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SAMMANFATTNING AV PROGRAMFÖRSLAGET 

 

Gällande översiktsplan för kommunen anger att det bör upprättas centrumprogram för 

Ödeshögs centrumkärna.   

 

Syftet med programmet är att utreda utvecklingsmöjligheter för Ödeshögs Centrum. 

Ambitionen är att skapa en levande centrummiljö, där områdets olika delar upplevs som en 

enhet. Handel, kultur och nöjen skall samspela i en estetiskt tilltalande miljö som utgår från 

Ödeshögs historia och identitet. Därtill kommer frågor som rör trafiksäkerhet, tillgänglighet, 

boende, handel etc.  

   

Målet är att uppnå en förtätning och tillväxt i Ödeshögs mest centrala delar. 

En viktig del är att arbeta aktivt för att försöka behålla samt utöka servicen och utbudet. Ett 

brett utbud innebär möjligheter att minska resandet i kommunen, ökad boendekvalitet och 

tillväxt som stimulerar utveckling såväl inom servicenäringen som i övrigt.  

 

Utveckling och förtätning i området skapar möjligheter för fler boende men är också ett led i 

arbetet att öka tätortens och Vätternbygdens attraktionskraft. 

De flesta byggnader i Ödeshögs centrum rymmer även bostäder. Att blanda bostäder, handel 

och arbetsplatser är ett effektivt sätt att skapa ett levande stads- och gatuliv. Ytterligare 

förtätning kan därför ses som en viktig komponent i centrumutvecklingen, såväl ekonomiskt, 

socialt samt ur ett långsiktigt hållbarhetperspektiv. Konstnärlig utsmyckning bör eftersträvas i 

stadsbilden.  

 

Ödeshög hade 2 572 invånare enligt Statistiska centralbyråns (SCB) tätortsavgränsning den 31 

december 2010. Centrumområdet som ingår i programområdet är planlagt sedan tidigare. 

Programområdet utgörs av ca 6 ha yta i centrala Ödeshög.  
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INLEDNING 

 
HANDLINGAR 
 

Till planprogrammet hör följande handlingar: 

 Planbeskrivning med Behovsbedömning 

 

PLANENS BAKGRUND  
 

Bakgrund 
 

Den 25 oktober 2010 beslutade Kommunfullmäktige om Framtid Ödeshögs Kommun. 

Översiktsplan 2010-2030. Under rubriken Förslag till beslut antog fullmäktige att vissa 

områden behöver mer ingående studier. För Ödeshög anges behov av att ”upprätta 

centrumprogram för Ödeshögs centrumkärna och arbeta aktivt för att försöka behålla samt 

utöka utbudet och servicen.”  

 

I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut är nu detta program upprättat.  

 

 

 

PROCESS OCH TIDSPLAN  

 

Programprocessen 

När kommunen väljer att göra ett program gäller samma regler för samråd som när ett 

detaljplaneförslag tas fram. 

För att få in synpunkter, klarläggande och möjligheter inleds programprocessen med ett 

programsamråd med myndigheter, organisationer, berörda sakägare och medborgare. Efter att 

programmet har varit ute på samråd skall kommunen sammanställa alla skriftliga synpunkter 

som inkommit i en samrådsredogörelse. Kommunens politiker skall med hjälp av bl.a 

samrådsredogörelsen ta ställning till planeringsstrategin för hela eller delar av 

programområdet.  Programmet bereds av Miljö och Byggnämnden inför beslut i 

Kommunfullmäktige.  

Programsamråd beräknas kunna hållas under 2013 och därefter beredas inför beslut i 

Kommunfullmäktige om planeringsstrategin för Ödeshögs centrum.  

 

Detaljplan/projektering 

Efter Fullmäktiges beslut kan detaljplaneläggning eller projektering påbörjas med programmet 

som underlag.  

 

 

 

 

 

 

Programprocess 

 Programsamråd/utställning beredning i nämnd inför Beslut i KF Detaljplan-

projektering. 

Genomförande 
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PLANDATA 
 
Lägesbestämning  
Programområdet är beläget i Ödeshög centrum. Till centrum räknas Stora Torget och de 

närmast angränsande gatorna; Klubbgatan, Storgatan, Nygatan, Riddaregatan, Smedjegatan, 

Hemgårdsgatan samt Per Brahevägen. 

Se bild nästa sida. 
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Programområde 
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PROGRAMFÖRSLAG  
 

 
INLEDNING 
 

Kommunen vill genom detta program översiktligt beskriva sina idéer och på så sätt få in 

synpunkter, idéer från medborgarna, berörda sakägare, förvaltningar och myndigheter. Genom 

programsamrådet ges möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede av 

planeringsprocessen.  

 

Syfte 
 

Syftet med programmet är att utreda utvecklingsmöjligheterna för Ödeshögs Centrum. 

Ambitionen är att skapa en levande centrummiljö, där områdets olika delar upplevs som en 

enhet. Handel, kultur och nöjen skall samspela i en estetiskt tilltalande miljö som utgår från 

Ödeshögs historia och identitet. Därtill kommer frågor som rör trafiksäkerhet och 

tillgänglighet, boende, handel etc.  Utveckling och förtätning är också ett led i arbetet att öka 

Ödeshögs och Vätternbygdens attraktionskraft.  

 

Ett program innehåller en beskrivning av ett övergripande förslag till förändring och 

medförande konsekvenser. 

 

 

  

Målet är att skapa en förtätning och tillväxt i Ödeshögs mest centrala delar. 

En viktig del är att arbeta aktivt för att försöka behålla samt utöka servicen och utbudet. Ett 

brett utbud innebär att resor till andra ställen minskar, ökad boendekvalitet och tillväxt 

stimulerar utveckling såväl inom servicenäringen som i övrigt.  

 

Många byggnader i Ödeshögs centrum rymmer bostäder. Att blanda bostäder, handel och 

arbetsplatser med en attraktiv stadsbild är ett bra sätt att skapa ett levande stads- och gatuliv. 

