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HANDLINGAR 

Planhandlingarna består av: 

– plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser 

 

Till planen hör: 

– planbeskrivning (denna handling), med social konsekvens-  

   Beskrivning (bilaga) 

– illustrationskarta i skala 1:1000 

– samrådsredogörelse 

– utställningsutlåtande 

– fastighetsförteckning 

– genomförandebeskrivning 

 

Tekniska utredningar: 

- Parkeringsutredning (Norconsult 2012-03-30) 

- Trafikbullerutredning (Norconsult 2011-08-25) 

 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att utvidga Tranemo centrum åt väster, över 

Järnvägsleden mot Tranemosjön. Det sker genom att utveckla området 

kring Tranemo Gymnasium, Medborgarplatsen och f d samhallshuset, 

strandområdet mot Tranemosjön samt delar av Järnvägsleden och om-

rådet vid bussterminalen. 

 

Planförslaget följer tankarna i ”Program inför detaljplan för Samhalls-

området omfattande fastigheten Gudarp 12:1 med flera (2006)”. Pro-

grammet som varit föremål för samråd har därefter fördjupats i ett vis-

ionsarbete.  

 

Historiskt har planområdet varit ett industriområde invid järnvägen. 

En successiv omvandling har skett under lång tid. Järnvägen är ned-

lagd sedan länge. Medborgarhuset och gymnasiet tillsammans med 

parken i väster har format en viktig del av Tranemo centrum och knu-

tit samman samhällets olika delar. Området kring Järnvägsleden är 

idag en öppen korridor som skiljer centrumområdet från sjön och par-

ken. 

 

Planen syftar till att utveckla området till en levande och attraktiv del 

av Tranemo centrum. F.d. samhallshuset rivs. Det ger plats för ut-

byggnad av mycket attraktiva bostäder med inslag av verksamheter i 

bottenvåningarna. Här bor man mitt i centrum, nära till ”allt” och med 

utsikt över Tranemosjön.  
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Parken vid gymnasiet utvecklas söderut till en stadspark längs Trane-

mosjöns strand, från gång- och cykelbron vid Brogatan ner till Molan-

ders väg.  

 

Mellan gymnasiet och de nya bostäderna byggs ett nytt bibliotek. Det 

blir en viktig målpunkt för tranemoborna och för gymnasiet. En ny 

lokalgata från Järnvägsleden blir entrégata till biblioteket och till bo-

stadskvarteret. Gatan avslutas med ett torg framför biblioteket och 

gymnasiets södra entré. Gymnasiet ges utbyggnadsmöjligheter åt öster 

och söder. Järnvägsleden ges karaktären av stadsgata. Sammantaget 

skapas en innerstadsmiljö, som är befolkad hela dygnet och som kny-

ter ihop Tranemo centrum över Järnvägsleden fram till Tranemosjön.  

 

Medborgarplatsen norr om gymnasiet ges möjlighet för utveckling av 

restaurang/gatukök och mindre verksamheter. Medborgarplatsen blir 

ett välgestaltat entrétorg med viss andel korttidsparkering.  

 

Molanders väg i södra delen av planområdet fungerar som entrégata 

till ICA, till det befintliga bostadshuset och till de nya bostadäderna. I 

den södra delen av planområdet regleras även förhållandena kring den 

redan utbyggda gång- och cykelvägen och parkeringen vid och förbi 

ICA. 

 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Tranemo kommun äger nästan all marken inom planområdet.  

 

I området innefattas fastigheterna Gudarp 12:1, 12:2, 28:1, 28:2, 36:1, 

4:53, m fl, samtliga vilka ägs av Tranemo kommun, samt en mindre 

del av Tranemo 1:3, vilken ägs av Tranemo församling. En del av Gu-

darp 39:1, vilken idag ägs av Tranemo kommun kommer att avstyckas 

till Gudarp 25:1 som ägs av Kindfast AB. En anpassning med flera 

om- och nybildningar av fastigheter kommer att göras när planen ge-

nomförs. 

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT PBL OCH MILJÖBALKEN 

En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18§ och 

Miljöbalken (MB) 6 kap 11§ har i enlighet med MKB-förordningen 

genomförts. Området anses vara lämpligt för föreslagna ändamål och 

programförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåver-

kan. Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med en 

miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Be-

hovsbedömning har varit föremål för samråd med länsstyrelsen enligt 

6 § MKB-förordningen. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning 

om att förslagets genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan. 
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PLANDATA 

Planområdet har en yta på 7,5 ha varav 6 ha mark och 1,5 ha vatten-

område. Området är beläget i Tranemo centrum väster om järnvägsle-

den, väg 785 och söder om Brogatan, väg 156.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Gällande översiktsplan för Tranemo kommun antogs av kommunfull-

mäktige 2010-10-25.  

 

Gällande detaljplaner 

Följande detaljplaner ingår helt eller delvis i planområdet: 

 Detaljplan för Gudarp 25:1 m fl, antagen av kommunfullmäk-

tige 2002-06-24. 

 Detaljplan för Gymnasieskola i Tranemo (Gudarp 12:2 m.fl.), 

antagen av kommunfullmäktige 1993-10-28. 

 Detaljplan för Järnvägsgatan – Tranemo centrum, antagen 

1989-03-28. 

 Byggnadsplan för del av Tranemo stationssamhälle, antagen 

1968-04-28.  

 Byggnadsplan för Gudarp Kryssgärde 1 antagen den 1943-12-

22. 

 En mindre del av planområdet är tidigare ej planlagd mark. 

Detta gäller en triangel väster om ICA och söder om punkthu-

set vid Molanders väg, samt vattenområden i Tranemosjön. 
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Program 

Ett planprogram, ”Program inför detaljplan för samhallsområdet om-

fattande fastigheten Gudarp 12:1 med flera” utarbetades under 2006. 

Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2006-12-19 att genomföra 

programsamråd. Synpunkterna under samrådstiden innebar inte några 

förändringar av innehållet i programmet. Programmet ligger till grund 

för det aktuella detaljplaneförslaget. I huvudsak överensstämmer plan-

förslaget med programmet. Den viktigaste förändringen är att planför-

slaget förutsätter att f.d. samhallshuset rivs, att området bebyggs med i 

huvudsak bostäder, samt att ett nytt bibliotek byggs.  

 

 
Orienteringskarta från ”Planprogram för Samhallsområdet”. 1. Gymnasiet 

och Medborgarplatsen, 2 Järnvägsleden med bussterminal, 3 stadsparken, 4 

samhallshuset med bibliotek samt bostäder och 5 nybyggt bostadshus. 

 

F.d. samhallshuset rivs  

Under planarbetets inledning förutsattes att f.d. samhallshuset skulle 

byggas om och bl.a. inrymma ett nytt bibliotek. Tekniska undersök-

ningar har dock visat att huset har en så dålig teknisk status att det inte 

kan bevaras. En rivning av f.d. samhallsbyggnaden öppnar helt nya 

möjligheter för områdets utveckling.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Planområdet består idag till största delen av f.d. samhallshuset, gym-

nasiet och Medborgarhuset, samt hårdgjorda ytor; parkeringar, gator 

och torg omkring dem. I nordväst vid gymnasiet finns en anlagd park. 

I väster innefattas ca 1,5 ha av Tranemosjön i planområdet.  

 

Medborgarplatsen i norr blir ett, vackert, flexibelt utformat torg med 

korttidsparkering och plats för andra aktiviteter. Infarten flyttas något 

österut för att ge plats åt gångytor på torgets västra sida. En ny passage 

över Brogatan i anslutning till infarten till Medborgarplatsen ersätter 

en befintlig övergång längre västerut (Brogatan ingår dock inte i de-

taljplaneförslaget och passager regleras i plan). Torget avgränsas i väs-

ter med en ny byggnad för restaurang/gatukök. Den ges möjlighet till 

uteservering mot väster. 

