett förändrat klimat och fler antal varma dagar ökar 
risken för urbana värmeöeffekter i tätbebyggda områden med 
mycket höga temperaturer som följd. Riskutsatta områden är 
de med hög byggdensitet, en stor andel hårdgjorda ytor samt 
få inslag av grönska och vatten, vilket skapar en hög 
kapacitet för värmelagring. Det kan bland annat leda till 
negativa effekter för riskgrupper, samhällsviktiga sektorer 
och funktioner; påverka energianvändningen och 
luftkvaliteten; öka växthusgasutsläppen och bildandet av 
marknära ozon. 
 
 
Ekosystemtjänster 
Området är stödjande då det utgör en uppbyggande 
komponent för biologisk mångfald och underlättar ekologiska 
processer och funktioner genom att sammanlänka gröna ytor, 
spridningskorridorer. Området är också reglerande genom att 
det styr naturliga processer som vattenrening och 
flödesreglering med dagvattendammarna.  
 
Sammantaget skapas en del i en grönblå infrastruktur. Delen 
ingår i ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden med anlagda element som utforma, 
brukas och förvaltas så att biologisk mångfald bevaras och 
för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i landskapet. 
 
 
Rekreation 
Ett större grönområde avsätts längs Kölebäcken med 
dagvattendammar och gång och cykel-stråk. Detta område 
gynnar Åstorpsbor samt de som i framtiden kommer att jobba 
på verksamhetsområdet. Det ger möjligheter för 
vardagspromenader alltså en förbättring av hälsan, 
fritidsaktiviteter vilka kan gynna vårt sociala välmående samt 
pedagogik eller möjligheter för lärande i alla åldrar.   
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Konceptuell illustrationsplan som visar ett av många 
tänkbara scenarier. Fastighetsindelningen samt placeringen 
och volymerna på både byggnadskroppar och 
dagvattendammar kan komma att ändras. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan 
Observera att tidplanen är preliminär: 

• Samråd – sommar 2021 

• Granskning – höst/vinter 2021 

• Antagande – vinter/vår 2021/2022 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är femton år räknat från det datum då 
planen vunnit laga kraft.  
 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad 
rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men 
den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har 
rätt till ersättning. 
 
Ansvarsfördelning 
Allmän platsmark har kommunalt huvudmannaskap, vilket 
innebär att kommunen ansvarar för all utbyggnad på 
allmänplatsmark, till exempel genomförandet av gatumark, 
parkmark och VA-utbyggnad. 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning  
Fastighetsreglering krävs för detaljplanens genomförande, 
vilket kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. 
Fastighetsägaren (Åstorps kommun) ansöker och bekostar 
fastighetsregleringen inom kommunens mark.  
 
All den allmänna platsmarken ska överföras till Åstorp 
112:36. 
 
Servitut och ledningsrätt  
I samband med fastighetsbildningen skall erforderliga 
servitut för ledningar och infrastruktur bildas. 
 
Samfälligheter  
De samfälligheter som finns inom eller i närheten av 
detaljplaneområdet påverkas inte negativt av detaljplanen.  
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Ekonomiska frågor  
Köpeavtal upprättas med Åstorps kommun vid försäljning av 
mark inom området.  
 
Åstorps kommun tar ut anslutningsavgift av varje ny 
fastighetsägare enligt VA-taxa gällande för den tidpunkt då 
anslutning sker. 
 
Kommunen berörs inte av drift eller underhåll av 
anläggningar på kvartersmark. När ny fastighetsbildning har 
genomförts i området kan fastigheter bildas och avyttras.  
 
 
Teknisk försörjning 
Spill- och dricksvatten 
I Tyréns VA-utredning (2021-02-10) har framtida 
dimensionerande vattenförbrukning och dimensionerande 
spillvattenflöde översiktligt beräknats för planerad 
industribebyggelse i planområdet. Även fastighet Broby 50:1 
som idag har enskilt avlopp planeras att anslutas till det nya 
spillvattensystemet. Däremot har den redan en befintlig 
anslutning till vattenledningsnätet i gatan väster om 
fastigheten och inkluderas därför inte i planerad 
vattenförsörjning.  
 
Föreslagen Anslutningspunkt för spillvatten ligger vid en 
befintlig pumpstation nordöst om planområdet. Marknivån 
lutar generellt bort från pumpstationen söderut och 
planområdet ligger således lägre än befintlig pumpstation. 
 
Höjdsättning inom planområdet är inte klar men ett 
översiktligt förslag på avledning av spillvatten har tagits fram 
utifrån befintliga höjder. Utgångspunkt har dock varit att 
mindre höjdskillnader inom planområdet kommer jämnas ut i 
samband med ny höjdsättning. I första hand föreslås att 
avledning inom planområdet sker med självfall till en ny 
pumpstation varifrån vatten sedan leds i trycksatta ledningar 
bort till anslutningspunkten. Då det inte finns någon 
framtagen utformning av lokalgator har exempel på två 
ledningssträckor ritats upp. Ungefärliga höjder på utritade 
ledningssträckor och markhöjder kan ses i bilden nedan.  
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Översiktlig skiss över föreslagna spill- och 
dricksvattenledningar inom området och till/från 
anslutningspunkt.  
 