Ytterligare förtätning kan därför ses som en viktig komponent i centrumutvecklingen, såväl 

ekonomiskt, socialt samt ur ett långsiktigt hållbarhetperspektiv. 

 

Ödeshög hade 2 572 invånare enligt Statistiska centralbyråns (SCB) tätortsavgränsning den 31 

december 2010. Centrumområdet som ingår i programområdet är planlagt sedan tidigare. 

Programområdet utgörs av ca 6 ha yta i centrala Ödeshög.  

 

 

 

 

 

 

Viktiga frågor att klarlägga i planeringsprocessen är bl.a: 

 

- Centrums förhållande och innehåll till olika intressen, natur- och kulturvärden, stadsbild.  
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- Centrums utveckling för byggnader, nya som gamla. 

- Ytterligare byggrätter inom befintliga planer           

- Trafiken inom centrum samt till och från riksvägnätet. 

- Parkeringsbehov , gång och cykelnät.  

- Utveckling av service, turism, rekreation och kulturutbud. 

- Förhållningssättet till önskemål om seniorboende i centralt läge, olika boendeformer, 

bostadsrätt, hyresrätt. 

- Grönstrukturens utveckling, parkmiljö.  

-m.m.   

 

NATUR 
 

Mark och vegetation 
 

Träd som finns redovisade i Länsstyrelsens gis-databas bör om möjligt bevaras.  

 

Så många som möjligt av befintliga träd behålls. 

 
 
Rekreation och lek 
 

Lekplatser i nordväst vid Fridtjuv Bergskolan och kv. Apotekaren ingår i pågående diskussion 

kring upprustning av Stadsparken och Klockaregårdsängen. En översyn av park och 

grönområden bör ske. Framförallt om frågan om förtätning blir än mer aktuell och anspråk på 

mark bli aktuell för bebyggelse.  

 

 
Kv. Apotekaren har ett strategiskt läge nära Stadsparken. Parken skall planeras för alla åldrar 

och den kan bli ett bra komplement till bostädernas egen gård.  
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Geotekniska förhållanden-dagvattenhantering mm 
 

De geotekniska förhållandena utreds vid behov i samband med att detaljplaner och 

byggprojekt tas fram för området.  

Dagvattnet tas om hand i det befintliga ledningsnätet som är under utredning och ombyggnad 

för att öka kapaciteten och minska risken för översvämningar och vattenskador. Möjligheten 

att minska belastningen på dagvattennätet från tomtmark bör beaktas i detaljplan.  

 

 

 

Radon 

I samband med den geotekniska utredningen bör radonförekomsten kontrolleras.  Allmänt bör 

det i kommande detaljplaner införas planbestämmelse om att radonsäkert byggande ska 

utföras. Detta med anledning av att Ödeshögs centrum utgör högriskområde angående radon.  

 

Förorenad mark 

Förorenad mark inom området kan medföra risker vid byggnation. Närheten till platser med 

förorenad mark beaktas vid förtätnings- samt utbyggnadsområden. 

 
KULTUR 
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Viktigt i det fortsatta arbetet med förtätning är att man tar hänsyn till att Centrum har ett antal 

byggnader av kulturhistoriskt värde. De kulturhistoriska värdena kommer i framtiden utgöra en 

tillgång för upplevelsen av Centrum och dess historia. Detta skall beaktas vid val av förtätning, 

alternativt önskemål om rivning av byggnad. Ingen byggnad av värde ur kulturmiljösynpunkt 

bedöms nämnvärt påverkas vid föreslagna nya utbyggnader. Vid nyttjande och eventuellt 

förändrad användning av befintliga byggnader med kulturhistoriska värden bör åtgärder på 

byggnader ske varsamt. 

 

En utveckling av Centrum kan förbättra förutsättningarna att utveckla turistattraktioner av 

kulturhistoriska värden i kommunen. Värdefullt är att centrum kan nås med kollektiva 

transporter och andra miljövänliga alternativ som utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.  

 

Byggnader med utpekat kulturvärde behålls och beaktas vid förändringsarbeten.  

Åtgärder inom område för Ödeshög tätort ej avgränsad kulturmiljö samt inom område för 

fornlämningar beaktas och undersöks enligt gällande lagstiftning vid förändringsarbeten. 

Kärnan i kulturmiljöintresset – Ödeshög kyrka med omgivningar- beaktas vid ny- eller 

ombyggnad som inte får skymma viktiga vyer mot kärnan. Förtätning och tillväxt kan innebära 

att kulturvärdet behålls och stärks. 

 

Fornlämningar 

I fortsatt arbete beaktas att centrumområdet är byggt på en större fornlämning (bytomt).  



PROGRAMFÖRSLAG 
 

 

Sida 8 av 38 
 

 

Arkeologin bör klarläggas i fortsatt planering via kontakt med antikvarisk myndighet. Om man 

vid markarbeten påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt till länsstyrelsen enligt Lag 

om kulturminnen m.m. (2 kap § 10 Kulturminneslagen). Byggnadsarbetet måste omedelbart 

stoppas och arkeologisk expertis tillkallas.  

 

 

 
 

Storgatan idag med angränsande karaktäristiska byggnader 

 

 

 

BEBYGGELSEOMRÅDE 
 
Kartan nästa sida redovisar var det finns obebyggda eller glest bebyggda tomter med möjlighet 

till byggnadskomplettering. Ytterligare förtätning kan även vara möjlig. Exempelvis vid 

Smedjegatan-Riddaregatan.  

Inom dessa kvarter föreslås byggnader innehållande bostäder samt även möjlighet till handel 

och annan service. Kommunen äger endast en del av den redovisade kvartersmarken. 

Planprövning kan bli aktuell vid förtätning, förändring eller uppförande av ny bebyggelse. 

Behovet av planändring  prövas från fall till fall.  
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Föreslagen bebyggelse får ses som utvecklingsidéer och är helt beroende på respektive 

fastighetsägares intresse.  
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Klubbgatan 

Ny bebyggelse föreslås i kvarteret Domaren på den befintliga parkeringsytan. Här kan med 

fördel bostadshus uppföras med butiker i bottenvåningen. Även kontor är lämpligt.  