 

Området väster om samhallshuset tillförs den sammanhängande park 

som utvecklas längs Tranemosjöns strand. Den kan formas till en at-

traktiv park som lockar med plats för allt från spel och lek till avkopp-

ling. Stora asfalterade ytor rivs upp och vissa låglänta partier fylls upp. 

I den södra delen av strandområdet har viss muddring och uppfyllnad i 

anslutning till utloppen för större dagvattenledningar gjorts. Fortsatta 

arbeten för att forma strandområdet kan kräva tillstånd för vattenverk-

samhet. 

 

Det nya biblioteket ligger innanför strandparken och med utsikt över 

Tranemosjön. Det primära gång- och cykelstråket passerar på utsidan, 

väster om biblioteket. Bibiotekets och gymnasiets entréer vänder sig 

mot ett gemensamt entrétorg. Mot torget kan även små verksamheter i 

bostadskvarteret vända sig. Den nya lokalgatan från Järnvägsleden in 

mot entrétorget trädplanteras. Den knyter samman parken, biblioteket 

och gymnasiet med Järnvägsleden. 

 

I norr utvecklas den befintliga parken till en vacker ”stadspark”. Mot 

Brogatan anläggs en låg vall som skapar avskildhet och lugn i parken, 

samtidigt som de ”vassaste” trafikljuden dämpas. I denna del av par-

ken finns goda möjligheter för konst, skulptur och blomsterarrange-

mang, mm. Närmre biblioteket och gymnasiets västra gavel kan par-

ken rymma aktiviteter, en flexibel scen, mm.  

 
En låg vall skapar avskildhet och dämpar de vassa däcksljuden. 
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Gestaltningsprinciper för park- och strandområdet 

Tranemosjön kan ses mer som en utbuktning av ån Assman eftersom 

sjöns vattenomsättningstid endast är runt 36 timmar och dess nivå 

snabbt varierar med upp till 2 m. Därmed måste stor hänsyn tas till 

strandlinjens läge och utformning. För strandparken och vattenområ-

det har en studie med inriktning på ”naturmiljödesign” utförts. Den 

avses ligga till grund för utformningen och gestaltningen av området.  

 

Strand- och vattenområdet kan utvecklas både med avseende på rekre-

ations- och naturvärden. I samband med att muddring av delar av vat-

tenområdet genomförs, kan strandkanten ges en mjuk, naturlik ut-

formning.  

 
Följande figurer är hämtade från ”Förslag till naturmiljödesign” (nov 

2010),. Det är ett idématerial som visar hur strandområdet längs Tranemo-

sjön kan utvecklas. - I det nu gällande planförslaget har dock biblioteket 

flyttats in från stranden. Höga vattennivåer har visat sig begränsa möjlig-

heterna att utnyttja ”Björkholmen”. Idén om en ”Fågelholme” har inte 

längre någon aktualitet. 
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En naturlikt formad strandzon 

När muddermassorna har dränerats ur ska den gjorda invallningens läge 

och profil bearbetas så att strandlinjen får en naturlig karaktär både i sid-

led och höjdled. För att förhindra erosion kan vissa delar av strandkanten 

förstärkas med kokosmatta som underlättar etablering av gräs och örter.  

 

För att öka vattenkontakten i området är det viktigt att strandkanten och 

området närmast sjön får en flackare lutning så att vattenspegeln går att se 

från gång- och cykelvägen.  

  

 
Slåttermaden 

Den återstående resten av gammal slåttermad utmed sjön har både ett na-

turvärde och ett historiskt intresse. Den domineras fortfarande av slåtter-

gynnad högstarr, men här finns även lite ovanligare växter. Bladvass och 

buskage kommer att dominera om ingen hävd återupptas. 

 

Här föreslås att den södra delen av maden grävs ur för att ge mer vatten-

kontakt från stranden. Samtidigt grävs små kanaler i kanten mot sjön, vilket 

ger en artrik och spännande våtmarksmosaik som man kan vandra över på 

en brygga från stranden till udden. Här kan man studera växt- och djurlivet, 

fånga sländor och fjärilar, eller bara promenera. 
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Den belysta holmen 

Väster om åns utlopp i Tranemosjön ligger en liten ö (I idématerialet kallad 

”Björkholmen”) som ingår i planen. Ön kan tjäna som blickfång i fonden av 

parken, t.ex. genom ljussättning.  

 

 
 

Den norra delen av strandparken mot Brogatan har karaktär av 

”stadspark” med plats för konst, skulptur och blomsterarrangemang. 
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En läktare eller trätrappa utanför biblioteket, kan möta vattnet. En enkel 

brygga kan leda vidare till en flotte som kan fungera som musikscen. Detta 

kan bli en attraktiv plats både för evenemang och informella möten. 
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Bebyggelse 

Väster om Järnvägsleden 

Inom planområdet finns idag Tranemo gymnasium, som tillkom 1994. 

Norr om skolan finns Medborgarhuset i typisk 1950-talsstil med 

mycket välbevarad interiör. Byggnaden inrymmer, bl.a. biograf och 

samlingslokal, samt lokaler för gymnasieskolan. Vid Medborgarplat-

sen finns ett gatukök som tidigare inrymt en bilverkstad.  

 

 
Medborgarhuset i typisk 1950-talsstil fungerar nu bland annat som sam-

lingssal och biograf. 

 

Ett nytt bibliotek byggs nära gymnasiet och i direkt anslutning till 

strandparken. Det utnyttjar det attraktiva läget och kan med ett café 

skapa en spännande besökspunkt för hela Tranemo. Bibliotekets entré 

och gymnasiets södra entré vänder sig mot ett gemensamt torg. Nord-

västra delen av f.d. samhallshuset rivs för att möjliggöra biblioteksut-

byggnaden. Gymnasiet ges utbyggnadsmöjligheter med nya lokaler för 

undervisning åt öster mot Järnvägsleden och mot söder.  

 

Gymnasiet, biblioteket och Medborgarhuset ges i planen samma an-

vändningsbeteckning, CS (centrumändamål, skola). 

 

 
3D-bild som visar biblioteksbyggnaden från söder. F.d. samhallshuset 

till höger (delvis rivet) och gymnasiet bortom. Nya tillfartsgatan och 

entrétorget syns mellan biblioteket och gymnasiet.(Bild: Arkitekthuset 

AB). 
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Planförslaget innebär att ett sammanhängande bostadskvarter med 100 

till 150 lägenheter i flerbostadshus skapas där f.d. samhallshuset idag 

ligger. Kvarteret kan även inrymmas mindre verksamheter i markplan.  

 

Bostadskvarteret ges en samlad utformning. Planförslaget innebär att 

byggnadshöjden kan variera mellan fem och sju våningar med den 

lägre byggnadshöjden mot Tranemosjön. Bebyggelsen placeras nära 

Järnvägsleden dels för att knyta samman den nya centrumdelen med 

den gamla, dels för att förstärka Järnvägsledens karaktär av stadsgata. 

Genom kvarteret i Byns vägs förlängning skapas genomsikt mot Tra-

nemosjön (se vidare under ”gestaltning”). Ett effektivt markutnytt-

jande i detta centrala läge förutsätter att bostadsparkeringen sker i käl-

larplan.  

 

Vid Medborgarplatsen ges möjlighet att uppföra en ny byggnad för re-

staurang/gatukök. Avsikten är att ersätta den befintliga, tidigare bil-

verkstaden med en byggnads som kan svara mot platsens centrala läge 

och funktion mitt i Tranemo.  

 

Öster om Järnvägsleden 

Öster om Järnvägsleden och bussterminalen ligger två fastigheter som 

ingår i planområdet varav den södra är bebyggd med ett äldre enbo-

stadshus och den norra idag används som pendelparkering och bilan-

göring till bussterminalen. Inom området för dessa båda fastigheter, 

som ägs av kommunen ger planförslaget möjlighet till bebyggelse i 

upp till fyra våningar för centrumverksamhet. I den norra delen ryms 

parkering och bilangöring till bussterminalen, dels tillfart till den nya 

byggnaden.  
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Gestaltningsprinciper för ny bebyggelse 

Utvecklingen av f.d. samhallsområdet innebär en unik möjlighet att ta 

tillvara på läget vid Tranemosjön och berika Tranemo centrum med 

nya kvaliteter. Därmed ställs höga krav på gestaltning och arkitekto-

nisk utformning av nya byggnader. 