 
Dagvatten 
Att ta hand om, fördröja och rena dagvatten i helt eller delvis 
öppna system är den långsiktigt mest hållbara 
dagvattenhanteringen. Genom öppen avledning nyttjas 
processer som efterliknar naturens eget sätt att ta hand om 
regnvatten d.v.s. avrinning över vegetationsytor, avdunstning, 
infiltration och perkolation, transport i öppna vattendrag och 
fördröjning i våtmarker och dammar. Dessa processer och 
system ger ett mycket långsammare avrinningsförlopp vilket 
minskar toppflödena och dessutom kommer en större andel 
vatten att infiltrera och även avdunsta, vilket innebär att den 
totala volymen som avrinner blir mindre. Mark och växter 
hjälper även till att rena dagvattnet genom olika bio- och 
geokemiska samt fysikaliska processer. 
 
Som riktlinjer för utformandet och dimensioneringen av 
dagvattensystemet för detaljplanen Broby 50:2 har Åstorps 
kommuns dagvattenplan samt svenskt vattens P104 och P110 
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använts. Utgångspunkt har varit att dagvattensystemet ska 
dimensioneras enligt riktlinjer för täta centrum- och 
affärsområden enligt P110. 
 
Planområdet omfattar 38,6 ha varav ca 20 ha kommer att bli 
verksamhetsområde. Av kvartersmarken får hälften bebyggas 
och 15% ska vara genomsläpplig tomtmark. Gatumark och 
naturmark utgör ca hälften av detaljplaneområdet.  
 
I samband med planerad bebyggelse ökar både avrinning och 
föroreningsbelastning. För att nå satt begränsat flöde på 1 l/s 
x ha inom området krävs en fördröjning på ca 24 000 m3 . 
Fördröjning och rening föreslås i huvudsak ske i dammar och 
torrdammar i planområdets södra del. Systemet bör även 
kompletteras med gröna stråk invid lokalgator för trög 
avledning vilket ytterligare minskar flödestoppar och leder 
till ökad fördröjning. Med föreslagna dagvattenåtgärder finns 
det goda möjligheter att rena och fördröja dagvatten inom 
planområdet och möjligheterna att nå satta MKN i 
recipienterna bedöms då inte påverkas negativt. 
 

 
Föreslagen dagvattenhantering. Generell avrinning 
markerad med gröna pilar. 
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I Tyréns VA-utredning (2020) har man dimensionerat flöden 
för området med ett 30-årsregn och klimatfaktor 1,25 för att 
ta höjd för ökad nederbörd i samband med framtida 
klimatförändringar. Sammanställning av planerad 
markanvändning, avrinningskoefficienter och 
dimensionerande flöde kan ses i tabellen nedan. En befintlig 
damm finns i södra delen av planområdet men denna har inte 
inkluderats då planen inte är att ansluta den till nytt 
dagvattensystem. Dammen kommer dock vara kvar i 
befintligt läge. 
 

Tabell ur VA-utredning för Broby 50:2, Tyréns (2021-02-10) 
Markanvändning och flöden vid planerad bebyggelse. Flöden 
har beräknats med en avrinningskoefficient på 1,25.  
 
 
Att området kommer klara av dagvattenhanteringen går att 
påvisa, men en vidare utredning och dimensionering krävs av 
dagvattenåtgärder samt spillvatten och vatten i samband med 
höjdsättning och planering av industrimarken. Särskilda 
industrier kan ha extra hög belastning på dricks- eller 
spillvattennätet och dimensionering av dessa bör göras i 
detalj när det finns mer information om tänkt verksamhet. 
 
Brandvattenförsörjning med mera 
Vid projektering ska upprättande av brandvattenförsörjning 
ske i samråd med Räddningstjänsten för att tillgodose 
behovet av brandposter, räddningstjänstens åtkomlighet, 
räddningsvägar, uppställningsplatser för höjdfordon samt 
insatstider.  

Avfall 
Avfallshanteringen sker på den egna fastigheten och ska 
placeras så backning inte förekommer. Det är viktigt att 
avfallsutrymmet motsvarar de behov som föreligger samt 
underlättar källsortering. Växtligheten får inte inkräkta på 
vägbredd eller på fria höjden, mått finns i 
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renhållningsordning för Åstorps kommun. Om inte 
renhållningsordningen följs finns det risker att 
avfallshanteringen inte kommer fungera eller att det blir dyra 
merkostnader för fastighetsägaren.  

Masshantering 
Massorna som är en konsekvens av exploateringen ska i den 
mån det går förbli och användas på plats så att man undviker 
icke miljövänliga och dyra transporter. Skulle det bli mycket 
massor över ska kommunen i första hand se om man kan 
använda dem på andra närliggande områden innan de 
eventuellt fraktas bort. Innan massor hanteras och används på 
annan plats ska kommunen försäkras om att de inte är 
förorenade.  
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