Trottaren på gatans nordöstra sida breddas genom att gatan vinklas ut något ner till korsningen 

med Storgatan. Därmed ges gatan en förbättring för de oskyddade trafikanterna. Dessutom 

trevligare entréområde för bebyggelsen utmed gatan.  

 

Stora torget 

Bebyggelsen oförändrad inledningsvis.  

Möjlighet finns för ytterligare utbyggnad av affärslokaler.  

Ombyggnad och tydligare entré till kommunhuset bör övervägas.   

 

Översyn av torgets utformning bör ske. Här nedan redovisas en VISION från det inledande 

arbetet med programmet. Torget i delen till vänster på bilden visar en idé till utbyggnad där 

torget ”lyfts upp” i nivå med entrén till kommunhuset. Butikslokaler skulle kunna finnas under 

den nya torgbildningen.  

 
 

Nygatan 

Förskolan i kv. Apotekaren 4:7 planeras för att avvecklas. Huset planeras för ombyggnad till 

seniorbostäder. Läget i direkt anslutning till Stadsparken skall då beaktas i arbetet med parkens 

upprustning. Parken kan komma att utgöra ett bra komplement av både fysiska och sociala 

aktiviteter som inte ryms på den egna gården.  

 

Kv. Lejonet 7 i anslutning till programområdet kan bebyggas med bostäder och eventuellt med 

butikslokaler i bottenplan. Plats mellan den nya byggnaden och den befintliga i Lejonet 6 

föreslås att hållas öppen för att lyfta fram kyrkomiljön i stadsbilden. Platsen kan exempelvis 

användas för allmän parkering.  
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Storgatan västra delen och Riddaregatan 

Utmed Storgatan i Kv. Hjälmen. Detaljplan finns med möjlighet till komplettering av 

bostadsbyggnad. Gällande plan medger bostäder och handel i upp till två våningar.  

Riddaregatan öppnas för trafik i båda riktningarna. Parkering tillåten utmed gatans ena sida 

längs ICA:s byggnad.  

Att gatan åter blir tillgänglig med fordonstrafik förväntas förbättra förutsättningarna för 

verksamheter längs gatan. Ambitionen är att försöka återge Riddaregatan sin forna glans av 

livlig affärsgata genom att göra det lättare att angöra gatans butiker och service.  

 

 

Storgatan östra delen 

En byggnad i kv. Lejonet 4:46 bör studeras. Läget är strategiskt för bostäder med 

restaurang/café i bottenplan. Marken är kuperad och det är bättre att ta upp nivåskillnaden 

genom en byggnad än att utforma en publik plats liknande övriga gatuhörn runt vägkorsningen. 

Det strategiska läget gör att en högre byggnad 4-7 våningar bör prövas. Byggnaden skall 

utformas så att den visuellt bildar ett hörn på Stora torget. Ombyggnad av trafikkorset till ett 

gångfartsområde gör att trafikbuller inte utgör något hinder för balkonger i soligt läge 

Byggnaden föranleder en detaljplanändring.  

 

 

Smedjegatan/Centrumparkering 

Upprustning av gångytor i området med busshållplatser och infart till varuintag behöver 

detaljstuderas. Tung trafik angör detta område i kombination med gående, cyklister, 

parkerande fordon etc. Detta gör området känsligt för de olika trafikslagens behov. Vid en 

utökning av centrum kommer behovet av en översyn av framtida nyttjande av detta område 

inledas.  Se bild nästa sida. 
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Per Brahevägen/Kv Limhallen 

I kv. Limhallen 1:92 avses bostäder uppföras för  55+. Kommunen har sålt marken till privat 

intressent. Ny detaljplan är klar och byggnation planeras under 2013. Viktigt är att 

bostadskvarteret får en inbjudande sida ut mot Per Brahevägen. Kvarteret är relativt stort och 

kvarteret bör vara öppet för ett genomgående gångstråk. 

 

 

Hemgårdsvägen 

Byggnation i kv. Limhallen anpassas utåt gatan för att ge ett tilltalande intryck hos de 

närboende. 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHET OCH SERVICE 
 
 

Verksamheter  
Fortsatt utveckling av verksamheter bör med fördel kunna ske i Centrumområdet. Här bör 

finnas möjlighet till utveckling av nuvarande verksamheter samt även nya, t.ex med turistisk 

anknytning, konst, hantverk, övernattningsmöjligheter, restaurang etc.  Likaså bör 

verksamheter kunna tillkomma via förtätning i befintlig miljö. 

 

Risker med verksamheter 

Inga verksamheter med risker för människors hälsa och säkerhet - såsom industrier, 

bensinstationer mm - föreslås. Verksamheter i centrum bör vara av den art att den är förenlig 

med närhet till och integrerad med boende.  

Kontor bör kunna vara ett komplement till bostäderna, dock ej verksamheter med produktion 

eller stor andel tunga transporter.  

Sammantaget bör verksamheter i Centrum vara av den art att den är förenlig med närhet till 

och integrerad med boende. Inget särskilt verksamhetsområde har därför anvisats. Samlade 

33större verksamheter bör i stället vara lokaliserade till Ödeshögs ytterkanter.  

 

Att leda trafik utanför centrum, via Fabriksvägen kan möjligen ses som ett avbräck för 

handlarna i Ödeshög. Särskilt om turisttrafiken leds utanför centrum uppstår ett avbräck för 

handeln. En utveckling av centrum samt tydliggörande information om framtida 

verksamheter/service bedöms därför som viktigt. Ett attraktivt centrum drar besökare.  
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Offentlig och kommersiell service 
Vid en utveckling av boende i centrumkan kan frågan om barnomsorg behöva ses över.  