 

Bibliotekets läge i parken vid sjön är mycket exponerat. Byggnaden 

blir ett nytt landmärke i Tranemo och det är viktigt att den ges en ge-

nomtänkt gestaltning där tydliga ”baksidor” undviks”. En planbe-

stämmelse införs som reglerar att; ”Byggnadsvolym och fasader skall 

utformas med särskild hänsyn till områdets exponerade läge så att en 

god helhetsverkan uppnås.”  

 

Inom bostadskvarteret styr planen förutom exploateringsgraden även 

vissa huvudprinciper kring byggnadshöjd, samt möjlighet till genom-

sikt genom kvarteret. Samma ”f-bestämmelse” som för biblioteket, 

gäller även för bostadskvarteret. Eftersom kommunen äger marken 

kan ytterligare krav och önskemål när det gäller detaljutformning av 

bostadskvarteret, styras i avtal med framtida exploatörer. 

 

 

Siktlinjer genom bostadskvarteret 

Närheten till strandparken och Tranemosjön ska vara påtaglig också 

när man rör sig längs Järnvägsleden, längs Byns väg, eller när man be-

finner sig vid bussterminalen. Därför är det viktigt att skapa genomsikt 

genom bostadskvarteret, liksom längs entrégatan in mot biblioteket. 

Planen innehåller bestämmelse om att minst två genomgående sikt-

stråk ska finnas. 
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Byggnadshöjder, bostadskvarteret 

Det nya bostadskvarteret har en byggnadshöjd på fem till sju våningar. 

Fem våningar mot Tranemosjön och sju våningar, där översta våning-

en är indragen, mot Järnvägsleden (se figurer).  

För att bostäderna med denna byggnadshöjd ska få säkra utrymnings-

vägar förutsätts att trapphusen utformas enligt standard Tr2. 

 

 
Principsektion genom bostadskvarteret. Byggnadshöjden varierar från 

fem till sju våningar. Lägst mot Tranemosjön och högst mot Järnvägs-

leden, där översta våningen ska vara indragen. 

 

 

Offentlig och kommersiell service 

Planområdet ligger centralt i Tranemo och alldeles väster om den nu-

varande centrumkärnan. I princip all kommersiell och offentlig service 

inom Tranemo kommun finns därför inom några hundra meters av-

stånd. Inom området ges fortsatt och utökad möjlighet att etablera 

verksamheter. Planbestämmelserna är därför utformade så att flera an-

vändningssätt inryms i de olika byggnadskvarteren. 
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Trafik  

Området trafikmatas från Brogatan i norr, från Järnvägsleden, samt 

från Molanders väg i söder. I norr finns idag två infarter till Medbor-

garplatsen. I förslaget används den västra infarten endast för transpor-

ter till gymnasiet och biblioteket. Den östra flyttas något österut. 

 

Gestaltningsprinciper för Järnvägsleden 
Planförslaget innebär att Tranemo centrum utvecklas på båda sidor om 

Järnvägsleden. Järnvägsleden får en ny nedtonad karaktär av stadsgata.  

 

Utanför planområdet kan tydliga övergångar mellan Järnvägsledens 

nuvarande karaktär och den nya stadsgatan skapas. Korsningen med 

Brogatan kan t.ex. byggas om till en cirkulationsplats. En tydlig entré 

till ”stadsgatan” från söder kan anordnas vid Fabriksgatan.  

 
På sträckan mellan Brogatan och Fabriksgatan utformas Järnvägsleden 

som en stadsgata. Exempel på utformning.  
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Exempel på utformning för Järnvägsleden. Genom att utforma gatan för 

lägre hastighet och ökad säkerhet minskas barriäreffekten.  

 
Den nya entrégatan in mot biblioteket med träd, parkeringsfickor och 

trottoarer. 

 

Infart till det nya biblioteket och bostadskvarteret sker via en ny lokal-

gata från Järnvägsleden söder om gymnasiet. Utformningen av gatan 

föreslås även här ha karaktär av stadsgata med parkeringsfickor, trot-

toar och trädrader som ramar in. Bostadskvarteret i söder medger både 

bostäder och centrumverksamhet vilket skapar förutsättningar för akti-

viteter längs gatan och en stärkt koppling mellan Tranemo centrum, 

biblioteket och parken. Lokalgatan avslutas med ett torg som både 

fungerar som entré till biblioteket och gymnasiet, men även rymmer 

t.ex. besöksparkering för rörelsehidrade. Torget bör få en ambitiös ut-

formning med bearbetad markbeläggning och inramande trädplante-

ring samt sittplatser i soliga lägen.  

 

Lokalgatan som i gällande detaljplan går söderut från Molanders väg 

och är en del av ICA:s parkeringsanläggning, överförs i planförslaget 

till kvartersmark betecknad ”centrumverksamhet”. 
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Gång- och cykeltrafik 

Flera huvudstråk för gång- och cykeltrafik passerar genom planområ-

det. Ett av dessa är den gamla banvallen, som korsar området i nord-

sydlig riktning längs Järnvägsleden. Ett annat går längs Tranemosjön 

från Molanders väg till GC-bron över Assman.  

I öst-västlig riktning finns huvudstråket från Lövstagatan, som passe-

rar norr om gymnasiet. Planförslaget innebär att dessa huvudstråk bi-

behålls i sin funktion men byggs om med förbättrad kvalitet.  

 

En av huvudtankarna i planförslaget är att knyta samman centrumde-

larna på ömse sidor in Järnvägsleden. Passager över Järnvägsleden för 

gående och cyklister utformas på ett säkrare och enklare sätt som en 

del av omgestaltningen av Järnvägsleden. Det sker dels vid Byns väg, 

dels vid Lövstagatan. En ny passage skapas vid bussterminalen över 

till gymnasiet vid den nya lokalgatan. Vidare kommer cykelvägar i sö-

der att regleras i planen.  

 

 
Viktiga gång- cykelstråk inom planområdet.  

För att underlätta för cyklister behöver det finnas cykelparkeringar, vid 

både busstorget, gymnasiet och de andra målpunkterna. I parkeringsut-

redningen bedöms bland annat att det behövs cirka 100 cykelparke-

ringar till gymnasieskolan. Cykelparkeringarna ska utformas tryggt 

och säkert, med möjlighet att låsa fast cykeln i ram och gärna väder-

skyddat. Dessa regleras inte särskilt i detaljplanen.  
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Kollektivtrafik 

Bussterminalen ligger invid Järnvägsleden i områdets östra del. Den är 

mycket centralt placerad i det utvidgade centrumområdet. Här angör 

busslinjer till bland annat Göteborg, Kinna, Borås, Ulricehamn och 

Gislaved. Planförslaget rymmer möjligheten för en ombyggnad av 

bussterminalen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Pla-

nen medger en omgestaltning av bussterminalen med tydliga, breda 

gångpassager mellan bussarnas uppställningsplatser.  

 

En alternativ utformning av terminalen med alla bussar uppställda i 

samma riktning i två led har diskuterats. En sådan lösning har dock 

inte efterfrågats av Västtrafik och anses inte öka säkerheten i nämn-

värd grad. En sådan lösning är också betydligt mer utrymmeskrävande 

och skulle medföra att Järnvägsleden behöver flyttas med minst hela 

sin bredd åt väster. 

 

 

Parkering, angöring 

Det är viktigt för områdets attraktivitet att Järnvägsleden inte uppfattas 

som helt kantad av parkeringsytor, utan att de viktigaste blickfången 

utgörs av andra stadsbyggnadselement (parken, nya bostäder, gymna-

siet, en attraktiv bussterminal, etc). 

 

Bostadskvarterets parkeringsbehov ska tillgodoses inom kvarteret. Det 

attraktiva och centrala läget mitt i Tranemo medför ett högt markut-

nyttjande, vilket innebär att bostadsparkeringen lokaliseras till källar-

plan. Angöring sker dels från Molanders väg, dels från den nya lokal-

gatan söder om gymnasiet.  

 

Området öster om gymnasiet blir parkeringsplats för gymnasiet, Med-

borgarhuset och för biblioteket, mm. Planen föreskriver att parke-

ringsområdet ska utföras med trädplantering för att klä sin roll som 

central allmän plats i Tranemo. I anslutning till bussterminalen ska det 

finnas korttidsplatser för ”hämta-lämna-funktionen”.  

 

 

Parkeringsutredning för centrum 

Genomförandet av planförslaget innebär förändringar när det gäller 

parkeringsförhållandena i centrala Tranemo. En parkeringsutredning 

som behandlar hela Tranemo centrum har därför utarbetats parallellt 

med det nu föreliggande detaljplaneförslaget (Norconsult AB 2012-

03-30). Utredningens innehåll och slutsats kan sammanfattas så här:  
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Det finns idag ett stort överskott om cirka 225 parkeringar i Tranemo 

centrum. Även efter genomförandet av detaljplanen för Tranemopar-

ken bedöms att det kommer att finnas ett överskott av parkeringsplat-

ser. Idag är parkeringsplatserna ojämnt använda. Platserna längs Stor-

gatan och vid f.d. Samhallshuset har hög beläggning, medan bland an-

nat parkeringsplatser öster om bebyggelsen längs Storgatan har mycket 

låg beläggning. Åtgärder som kan göras för att få ett mer effektivt ut-

nyttjande av parkeringsplatserna är bättre skyltning, tidsstyrning samt 

anvisning av parkeringsplatser för anställda i centrum. 

 

De parkeringsplatser som idag har låg beläggning kan få bättre skylt-

ning för att visa på var det är lämpligt att parkera. Den parkeringsplats 

som tillkommer öster om gymnasieskolan är lämplig för kortare besök 

till Storgatan, bibliotekek. Även parkeringsplatserna utmed Storgatan 

är lämpliga som besöksparkeringar. Om de parkeringar som ligger 

mest lättillgängligt för butiker har en kortare parkeringstid så kan cent-

rums attraktivitet öka, eftersom det underlättar för besökare. 

 

För att möjliggöra lediga platser till besökare kan parkeringen här 

tidsbegränsas. De som vill parkera under en längre tid, exempelvis an-

ställda på kommunen eller andra arbetsplatser kan därmed med fördel 

anvisas plats på andra parkeringsplatser, exempelvis de som ligger ös-

ter om bebyggelsen läng Storgatan. 

 

Parkeringsplatsen öster om gymnasieskolan upptar en stor yta. Till-

sammans med busstorget på andra sidan Järnvägsleden blir det stora 

avstånd som kan upplevas som tråkiga eller otrygga. Tillkommande 

bebyggelse bör därför få aktiva och öppna fasader i bottenplan som 

orienterar sig mot parkeringen. Även närliggande bostäder bör få föns-

ter orienterade mot parkeringen, för att öka den upplevda tryggheten. 

Själva parkeringsytorna bör brytas ned i mindre enheter så att skalan 

inte upplevs så stor. Växtlighet och belysning är här viktiga element 

att arbeta vidare med. 

 

Gällande parkeringsplatser för cykel, så finns ett bedömt behov av 

cirka 150 platser i anslutning till gymnasiet. Även busstorget och 

andra målpunkter behöver cykelparkeringar. Parkeringarna bör utfor-

mas så att cyklarna kan låsas fast i ramen. Busstorgets cykelparkering 

bör dessutom vara väderskyddad. 
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt Jordartskartan Serie Ae nr 75 från Sveriges geologiska under-

sökning utgörs jordlagren i större delen av området av isälvsavlagring. 

Provtagningar i området (utförda av Sweco, maj 2011) visar att jord-

lagren huvudsakligen utgörs överst av ett tunt lager mulljord alterna-

tivt fyllnadsmaterial. Därunder följer siltig sand till djup större än 20 

m. I nordöstra hörnet vid det gamla bostadshuset (utanför planen) går 

berget i dagen.  

 

Stabilitet 

Områdets stabilitet är komplex eftersom den cementfabrik som tidi-

gare låg på platsen både använt området som täkt och deponi. Detta 

innebär att en stor del av områdets jordmassor utgörs av varierande 

former av fyllnadsmaterial. Inför bygglov och projektering av byggna-

der krävs därför detaljerad geoteknisk undersökning som underlag för 

grundläggning, höjdsättning och dränering.  

 

Den mer kuperade norra delen av området, norr om Medborgarhuset, 

är bebyggd med bostadshus. I detta område är det små, eller inget 

jorddjup till berg vilket gör att stabiliteten i norra delen av planområ-

det bedöms vara tillfredställande.  

 

Grundläggning 

Grundläggning kan oftast utföras med platta på mark. Hög silthalt i 

isälvsavlagringen kan göra den tjälfarlig. Vid tyngre, sättningskänsliga 

byggnader eller löst lagrade jordar kan grundförstärkning krävas 

såsom massutskiftning alternativt grundläggning på plintar eller pålar. 

Då större delen av området utgörs av isälvsavlagring, vilket är ett 

friktionsmaterial, blir eventuella sättningar små och utbildas snabbt.  

 

För det planerade biblioteket har en geoteknisk undersökning utförts 

(Sweco, 2011-05-10, reviderad 2012-02-17). 

 

Inom bostadskvarteret kommer detaljerade geotekniska undersökning-

ar med förslag till grundläggning att tas fram när konkreta utform-

ningsförslag för utbyggnaden föreligger.  

 

Erosion 

Nära Tranemosjön, vid Assmans utlopp, visar störda provtagningar 

(utförda av Sweco 2011) att jordlagren huvudsakligen utgörs av siltig 

sand. Dessa sediment är lätteroderade vilket kan utgöra en stabilitets-

risk om medelvattenhastigheten överstiger ca 0,2 m/s. Det är viktigt att 

beakta erosionspåverkan då åtgärder görs som minskar vattendragets 

tvärsnittsarea. Detta medför ökad flödeshastighet vilket kan orsaka 
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bankerosion. I ett senare utredningsskede bör medelvattenhastigheten 

beräknas vid Assmans utlopp för att göra en säkrare bedömning av 

erosionsrisken i området. Risken för erosion har endast betydelse ur 

drifts- och underhållssynpunkt när det gäller utformningen av parkens 

möte med vattnet. Den bedöms däremot inte vara en risk ur säkerhets-

synpunkt. Kring brofästena vid gång- och cykelbron är strandkanten 

stensatt. 

 

Strandlinjen mot Tranemosjön har inspekterats under ett platsbesök 

utfört av Norconsult geoteknik i augusti 2012. I södra delen av detalj-

planeområdet är strandlinjen erosionsskyddad med sprängstensfyllning 

av grövre fraktion, uppskattningsvis 250-300 mm. Tecken på på-

gående erosion längs strandlinjen är dock i begränsad omfattning. I 

mellersta delen av strandkanten, i höjd med det planerade biblioteket, 

planeras avschaktning av våtmarken/översvämningsområdet. En 

avschakning beöms inte medföra någon större ökning av erosionsris-

ken. Strandkanten bedöms därför inte vara i behov av ytterligare eros-

ionsskyddande åtgärder.  

 

Hydrogeologi 

Vid tiden för utförda geotekniska fältundersökningar uppmättes nära 

Tranemosjön en grundvattenyta på djupet ca 2,5 m under markytan. I 

norra och östra delen av planområdet överstiger djupet till grundvat-

tenytan 2 m. Den siltiga sanden inom området har generellt hög per-

meabilitet (god vattengenomsläpplighet) vilket gör att portrycksför-

delningen mot djupet kan antas vara hydrostatiskt. Inom området 

kommer stora delar av de hårdgjorda ytorna att omvandlas till park- 

och gräsytor. Detta skapar förutsättningar för ökad infiltration. 