I samband med kommande detaljplanearbeten bör det även planeras för trygghets-, äldre- och 

seniorboende. Några platser skulle kunna vara lämpliga. Exempelvis idag obebyggda ytor inom 

eller i anslutning till programområdet. Även där bebyggelse finns bör prövas till en 

omvandling för ovan nämnda boendeformer.  Inriktningen i stort bör vara att man får till ett 

boende som skapar attraktion i centrum med lättillgänglig service. Då skapas möjligheter att bo 

kvar i kommunen när man exempelvis vill lämna sitt villaboende eller önskar komma närmare 

till service och kommunikationer. 

 

 

 

 

 

GATOR OCH TRAFIK 
 

Gatunät 
 

Gatunätet behålls i sin nuvarande funktion förutom Riddaregatan som nu föreslås öppnas för 

dubbelriktad fordonstrafik ut mot Storgatan. Gatunätet byggs därmed om i korsningen 

Storgatan och Klubbgatan/Nygatan samt Riddaregatan.  Denna del i centrumprogrammet går 

under arbetsnamnet  NAVET.  

 

 
      Illustration över Navet. 
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Navet 

Uppbyggnaden av Navet är utifrån följande ingångsvärden och utformningsidéer: 

 

I och med utbyggnaden av Fabriksvägen till reservväg vid störning på väg E4 har även en 

förbifartsväg kring Ödeshögs centrum skapats. Storgatans status som länsväg har därmed 

reducerats och bör i framtiden ses som en del i lokalgatunätet.   

  

Detta, tillsammans med öppnandet av Riddaregatan, ger nya förutsättningar som medför att 

trafiken i Navet kommer att förändras och att de flesta trafikanter har centrum eller närliggande 

platser som mål. Navet är tänkt att utformas som ett gångfartsområde med högsta tillåtna 

fordonshastighet 5 km/h.  Detta innebär att fordon får framföras i gångfart på fotgängares 

villkor. Trafiksäkerheten ökar genom att fordon måste sänka hastigheten.  Navets funktion ger 

möjligheter att i ett centralt läge få estetiskt tilltalande moment med spännande inslag i form, 

färg, material, konst mm. Dessutom bli en plats man kan mötas kring.  

Olika beläggningar för olika trafikslag i samma nivå visar att de hör ihop med Stora torget och 

samverkan i trafikmiljön. Körytorna i Navet föreslås få en enfärgad beläggning av ljusgrå 

betongsten i likhet med Stora torget. Torgets rutmönster förslås gå igen i beläggning av 

trottoarer och publika platser. 

Ett alternativ till beläggning av körytorna i Navet har varit smågatsten men har valts bort med 

hänsyn till tillgänglighet för funktionsnedsatta. En slät betongsten är vid körning också tystare 

och skapar mindre markvibrationer än gatstenen.  

Gatstenens ljud- och vibrationsskapande egenskaper används därför enbart till mindre ytor där 

gångfartsområdet börjar/slutar. Gatstenens relativa ojämnhet ger vibrationer som kan kännas av 

fordonsföraren och ger signal om att man passerat en gräns som kräver skärpt uppmärksamhet.  

Gatsten ersätter också befintliga kantstenar i Navet. De markerar körytorna och både 

fordonsförare och fotgängare uppmärksammas att de börjar komma utanför ”sitt område”. 

Gatstenar läggs i fem rader och med svag lutning på 4cm för att bli lättare att passera för 

fotgängare än höga kantstenar samt kunna leda dagvattnet till befintliga brunnar på samma sätt 

som tidigare kantstenar. 

 

Landmärke 

Ett landmärke föreslås placeras mitt i Navet för att manifestera att platsen är en sk. ”shared 

space” mellan fordon och fotgängare. För fordonsförare signalerar landmärket att de inte längre 

spelar huvudrollen utan de samsas med verksamheter, folkliv mm. Landmärket fungerar också 

som ljusmast för att ge Navet en trafiksäker belysning. Landmärkets placering minskar 

körutrymmet så att det i princip blir omöjligt att framföra fordon i hög hastighet. Här nedan 

visas ett par alternativ som inspiration till landmärket i navet.  
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Bild ovan och nedan: Åtgärder i centrum syftar till att underhålla och lyfta fram 

karaktäristiska byggnader.i kombination med nya uttrycksätt, exempelvis ett landmärke i torg 

och trafikmiljön.  

.  
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Riddaregatan 

Riddaregatan är idag gågata med fordonstrafik förbjuden. Gatan öppnas för trafik i båda 

riktningar och länkas till gångfartsområdet. Ambitionen är att öka tillgängligheten i centrum 

generellt. En ökad tillgänglighet innebär sannolikt en fördel för näringsidkare utmed gatan.  

Gatans bredd ger förutsättningar till längsgående parkering på en sida exempelvis utmed ICA-

fasaden.  

 

Klubbgatan 

Klubbgatan föreslås dubbelriktad. Enkelriktning har diskuterats men valts bort med motivet att 

centrum skall vara lätt tillgängligt och trafiksituationen skall vara okomplicerad. 

 

Gatu-utrymmet för fotgängare ökar när trottoarerna breddas. Bredare trottoarer ger möjligheter 

för affärsverksamheterna att exponera sig ut mot gatulivet och de små platser som bildas.  

Elviras restaurang i hörnet Storgatan och Klubbgatan kan göras mer tillgänglig om trottoaren 

utökas.  

På norra sidan av Storgatans östra del finns bl.a. begravningsbyrå och en pizzeria. Dessa 

affärslägen bör kunna lyftas fram och den breda förgårdsmarken ordnas upp tillsammans med 

gatumarken. 

I hörnet Nygatan och Storgatans västra del ligger Socialförvaltningen i bottenvåningen av ett 

bostadshus. Huset har ett hörn ut mot korsningen och framför huset vidgar sig trottoaren till en 

yta som kan ges mer karaktär. Annonsläget är bra och en framtida ombyggnad av 

Socialförvaltningens hus skulle kunna förlägga en entré vid denna plats.  