 

Schakt 

Jorden kan ha hög silthalt vilket gör den flytbenägen vid vattentillrin-

ning. Vid schakt ska avledning av ytvatten ske så att kvarstående vat-

ten ej erhålls.  

 

Radon 

Isälvsavlagringen har god genomsläpplighet och en grundvattenyta be-

lägen ca 2-3 m under markytan. Detta innebär att det finns risk för 

uppkomst av radon i byggnader. För ny- och tillbyggnader krävs ra-

donsäker konstruktion om inte mätningar utförs som visar på annat. 

 

 

FORNLÄMNINGAR OCH KULTURMINNEN 

I norra delen av området finns en äldre vägsten. Vägstenen är förknip-

pad med en lokal tradition och har ett kulturhistoriskt värde. Det finns 
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även en lokal tradition som gör gällande att en borg skall ha funnits på 

den ås som för länge sedan fanns inom området. Eventuella lämningar 

efter någon borg är dock sedan länge försvunna, troligen bortschaktade 

i samband med anläggandet av en cementfabrik under tidigt 1900-tal. 

 

Vägstenen står längs den gamla landsvägen som förband Brogatan och 

Lövstavägen. Strävan är att bevara vägstenen i sin nuvarande position 

och om möjligt förtydliga detta läge med informationsskylt kring dess 

art, funktion och historia. Stenens läge finns markerat på plankartan 

och på illustrationskartan. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Huvudledningar för vatten och avlopp finns utbyggda utmed Trane-

moparken till f.d. samhallshuset och till gymnasiet. En utbyggnad en-

ligt planförslaget bedöms inte medföra några kapacitetsproblem.  

 

Spillvatten kopplas direkt mot befintlig pumpstation i området.        

Anslutningspunkt planeras vid fastighetsindelning. 

 

Vattenanslutning kopplas mot befintlig ledning utmed Tranemopar-

ken. Vatten ansluts vid fastighetsgräns. Behovet av eventuell tryck-

stegring för vatten för ett bostadshus på upp till sju våningar kommer 

att studeras inför exploateringen av området. 

 

Brandvatten 

Utbyggnaden av bostäder, mm ställer krav på brandvatten. Kravet av-

ser både tryck och mängd. I området finns huvudledningar för vatten 

som har tillräcklig kapacitet och tryck för den planerade bebyggelsen. 

Detaljutformningen med brandposter etc, styrs inte av planen utan 

dessa frågor löses i projekterings- och bygglovsskedet. I dessa frågor 

har kommunen ett kontinuerligt samarbete med SÄRF (Södra Älvs-

borgs Räddningsförbund). 

 

Dagvatten 

Flera huvudledningar för dagvatten går genom området i öst-västlig 

riktning. Genom en utveckling av parken kommer andelen hårdgjorda 

ytor i området inte att öka.  

 

Dagvatten kopplas mot befintlig ledning som ligger i Molanders väg, 

omedelbart söder om planområdet. Dagvattnet ansluts vid fastighets-

gräns. Dagvattenanslutningen ligger nära Tranemosjön. Lokalt om-

händertagande av dagvatten (LOD), t.ex via en mindre damm före-

språkas inom bostadskvarteret.  
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Uppvärmning 

Ledningar för fjärrvärme går centralt igenom området i nord-sydlig 

och i öst-västlig riktning. Ledningarna kommer att påverkas av den fö-

reslagna bostadsutbyggnaden och av bilioteksutbyggnaden. Uppvärm-

ning av samtliga byggnader i området sker idag med fjärrvärme. Fjärr-

värme är även aktuellt för tillkommande bebyggelse. .Fjärrvärme kan 

anslutas vid fastighetsgräns.  

 

Avfallshantering 

Avfallshantering sker genom kommunens försorg med utgångspunkt 

från den lokala renhållningsordningen. En befintlig byggnad för avfall 

och återvinning söder om gymnasiet måste flyttas i samband med 

bibliotekets utbyggnad. Denna funktion kan inrymmas i gymnasiet 

som i planen ges utbyggnadsmöjligheter.  

 

Elförsörjning 

En befintlig transformator vid norra delen av samhallshusets västerfa-

sad måste flyttas i samband med utbyggnaden av bibilioteket. Ett nytt-

läge för transformator reserveras invid befintlig avloppspumpstation 

nordväst om biblioteket.  

 

 

STÖRNINGAR 

Trafikbuller 

En trafikbullerutredning avseende de föreslagna nya bostäderna inom 

”f.d. samhallsområdet” har utarbetats (Norconsult, upprättad 2011-08-

25, reviderad 2012-08-23). Utredningen tar sin utgångspunkt i trafik-

bullret från Järnvägsleden och Brogatan. Den tar även hänsyn till bull-

ret från bussterminalen. Utredningens slutsats är att en utbyggnad av 

bostäder i enlighet med planförslaget är möjlig men att hänsyn till tra-

fikbuller måste tas vid utformningen av den nya bebyggelsen. Nedan 

sammanfattas utredningen. 

 

Riktvärden för ekvivalent buller från väg- och tågtrafik vid nybyggnad 

av bostäder är fastställda till 55 dBA. Bostäder kan medges vid ny-

byggnad där en fasad har ljudnivåer som överskrider detta riktvärde. 

Då bör alla lägenheter som berörs av högre nivåer planeras i enlighet 

med angivna förutsättningar för ”avsteg från huvudregeln vid plane-

ring av nya bostäder”, som finns formulerade i Boverkets allmänna råd 

2008:1. 
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Detta innebär i korthet att alla berörda lägenheter ska utformas så att 

minst hälften av alla bostadsrum vetter mot en sida där ljudnivån är 

tyst, ≤ 45 dBA. Husen närmast Järnvägsleden ger en skärmande effekt 

på vägbullret för bakomliggande bostäder och uteplatser beroende på 

hur den utformas. En helt sammanhängande och hög bebyggelse ger 

stor skärmeffekt åt bakomliggande hus medan punkthus har en mindre 

skärmande effekt. 

 

Lamellhus med genomgående lägenheter med fasad åt både väster och 

öster kan förväntas få en baksida med ekvivalent ljudnivå ≤ 45 dBA. 

För punkthus kan det vara svårare att skapa en tyst sida och utform-

ningen av varje enskild lägenhet får då studeras.  

 

Inga speciella riktlinjer eller riktvärden finns för att reglera eller be-

räkna buller från busshållplatser utan riktvärdet som gäller för trafik 

på vägar får anses gälla även här. Ljudnivåmässigt bedöms dock buller 

från bussarna inne på bussterminalen inte påverka de beräknade bul-

lernivåerna inom planområdet utan trafiken på Järnvägsleden är di-

mensionerande. I den trafiken är antalet bussar inkluderade.  
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MILJÖKONSEKVENSER 

Behovsbedömning 

Vid upprättande av detaljplaner ska det göras en behovsbedömning 

som visar om planens genomförande kan medföra betydande miljöpå-

verkan. Om så är fallet blir planen föremål för en närmare miljö-

bedömning, varvid en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas 

enligt Plan- och bygglagen. En MKB upprättas om detaljplanen med-

ger en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som 

innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning 

med naturresurser.  

 

En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18§ och 

Miljöbalken (MB) 6 kap 11§ har i enlighet med MKB-förordningen 

genomförts. 

 

Kommunen har bedömt att planens genomförande inte kommer att 

medföra betydande miljöpåverkan eller att miljökvalitetsnormerna 

överskrids. Ett kommunsamråd har även hållits med planhandläggare 

från länsstyrelsen i Västra Götalands län. Bedömningen är att någon 

fristående miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, utan 

konsekvenserna för miljön redovisas i föreliggande planbeskrivning. 