 
Breddade trottoarer ger plats att flytta ut verksamheten utan att hindra gångtrafiken. Den nya 

trafiksituationen med gångfartsområde gör det lättare att strosa mellan kvarteren i centrum. 
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Befintliga träd bevaras 

 

 

Under detaljplanearbetet för ny väglänk mellan Fabriksvägen och Grännavägen fördes 

diskussion angående eventuellt förändrat väghållaransvar på Storgatan - från statlig väg till 

kommunal gata. Bedömningen är att oavsett väghållaransvar så kan navet utformas enligt detta 

förslag.  

 
 
 
STORA TORGET 
 

Stora torget bibehålls. Mindre insatser föreslås för att rusta upp rampen och ovanförliggande 

plantering i nordost. Rampen förses med sittplatser som kan användas för vila under promenad 

i rampen. Sittplatser tillsammans med ny vegetation skall mjuka upp intrycket av de sterila och 

dominerande betongmurarna. 
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Torghandel 

För att minska konflikterna mellan torghandelsfordon och fotgängare nere på Stora torget  

tillskapas nya ytor för torghandel. Denna nya torgplats utmed Klubbgatans sydvästra sida har 

soligare läge jämfört med det nedsänkta Stora torget. Härifrån ser man också en skymt av 

Vättern och Omberg – ett landmärke. Nya torgplatsen utesluter dock inte en fortsatt torghandel 

i nuvarande läge.  

 

 

 
Sektion genom Klubbgatan sedd mot norr. Torgstånden kan angöras med fordon från 

Klubbgatan och det lämnas en fordonsfri passage på insidan mot planteringen. 
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Området för framtida torghandel utmed Klubbgatan används idag för parkering. Platsen 

ligger strategiskt nära Stora torget. Den ligger högt och får därmed mera sol än centrums 

nedsänkta delar. Platsen ger också en liten men nog så viktig glimt av det omgivande 

landskapet. Platsen bör kompletteras med sittplatser där man kan välja att sitta i sol eller 

lövskugga från träden och njuta av utsikten och folklivet.  

 

 

 

Vättern och Omberg 
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Torghandelsplatserna utrustas med fasta anordningar för markiser som kan sitta uppe året 

runt. Markiserna kan användas för försäljning med eller utan fordon. När markiserna inte 

används lämnar de marken fri sånär som på ett par stolpar där eluttag placeras inlåst och 

barnsäkert. Dagar utan torghandel kan markiser även fungera som plats för uteservering, 

offentligt samtal, festivaler och andra festligheter i Ödeshög. 

 

Konstnärlig utsmyckning 

De publika småplatserna belägna runt Navet lämpar sig väl också för konstnärlig utsmyckning. 

Breddade trottoarer kan också rymma konstnärlig utsmyckning.  Ödeshög har en stor kår av 

konstnärer vilket bör kunna avläsas i den offentliga miljön. 
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Bildexempel från holländska Venray där varje korsning i det centrala gångfartsområdet har ett 

litet konstverk. Verken är placerade i ögonhöjd och det gör dem lätta att betrakta och skalan 

blir intim. 

 

Parkering 
Generellt förslås kantstensparkering upplåtas längs samtliga gator i centrum. Parkerade fordon 

längs gator kan upplevas skymma sikten för oskyddade trafikanter men bidrar till att 

fordonshastigheten minskar eftersom körytan blir trängre. Denna miljö eftersträvas i ett 

gångfartsområde där fordon inte får framföras i högre hastighet än gångfart.  

 

Fortsatt arbete skall utreda möjligheterna till mer parkering utmed gator i centrum. Det bedöms 

som möjligt att tillskapa >50 platser beroende på hur långa gatusträckor som kan byggas om. 

I kv. Lejonet finns även möjlighet att skapa ytterligare en samlad p-plats.  

En fortsatt upprustning av parkeringen vid busstationen bakom kommunhuset bör ske.  

Ett första led kring detta är anläggandet av den nya parkeringen på  ”Kajlings tomt”.  

I det fortsatta arbetet måste särskild vikt läggas vid kombinationen av angöringstrafik för 

tyngre fordon och övriga trafikslag.  Planteringar av träd är lämpligt på större parkeringsytor.  

 

Gång- och cykeltrafik 
Inga separata gc-vägar föreslås i centrum. Ombyggnaden av gatukorsningen Storgatan och 

Nygatan/Klubbgatan till gångfartsområde gör att fotgängare och cyklister kan använda det 

gemensamma utrymmet på ett tillräckligt trafiksäkert sätt. Ytorna för fotgängare ökar när 

trottoarer breddas och publika platser stärks. 

 

 

Kollektivtrafik  
Inga förändring föreslås i detta program.  

 

 

 

Trafiksäkerhet 
Ett tillskott med bostäder samt utökning av verksamheter och service innebär en mindre 

trafikökning i området. 
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Samtidigt ger en omledning av dagens genomfartstrafik genom centrum via Fabriksvägen och 

nybyggd väglänk, liksom diskuterad omledning av tung trafik från Tranåsvägen till 

Östgötaporten, positiva effekter ur såväl trafiksäkerhets- som bullersynpunkt. 

 

Den nya väglänken till Fabriksvägen kan ge förändrade trafikmönster. Genom en alternativ väg 

utanför centrala delarna kan viss trafik, exempelvis turisttrafik, komma att gå utanför tätorten 

istället för genom densamma, vilket kan påverka servicen i centrala Ödeshög. Samtidigt kan 

tung trafik ledas utanför istället för genom centrum. 

 

En sänkning av verkliga hastigheten (hastighetsbegränsningen idag 30 km/h) vid korsningen 

Storgatan/Klubbgatan till gångfart genom fysiska åtgärder (t ex gatustensbeläggning) skulle ge 

positiva effekter ur bullersynpunkt för befintliga hus längs gatan. 

 

I detaljplaneskedet bör trafikrörelser mer ingående studeras för att ge ett acceptabelt och 

fungerande trafikmönster i området. Detta gäller såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som ur 

störningssynpunkt. En detaljerad studie behöver genomföras för att se alla konsekvenser och 

genomförandefrågor. Här behöver samordningen mellan bebyggelse och trafikföring 

tydliggöras. Till detta skall parkeringsbehovet klarläggas liksom gång och cykelstråk samt 

verksamheters behov av transporter i området.  