Bedömningen grundas på de kriterier som finns i bilaga 4 i ”Förord-

ningen om miljökonsekvensbeskrivningar” samt kapitel 3 och 5 i Mil-

jöbalken. 

 

 

Vegetation 

I förslaget utökas den park som finns i nordvästra delen av planområ-

det söderut längs hela strandremsan. En utvecklings- och underhålls-

plan bör upprättas med inriktning att ge större möjligheter att vistas i 

och använda parken som rekreationsplats. Strandremsan/det grunda 

vattenområdet kan ses som en rest av tidigare allmänt förekommande 

strandmadsområden. Ett begränsat område t.ex. i höjd med biblioteket 

kan bibehållas oförändrat och översvämmas delar av året. Det kan ges 

en skötsel så att strandmadens egenart kan utvecklas och fungera som 

pedagogiskt objekt för gymnasiet. 

 

Delar av de hårdgjorda ytorna inom området blir kvar men större delar 

ersätts av parkmiljö. Området kring Järnvägsleden planteras med träd-

rader. 

 

 



28 (38) Planbeskrivning   
 

Gestaltning  

Ett genomförande av planförslaget innebär att attraktiva offentliga 

miljöer skapas centralt i Tranemo. Som en följd av detta ställs höga 

krav på utformning och gestaltning av byggnader och parkmiljö.  

 

Höga krav på gestaltning ställs på biblioteksbyggnaden och på bo-

stadskvarteret, då dessa genom sitt läge får en mycket framträdande 

plats i Tranemo centrum. En planbestämmelse reglerar att minst två 

siktstråk ska finnas genom bebyggelsen för att skapa kontakt mellan 

Tranemosjön och Tranemo centrum.  

 

Tillkommande bostadsbebyggelse föreslås variera från fem upp till sju 

våningar, där de lägre delarna vänder sig mot Tranemosjön och de 

högre in mot Järnvägsleden. Byggnadshöjderna fördelas så att hälften 

av husen kan vara sex våningar och de öviga fem respektive sju vå-

ningar. Översta våningen ska utföras indragen.  

 

 

Översvämningsrisk 

Den högsta uppmätta vattennivån i Tranemosjön är + 159,97 och regi-

strerades år 1927. För att minska risken för framtida översvämningar 

införs bestämmelse om att nivån för överkant färdigt golv för ny- eller 

tillbyggd huvudbyggnad skall vara lägst +161,0 meter över nollplanet. 

Under denna nivå ska byggnadskonstruktion utföras vattentätt. Kom-

munen bedömer sannolikheten för att Tranemosjöns vattennivå skall 

överstiga denna nivå som mycket liten, trots ett ändrat klimat.  

 

Vid höga nivåer svämmar mycket stora våtmarksområden söder om 

Tranemosjön över, vilket minskar vattenstigningens hastighet och 

därmed risken att nå högre nivåer. 

 

Den nya biblioteksbyggnaden kommer att ha en golvnivå på +162,30. 

Gymnasiets västra delar går ner till +160 m och här kan skyddsåtgär-

der vidtas. 
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Bilden visar översvämmade ytor vid en vattennivå på +160, vilket 

motsvara den högsta uppmätta vattennivån någonsin. Lägsta tillåtna 

bjälklagsnivå i planen föreslås till +161m. Bilden grundas på ett to-

pografikt material där det nya bostadshuset vid Molanders väg inte 

finns med. Här har marken idag höjts och hamnar således inte under 

vatten. Inga av de i planen föreslagna bebyggelseytorna berörs. 
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STRANDSKYDDSUPPHÄVANDE 

Planområdet ligger utmed Tranemosjön. Områdena runt sjön är i sin 

helhet ianspråktagna och detaljplanelagda. Därmed är det generella 

strandskyddet om 100 meter från strandlinjen, som annars skulle gälla 

upphävt.  

Enligt Miljöbalken återinträder strandskyddet när en gällande detalj-

plan upphävs. För att kunna genomföra planens intentioner att ut-

veckla parkområdet längs sjön krävs markarbeten vid strandlinjen. 

Kommunen kommer därför att ansöka om ett upphävande av strand-

skyddet med motiveringen att marken redan är ianspråktagen och att 

den i den nya detaljplanen kommer att nyttjas på ett sätt som ligger i 

linje med strandskyddets syften.  

 

I och med planens genomförande får allmänheten bättre tillgång till 

strandkanten än om planen inte genomförs. Planbestämmelserna park- 

och naturmark säkerställer detta juridiskt. Asfalt bryts upp för att 

skapa grönområden, biologiska kvaliteter kan tillföras enligt beskriv-

ningen av gestaltningsprinciperna för strandområdet och slåttermaden. 

Detta innebär att även växt- och djurliv får bättre förutsättningar än 

om planen inte genomförs.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta mil-

jökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geogra-

fiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i utom-

husluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgiv-

ningsbuller. 

 

Planförslaget innebär att ett centralt område i Tranemo ges en intensi-

vare och attraktivare användning. Läget invid bussterminalen ges bästa 

tänkbara tillgänglighet till kollektivtrafik.  

 

Luftföroreningshalterna bedöms bara påverkas ytterst marginellt vid 

genomförande av planförslaget och gällande miljökvalitetsnormer be-

döms inte överskridas. På sikt beräknas luftföroreningshalterna sjunka 

till följd av införandet av bättre reningsteknik i bilparken. 

 

Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomfö-

randet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter 

ska kartlägga och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och 

upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka 

dem. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att 

gälla för vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och grund-

vatten) ska nå minst god status under perioden 2015-2027. 
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Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande 

bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av mil-

jöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser 

och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrif-

ter. Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitets-

normen vid planering och planläggning, till exempel enligt plan- och 

bygglagen. 

 

Enligt föreskrifter om miljökvalitetsnormer som trädde i kraft i de-

cember 2009 har Assmans genom Tranemosjön ekologiska och ke-

miska status klassificerats som god. Målet är att denna status ska bibe-

hållas.  

 

Planförslagets genomförande bedöms inte innebära någon negativ för-

ändring av vattenkvaliteten. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 Genomförandetiden för planen är tio år från det att planen 

vunnit laga kraft. 

 Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

En separat genomförandebeskrivning, daterad april 2012 har upprätta-

tas av Norconsult AB. 

 

MEDVERKANDE 

Planen har upprättats av Tranemo kommun genom planarkitekt Göran 

Molin i samverkan med arkitekt Göran Berg, planeringsarkitekt Anna-

Maria Ceder och kulturgeograf Emmali Jansson Norconsult AB.  

 

Revidering augusti 2012 

Planbestämmelsen ”b1” har ändrats så att Länsstyrelsens krav på ”tyst 

sida” (45 dBA) ska uppfyllas där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad 

överstiger 55 dBA. 

 

 

Göran Molin     Göran Berg 

Tranemo kommun   Norconsult AB 

 

Bilaga: Social konsekvensbeskrivning, Norconsult jan 2011, justerad 

mars 2012. 
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Social konsekvensbeskrivning 

Tillhörande:  

Förslag till detaljplan för  

Bostäder och bibliotek m m vid Tranemoparken, del av 
Gudarp 12:1, 12:2 m fl.  

Utställningshandling april 2012 

 

1 Inledning 

1.1 Syfte med konsekvensbeskrivningen 

En social konsekvensbeskrivning görs för att identifiera och värdera 

ett förslags påverkan på det sociala livet. Med utgångspunkt ur den so-

ciala konsekvensbeskrivningen kan åtgärder föreslås, vilka minska ne-

gativa effekter på det sociala livet. Genom att analysera den sociala 

dimensionen kan också positiva aspekter lyftas fram för att underlätta 

att dessa bevaras eller utvecklas.  

 

1.2 Definition av social hållbarhet 

Hållbar utveckling brukar ses som en samexistens mellan social, eko-

logisk och ekonomisk hållbarhet, där alla tre aspekter är beroende av 

varandra. Den sociala hållbarheten brukar anses inkludera välfärd, 

jämlikhet, barnperspektiv med mera.  

 

1.3 Avgränsningar 

Detta dokument beskriver de sociala konsekvenserna av detaljplanen 

som studeras. Konsekvenserna rör i första hand planområdet och dess 

närhet. I vissa fall, som då anges, kan konsekvenserna röra ett större 

område, såsom hela Tranemo tätort eller kommun.  

 

Ett antal parametrar studeras i den sociala konsekvensbeskrivningen. 

Här redogörs för vilka dessa parametrar är samt vilken roll de har för 

social hållbarhet.  

 

 Typblandning, att bostäder och lokaler är olika avseende upplå-

telseform, kostnader och storlek. Ett sätt att uppnå detta är ge-

nom att ha byggnader från olika tidsperioder i samma område. 

Blandade boendestorlekar och kostnader hämmar segregation. 

Det antas att en större variation av bostadstyper gör att flera 

olika sorters hushåll kan bebo området, med minskad segregat-

ion och ökad tolerans för människors olikheter som effekt. Att 

ha mindre bostäder med lägre kostnadsnivåer möjliggör även 

för ungdomar, äldre, ensamstående och låginkomsttagare att bo 

i ett område.   
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 Funktionsblandning, med handel och möjlighet till andra ar-

betsplatser, kultur och föreningsliv. Möjligheten för att ha 

olika funktioner i ett område antas ha ett flertal olika positiva 

effekter. Dels kan människor arbeta och göra ärenden nära 

hemmet, vilket tar mindre tid i anspråk än när funktioner ligger 

långt ifrån varandra. Funktionsblandningen underlättar därmed 

för invånare att kunna få ihop sitt vardagslivspussel, samtidigt 

som de minskade transporterna minimerar transporternas mil-

jöpåverkan.  

 Mötesplatser, såsom torg och parker. Offentliga rum kan ut-

formas för att underlätta möten och samtal. Även möjlighet till 

kulturutövande och andra fritidssysselsättningar, vilket kan ske 

inomhus i offentliga eller privata byggnader. Att möta andra 

människor kan ge ökad tolerans för olikheter. Mötesplatser kan 

även ge en gemenskap till de som bor själva, inte minst äldre 

personer, vilka oftare än andra lever isolerat. 

 Folkhälsa, om planeringen underlättar för bilfria, hälsofräm-

jande transporter. Närhet till fritidsaktiviteter och möjligheter 

till vardagsmotion antas bidra till en förbättrad folkhälsa. Fri-

tidsaktiviteter kan vara både tillrättalagda motionsanläggningar 

eller närhet till naturmark. Även brist på buller är en hälsoa-

spekt.  

 Tillgänglighet för barn och funktionshindrade, såväl som för 

fotgängare och cyklister. Barriärer och höjdskillnader kan för-

sämra tillgängligheten. God tillgänglighet för cyklister, fot-

gängare och kollektivtrafikresenärer ger bättre folkhälsa och 

möjligheter till miljövänligare transporter. Det gynnar även 

grupper som inte har möjlighet att bekosta och använda privat-

bilar, exempelvis unga och låginkomsttagare. Tillgänglighet 

kan också handla om att även funktionsnedsatta ska ha möjlig-

het att besöka platser, alltså att lutningar inte ska vara för kraf-

tiga etcetera. Det kan även finnas andra barriärer som gör ett 

område mindre tillgängligt, såsom större vägar eller annan in-

frastruktur.  

 Trygghet, ofta tänkt som att närvaron av andra människor 

främjar tryggheten. Flera funktioner i samma område kan leda 

till att platser är befolkade fler timmar på dygnet, vilket leder 

till ökad trygghet. Andra aspekter som ge ökad trygghet är om 
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ett område är väl belyst och om sikten är god. Framför allt upp-

levs platser som är synliga av andra som tryggare. Det kan 

handla om att ha bostäder med fönster som vetter mot gångs-

tråk, som gör att fotgängare och cyklister känner att boende 

kan ha uppsikt över stråken. Det kan också handla om att ha en 

privat sfär skyddad från främlingar. 

 Ekonomi, för individen, närområdet och samhället. Om det 

finns möjlighet för näringsliv eller andra former av inkomst-

bringande arbete, finns positiva effekter på ekonomin. Andra 

aspekter som påverkar ekonomin positivt kan vara om det möj-

liggörs för boende och fritid. Samhällsekonomiskt negativa 

aspekter kan vara om ny infrastruktur krävs, eller om bostäder 

eller arbetsplatser förläggs där transportbehovet blir stort.  

 Barnperspektiv kan vara om det finns förskola, skola och lek-

platser i närheten och som barn kan ta sig till på egen hand, 

utan att vara utsatta för exempelvis trafikfaror. En god tillgäng-

lighet och närhet även till fritidsaktiviteter anses vara positivt 

ur ett barnperspektiv. För mindre barn är det positivt om det 

finns lekplatser inom synhåll från, eller åtminstone nära bosta-

den. Det finns också behov av icke tillrättalagda lekställen, 

såsom naturskog.  

 

1.4 Metod 

För att utföra konsekvensbeskrivningen har kartstudier, foton och sta-

tistik hämtad från Statistiska centralbyrån använts.  

 

2 Nulägesbeskrivning 

I dagsläget består planområdet av f.d. Samhallshuset, gymnasiet, 

Medborgarhuset, hårdgjorda ytor och parkmark. Samhallshuset rym-

mer idag kontor och undervisning, medan delar av huset står tomt.  

 

Tätorten Tranemo består till största delen av friliggande villor. I direkt 

anslutning till planområdet finns Tranemo centrum med bostäder i 

flerfamiljshus, butiker, kontor, kommunhus samt en större livsmedels-

butik.   

 

De senaste fem åren har det tillkommit ungefär 70 nya bostäder, varav 

en majoritet i ny- och ombyggda flerfamiljshus.(SCB kommunfakta). 

Det kommunala bostadsbolaget förvaltar 846 hyresbostäder i hela Tra-

nemo kommun.  
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Kommunen har betydligt färre invånare runt 30 år än riksgenomsnitt, 

vilket vägs up av en större dominans av invånare över 60 år. Befolk-

ningsantalet sjunker, med både utflyttning och födelseunderskott. 

Kommunen har färre högutbildade, en högre andel förvärvsarbetande 

och en något högre medianinkomst än riksgenomsnittet. Det sker en 

nettoinpendling, med stor dominans manliga arbetande som bor i an-

nan kommun. Den stora näringsgrenen är ”tillverkning och återvin-

ning”, mer än hälften av de som arbetar i kommunen sysslar med detta 

(över tre tusen personer), framför allt män. (SCB kommunfakta)   

 

3 Förslagets innebörd 

Detaljplanen möjliggör att ett nytt bibliotek byggs, att f.d. Samhallshu-

set rivs och att tomten bebyggs med ett kvarter innehållandes huvud-

sakligen bostäder där centrumfunktioner medges. Två fastigheter öster 

om Järnvägsleden, vilka idag rymmer bostäder och pendelparkering, 

kan bebyggas med bostäder och centrumverksamheter. Planen innebär 

också att parken kan utvecklas, bland annat genom att hårdgjord yta 

rivs upp. Järnvägsleden föreslås utformas som en stadsgata.    

 

4 Förslagets sociala konsekvenser 

Här redovisas sociala konsekvenser för de olika parametrar som kon-

sekvensbeskrivningen behandlar. I nästa stycke vägs de samman och 

planen värderas utifrån ett socialt perspektiv.  