 

Trafikbuller 
Ett tillskott med bostäder och verksamheter innebär trafikökning i området. I detaljplaneskedet 

måste studeras så att antalet bostäder är lämpligt i förhållande till förmodad trafikökning. 

 

En utökning av verksamheter och service innebär ytterligare trafik i området. Föreslagen 

utveckling innebär dock en mindre trafikökning.  

 

 
 
PARKER OCH GRÖNSTRUKTUR 
 
Stadsparken 

Parken är i behov av upprustning och diskussionen kring parkens förnyelse måste gå vidare. 

 

Parkens strategiska läge i centrum bör lyftas fram genom att de fria siktlinjerna in i parken 

bibehålls och att parkens entréer görs tydligare. Trafiksäkra passager till parken ses över. 

Inriktningen bör vara att hitta nytt innehåll i parken som kan attrahera olika åldrar och 

tillgodose många olika parkbesökares behov. Boende i centrum skall uppleva parken som en 

tillgång för trivsel och fastigheternas värde.  

För att ge besökare utifrån och passerande ett inbjudande intryck av orten bör sträckan utmed 

Storgatan gestaltas på ett intresseväckande sätt värdigt en stadspark. 

 

Skötselns omfattning och finansering måste fastläggas för att säkra parkens långsiktiga 

bevarande. 

 

Här följer några av de idéer som diskuterats under programarbetet.  
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Parkens läge i centrum 

 

 
Intresseväckande gestaltning utmed Storgatan med god sikt ner i parken. Skärmarna har ett 

utskuret mönster och skuggan som kastas på gräsmattan vrider sig med solens gång under 

dagen. Skärmarna kan tillverkas av lokal verkstad och ge reklam för ortens verksamheter. 
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En lekplats längst in i parkens norra del bortanför den ovala gräsmattan. Leken föreslås 

tillgänglig för såväl allmänhet som skolelever. 

 

 
”Take away-lunch” eller en kopp kaffe på sittplats nedanför slänten mot Stogatan. Vissa dagar 

kanske du kan få levande musik till förtäringen. 

 

 
Utomhusgympa på den centrala gräsmattan. Uttag för musik och högtalaranläggning placeras 

i anslutning till scenen. 
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Fontänen i Stadsparken kan byggas om och ges en barnvänlig och mer lättskött utformning. 

 

 

 

 

 

Utomhus-gym för alla åldrar 

När scenen inte är upptagen av 

evenemang fungerar den som 

umgängesplats eller vila efter 

fysisk aktivitet. 
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Grönstruktur 

Så många som möjligt av de befintliga träden sparas. När Riddaregatan öppnas för trafik är 

målsättningen att behålla 3 av de fyra befintliga träden vilka står på platsen med fontänen som 

rivs. Så många som möjligt av de befintliga träden sparas. Övriga planteringar behålls. 

Stadsparkens och kyrkans grönska utgör betydande inslag i stadsbilden som skall beaktas när 

orten förtätas. 

 

 

 

 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 

Ny bebyggelse avses anslutas till allmänt ledningsnät för vatten och avlopp. Det bör klarläggas 

i fortsatt arbete angående VA-nätets kapacitet mm för att ansluta ytterligare bostäder mm i 

centrum.  

 

Dagvattenledningar finns inom programområdet. Dagvatten är det vatten som rinner från 

tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. För programområdet bör inriktningen vara att 

dagvattnet så långt som möjligt ska renas lokalt med naturliga metoder som infiltration till 

grundvattnet eller avdunstning.  

 

Möjligheten till anslutning av fjärrvärme till en ökad exploatering i centrum bör klarläggas. 

Ledningsägare för fjärrvärme ger besked i samrådsskedet.  

 

Ledningsägare för el- och tele ger besked om eventuella ledningar i fortsatt arbetete. 

 

 

 

 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
Se nedan under rubrik ”Konsekvenser av programmets genomförande”.  
 

 

 

 

 

TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET 
 

Utemiljöer inom kommunen bör planeras så att alla typer av boendegrupper kan få ett bra 

och ändamålsenligt boende. En variation av storlek och upplåtelseform på bostäder bör 

eftersträvas för att medverka till valfrihet i boendet. En blandning av boendeformer 

erbjuder en möjlighet att flytta inom området och bidrar ofta till en större spridning av 

sociala grupper inom tätorten.  
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Med en inflyttning av bostäder och utveckling av kvällsöppna aktiviteter ges en tryggare 

utemiljö och ett folkliv.  Viktigt är att befintlig kommersiell service blir kvar och utvecklas 

i centrumområdet.  Ödeshögs centrum utgör en naturlig mötesplats. 

 

Det är av vikt att öppna park- och torgytor inte ger centrum ett ödsligt intryck kvällstid. Ge 

plats i gatu-, torg- och parkmiljöer för informella mötesplatser och knutpunkter samt 

konstnärlig utsmyckning, gatuplantering, placering av skyltar, belysning etc. 

 

Trygga miljöer kan skapas och eftersträvas genom exempelvis en medveten placering av 

entréer och en god belysning. Även gång- och cykelvägar bör vara utrustade med belysning. 

Detta bör studeras i exploateringsskedet. Närheten till service och kollektivtrafik ger goda 

förutsättningar ur jämställdhets- trygghets- och sociala synpunkter för ett bra boende.   

    

Trafikåtgärder, t ex särskild gatstensbeläggning vid korsningsavsnittet Storgatan/Klubbgatan, 

skulle höja trafiksäkerheten, tryggheten och tillgängligheten för både barn och vuxna. 

 

Programområdet är relativt plant, vilket ger goda förutsättningar ur tillgänglighetsperspektivet 

för rörelsehindrade.  

 

Sammantaget finns inom området således goda förutsättningar ur ett jämställdhets- trygghets- 

och socialt perspektiv.   
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KONSEKVENSER AV PROGRAMMETS GENOMFÖRANDE 

 
 

 

Eftersom förslaget inte är så detaljerat, kan heller inte eventuella medföljande konsekvenser 

beskrivas i detalj. Konsekvenser av planförslaget kan i stort avläsas i själva programmet. 

Konsekvenser av planens genomförande beskrivs även i den bilagda behovsbedömningen.  

 

Programförslaget bedöms preliminärt ej innebära en betydande påverkan på miljön. Men för 

varje detaljplan behöver särskilda behovsbedömningar göras. Ny kunskap kan tillkomma som 

göra att ställningstagandet kan revideras i senare skede. 
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FORTSATTA UTREDNINGAR OCH STUDIER  

 

 

 

I det fortsatta planarbetet behöver bl.a följande frågor studeras vidare för att kunna ta fram ett 

mer detaljerat förslag i en detaljplan: 

 

- De geotekniska förhållandena måste undersökas i kommande detaljplanearbete. Även 

konstruktionsberäkningar bör utföras för att undersöka bärigheten vid påbyggnader. 

 

- Radonunderökning bör ske, lämpligen i samband med geotekniska undersökningar i 

kommande detaljplanearbete. 
  
- Identifierad/misstänkt förorenad mark inom och i närheten av programområdet. Mark vid ny 

byggnation/anläggande bör undersökas i kommande detaljplanearbete. 

 

- Utreda parkeringssituationen utifrån programmets förslag.  

 

- Dagvattenhanteringen bör klarläggas i detaljplaneskedet. 

 

- Detaljerad placering av hus med avseende på siktlinjer, sol och skugga, våningshöjd och 

sammanhang med övrig bebyggelse studeras 

 

- Gestaltningsfrågor samt trafikförbättrande åtgärder vid torget samt korsningen 

Storgatan/Klubbgatan.  

 

- Vattenfalls  synpunkter studeras vid eventuella efterföljande detaljplanearbeten. 

- Arkeologin måste klarläggas i fortsatt planering. 

 

- En översyn av parkområde bör ske.  

 

- VA- utredning med anledning av framtida bebyggelse 

 

- Gång och cykelstråk till centrum  

 

- Studie av parkeringsområdet för centrum  

 

- Tillgängligheten för äldre-och funktionshindrade beaktas i fortsatta arbetet.  

 

- Kollektivtrafiken bör ses över i det fortsatta arbetet.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

 

Efter det att programmet antagits kan den fortsatta planeringsprocessen inledas med 

detaljplaneförfarande. Vissa delar av programområdet behöver inte följas av 

detaljplaneläggning då de faktiska förhållandena stämmer med gällande detaljplan. 

 

I detaljplanearbetet bör bl a beaktas följande: 

 

- Marken inom programområdet har ett antal fastigheter och markägare. Programförslaget med 

förtätningar medför att nya etableringar föreslås dels på kommunal mark, dels på redan 

fastighetsbildade privata fastigheter. Dialog bör ske mellan berörda i fortsatt planarbete. 

 

- Ledningar av olika slag passerar genom området, även genom tomtmark. Ledningar kan 

komma att beröras vid eventuell exploatering. Möjlighet att flytta ledningar och/eller gräva ner 

i mark kan medges via överenskommelse med ledningsägare. 

 

- Ledningsrätter för tele finns längs Storgatan, Klubbgatan, Per Brahevägen. Servitut för 

värmekulvertledning samt gångväg finns inom Apotekaren 2, gränsen mot parken. ytterligare 

ledningsrätter/servitut kan finnas vilket beaktas i fortsatt arbete. 

 

- Eventuella åtgärder kan behövas på vatten- och avloppsnätet (kapacitetsfrågor mm) vid en 

utveckling. 

 

- För några gällande detaljplaner inom programområdet har genomförandetiden gått ut. 

 

- Trafikförbättrande åtgärder på Storgatan bör studeras och behöver diskuteras ytterligare 

mellan kommunen och Trafikverket.  

 

- Olika väghållare finns inom programområdet. Trafikverket är väghållare för Storgatan/lv 918, 

kommunen är väghållare för övriga vägar. Detta måste ses över vid ett genomförande av 

progamförslaget.  
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR  

 
Programförfattare och medverkande tjänstemän 
Programhandlingarna har utarbetats av Bengt Gustavsson, Planteamet AB, Johannes Nilsson, 

AG Arkitekter, Ann-Mari Talling, Terrassen Landskapsarkitektur AB. Programmet har 

utarbetats i samverkan med tjänstemän i Ödeshögs kommun.  

 

 

 

Emil Wissman 

    

Byggchef 
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BILAGA - BEHOVSBEDÖMNING  

Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en 

miljökonsekvensbeskrivning samt för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som behöver 

beskrivas. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att 

bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. 
 

 Kan 
påverkas 

Påverkas 
ej 

Kommentarer 

Gällande regleringar och skyddsvärden 
Förordnanden/skydd x  7 lagakraftvunna detaljplaner 

finns inom programområdet. 

Genomförandetiden har gått ut för 

samtliga detaljplaner utom för 

lagakraftvunnen detaljplan 2012 

för utbyggnad av ICA. 
 

Riksintressen  x Inga riksintressen/Natura 2000-

områden omfattas eller berörs av 

programområdet.  
 

Naturvårdsplan/ 
Naturvårdsprogram 

 x Ingen klassad natur enligt 

naturvårdsprogram e dyl finns 

inom programområdet.  
 

Ekologiskt känsliga 
områden 

 x Ekologiskt känsliga områden 

bedöms saknas i området. Se dock 

för inmätta träd nedan under 

rubriken Vegetation. 

Fornlämningar x  Centrala Ödeshög berörs av ett 

större fornlämningsområde som är 

en gammal bytomt. Arkeologin 

klarläggs i fortsatt planering. 
 

Skyddsavstånd  x Inga skyddsavstånd, t ex 

strandskydd, avstånd till 

riskverksamhet mm bedöms 

beröras. 

 

Effekter på miljön 
Mark x  Topografi och markförhållanden 

bedöms ej nämnvärt att förändras 

vid en utveckling av 

programområdet. Dock kan torget 

vid Klubbgatan/Storgatan få 

förändrade marknivåer. 