 

Typblandning 

Planen innebär ett tillskott av bostäder i flerfamiljshus, något som 

kompletterar det villadominerade Tranemo tätort. Det vore positivt om 

även de tillkommande lägenheterna varieras avseende storlek och upp-

låtelseform. Det ger möjlighet för fler kategorier av hushåll att bosätta 

sig i Tranemo, eftersom ensamstående, unga, äldre och andra med 

lägre möjligheter att ha en egen villa kan få en bostad. Om äldre vuxna 

säljer sin villa och flyttar till platsen har flyttkedjor möjliggjorts, så 

yngre familjer kan köpa en villa i Tranemo. De byggnader som kom-

mer att finnas i området är av olika ålder, då vissa byggnader kommer 

att finnas kvar, gymnasiet kan byggas till, medan bostäderna och 

biblioteket blir helt nybyggt. Detta ger en blandning av både gestalt-

ning och hyreskostnader för verksamheterna.  

 

Funktionsblandning  

Planen möjliggör både bostäder, kultur, skola, park och centrum. 

Många olika funktioner på en liten yta till och med på byggnadsnivå, 

vilket är positivt ur ett socialt perspektiv. Bland annat ger det en möj-

lighet för ett större folkliv vid fler tider på dygnet, möjlighet att bo 

nära sin arbetsplats och fritid.  
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Mötesplatser 

Både parken, biblioteket, medborgarhuset, centrumfunktioner och 

busshållplats kan bidra till mötesplatser. Parken är utformad för att 

man ska vilja färdas igenom den, vilket ytterligare möjliggör möten. 

Delar av parken anses passa till konst. I parken planeras för en musik-

flotte med läktare vid strandkanten. Detta kan bli en mötesplats för 

kulturutövare, åskådare och förbipasserande. Planen möjliggör mötes-

platser för flera olika grupper av människor och vid olika tider på året.  

 

Det kommande biblioteket innebär en flytt av det Tranemo bibliotek 

som idag ligger i ett industriområde precis utanför tätorten. Flytten in-

nebär därmed inte en försämring för närboende, utan att ortens biblio-

tek blir mer publikt och lättåtkomligt för merparten av kommunens 

invånare.  

 

Folkhälsa 

Detaljplanen är positiv för folkhälsan, bland annat genom möjlighet 

till kulturutövning och god tillgång till park och vatten. Den goda till-

gängligheten för fotgängare och cyklister underlättar för vardagsmot-

ion. I parken planeras för ett utegym samordnat med en lekplats för 

barn. Att ha aktiviteter för olika generationer så nära varandra möjlig-

gör för både föräldrar och barn att aktivera sig samtidigt. Ett utegym så 

nära där människor ändå går kan uppmuntra spontant användande, vil-

ket också är bra för folkhälsa.  

 

Tillgänglighet 

Samtliga tillkommande bostäder kommer att vara tillgänglighetsan-

passade, vilket gör att människor med nedsatt rörelseförmåga har möj-

ligheter till en lämplig bostad. De nya bostadskvarteren kommer att 

ligga närmre befintligt centrum än nuvarande bebyggelse. Även gym-

nasiet får en byggrätt som innebär att byggnaden ”kryper” närmare 

centrum och knyter ihop de bägge sidorna av järnvägsleden, vilket är 

positivt för tillgängligheten. Järnvägsleden föreslås vidare utformas 

som en stadsgata med en gatumiljö som inbjuder till dämpade hastig-

heter. Dess barriäreffekt kommer därmed att minska, vilket ökar till-

gängligheten. Sjön och parkstråket ska få goda gång- och cykelmöjlig-

heter till centrala Tranemo. I och med att det föreslagna bostadskvarte-

ret måste ha två siktstråk mot sjön, påverkas den visuella kontakten 

mellan centrum och sjön positivt. På så sätt kan bussresenärer och 

andra som uppehåller sig i centrum få syn på parken och se att det 

finns olika stadsrum i närheten. Strandskyddet föreslås vara fortsatt 

upphävt, men allmänhetens tillträde garanteras, inte minst av att mar-

ken närmast sjön är allmänplatsmark.  
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Trygghet  

I området kommer det att finnas flera olika funktioner, med boende, 

arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Det innebär en större trygghet i och 

med att området därmed befolkas under flera av dygnets timmar samt 

både vardagar och helger. När Järnvägsleden utformas mer som en 

stadsgata kan människor röra sig mer fritt mellan det nybyggda områ-

det och det idag befintliga centrum, vilket ökar tryggheten inte minst 

för barn och människor med nedsatt rörelseförmåga.   

 

Ekonomi 

Planen möjliggör för flera arbetsplatser såväl som för bostäder i ett 

centrumnära läge. Eftersom funktionerna i planen inte är butiker eller 

andra verksamheter som konkurrerar med de verksamheter som redan 

idag finns i centrala Tranemo, anses det inte föreligga risker att någon 

befintlig handel konkurreras ut i och med planen. När de nya bostä-

derna är byggda och järnvägsleden blir lättare att passera, har däremot 

kundunderlaget till Tranemo centrum utökats.  

 

Eftersom det tillkommer fler bostäder i flerfamiljshus, kan fler männi-

skor bosätta sig i Tranemo, inte minst unga och andra som inte har 

möjlighet att äga sin egen villa. Flyttkedjor frigör också småhus möj-

liga för yngre familjer att bosätta sig i. Att ha flera olika slags bostäder 

ger möjlighet till en ökad befolkning i kommunen och en demografisk 

fördelning som bättre än idag speglar riksgenomsnittet. Att människor 

har bostad under hela livscykeln ger en robusthet till kommunen och 

en ökad social kvalitet för de boende som får större möjligheter att 

välja bostadstyp.   

 

Barnperspektiv 

När Järnvägsleden byggs om till en stadsgata kan barn på ett tryggare 

sätt röra sig över och invid vägen, vilket är positivt ur ett barnperspek-

tiv. Parken invid sjön kommer att utvidgas och få ökad attraktivitet, 

vilket innebär att barn som bor i centrum kommer att få ökad tillgång 

till grönområden. Detaljplanen ger barn ökade möjligheter att både 

färdas på ett tryggare sätt och att vistas ute.   

 

5 Slutsats 

Detaljplanen bedöms ha flera positiva konsekvenser ur ett socialt per-

spektiv. Fler olika invånare möjliggör boende som idag är underrepre-

senterade i kommunen, såsom unga vuxna. Tillskottet av flerfamiljs-

hus gör det även möjligt för äldre att bo i en tillgänglighetsanpassad 

bostad, nära mötesplatser och rekreation. Området kommer att husera 

ett flertal olika funktioner som borgar för ett aktivt folkliv och flera 

möten mellan kommunens invånare, samtidigt som antalet arbetsplat-

ser ökar. Tillgängligheten till området kommer att öka för fotgängare 
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och cyklister, där inte minst barn får bättre tillgång till grönområden 

och trafiksäkra miljöer.  

 
Parameter Positivt eller 

negativt 

Kommentar 

Typblandning Positivt Tillskott av bostäder i flerfamiljshus.  

Funktionsblandning Positivt Flera olika funktioner. 

Mötesplatser Positivt Många olika mötesplatser, för flera olika 

människor samt vid flera tider på dygnet, 

veckan och året.  

Folkhälsa Positivt Ökad tillgång till grönområde, ökad till-

gänglighet för fotgängare och cyklister samt 

möjligheter till annat än bostäder närmast 

Brogatan ger alla förutsättningar för en 

bättre folkhälsa.  

Tillgänglighet Positivt Ökad tillgänglighet till vattnet, ökad till-

gänglighet för fotgängare och cyklister.  

Trygghet Positivt Fler funktioner befolkar området under fler 

timmar, vilket ger en ökad trygghet. Järn-

vägsledens ombyggnad till stadsgata ger 

ökad trygghet för fotgängare och cyklister.  

Ekonomi Positivt Fler arbetstillfällen och möjligheter för fler 

att bo i Tranemo är positivt såväl för priva-

tekonomin som för kommunens ekonomi. 

Barnperspektiv Positivt Barn får ökad tillgång till grönområden samt 

ökad trygghet på den ombyggda Järnvägsle-

den.  

Tabell 1. Sammanfattning sociala konsekvenser 
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