 

De geotekniska förhållanden bör 

utredas vidare vid eventuella 

efterföljande detaljplaner, t ex vid 
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förtätning eller påbyggnader på 

befintlig bebyggelse. Detta för att 

undersöka den mest lämpade 

grundläggningssättet för ny 

bebyggelse.  

Luft och klimat  x Eventuellt tillskott av emissioner, 

genom fordonstrafik i området, 

bedöms ej kunna överskrida miljö-

kvalitetsnormerna. 
 

Vatten  x Inga synliga vattendrag finns 

inom programområdet.  

 

Oexploaterad mark kan delvis bli 

hårdgjord. Hänsyn måste tas till 

dagvattenhantering inom området. 

Inriktningen bör vara att 

dagvattnet så långt som möjligt 

fördröjs lokalt med naturliga 

metoder, som infiltration. 

Vegetation  x Ett par gamla ihåliga lövträd 

(björk och lönn) finns i parken, 

redovisade i Länsstyrelsens 

gisdatabas (trädinventering 1997-

2008).  På gränsen till skolan och 

till kyrkogården finns likaså 

inventerade träd. Ingen påverkan 

avses ske på träden. Träden 

beaktas i fortsatt arbete. 

 

Befintlig park bibehålls 

Djurliv  x Djurlivet är mycket begränsat i 

centrala Ödeshög och bedöms ej 

påverkas. 

 

Stadsbild  x  Programförslaget förändrar 

stadsbilden genom förtätning och 

en ökning av byggnadshöjd bör 

vara möjlig. Det är av vikt i 

efterföljande detaljplanearbeten 

att bebyggelse inte medges så hög 

att kyrkan som är det viktigaste 

landmärket störs på ett 

oacceptabelt sätt. 
 

Miljöpåverkan från 
omgivningen 

x  Området ligger utmed länsväg 

918/Storgatan och utsätts för 

buller. Se vidare nedan.  
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Annan miljöpåverkan från 

omgivningen bedöms ej finnas.  
 

Hälsoeffekter 
Utsläpp, buller, 
vibrationer 

x  Ett tillskott med bostäder samt 

utökning av verksamheter och 

service innebär en mindre 

trafikökning i området. 

 

Samtidigt skulle föreslagen 

omledning av genomfartstrafik 

genom centrum till Fabriksvägen 

och diskuterad omledning av tung 

trafik från Tranåsvägen till 

Östgötaporten ge positiva effekter 

ur bullersynpunkt. 

 

Riktvärden för vägtrafikbuller bör 

följas enligt infrastrukturprop-

ositionen 1996/97:53 för ny 

bebyggelse, både inne och 

utomhus. 
 

Ljus  x Ingen nämnvärd påverkan bedöms 

ske angående ljus.  
 

Säkerhet x  Föreslagen omledning av 

genomfartstrafik till Fabriksvägen  

och omledning av tung trafik från 

Tranåsvägen till Östgötaporten ger 

positiva effekter ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

En sänkning av verkliga 

hastigheten (idag 30 km/h) vid 

korsningen Storgatan/Klubbgatan 

till gångfart genom fysiska 

åtgärder (t ex gatustensbelägg-

ning) skulle ge positiva effekter ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

I detaljplaneskedet bör 

trafikrörelser mer ingående 

studeras för att ge ett acceptabelt 

och fungerande trafikmönster i 

området. 

 

Ödeshögs centrum utgör 

högriskområde angående radon. 
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Generellt bör radonsäkert 

byggande utföras tills frågan är 

utredd. 

 

Förorenad mark inom och direkt i 

anslutning till området kan 

medföra risker vid byggnation. 

Närheten till platser med 

förorenad mark beaktas vid 

förtätnings-/ utbyggnadsområden. 
 

Allergier  x Bedöms ej beröras. 
 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 
Mark- och 
vattenanvändning 

 x Redan ianspråktagen, 

detaljplanelagd mark utnyttjas. 

Markanvändningen förändras i 

mindre grad. Natur/Park föreslås 

sparas.  

Naturresurser  x Se ovan. 
 

Transporter  x Utbyggnaden medför en viss 

ökning av trafik. Dock kan 

trafikarbetet totalt minska genom 

övrig trafikplanering. Se ovan 

under Säkerhet angående 

omledning av trafik förbi centrum. 

 

Tillgängligheten till kollektivtrafik 

är god. 

Rekreation  x Sammantaget bedöms 

programförslaget inte försämra 

rekreationsmöjligheterna i 

centrum. Befintlig park bibehålls.  

Torget föreslås utvecklas.   

Ytterligare mötesplatser, t ex 

uteservering föreslås i 

programmet. 

Gång- och cykelstråk förslås 

utvecklas 
 

Kulturmiljö x  Ödeshögs tätort, ej avgränsad 

tätortsmiljö, är av lokalt intresse 

för kulturmiljövården. Kärnan i 

intresset är främst utanför 

programområdet men berörs något 

kring Smedjegatan. 

 

Kulturhistorisk bebyggelse, ett 
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antal kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader uppmärksammas i 

fortsatt arbete.  

  

Vid nyttjande och eventuellt 

förändrad användning av 

befintliga byggnader med 

kulturhistoriska värden bör 

åtgärder på byggnader ske 

varsamt. 
 

 

Miljöbalken 
3 & 4 kap. 
Hushållsbestämmelser 
och miljökvalitetsmål 
 

  x Programområdet berör inga 

riksintressen. Förslaget bedöms ta 

rimlig hänsyn till natur- och 

kulturvärden i övrigt. 

5 kap. 
Miljökvalitetsnormer 

 x Inga miljökvalitetsnormer bedöms 

överskridas. Bullersituationen bör 

dock studeras i detaljplaneskeden 

med anledning av närhet till lv 

918/Storgatan. 
 

Anmälan, tillstånd  x Inga kända tillstånd som behöver 

sökas har påträffats i nuvarande 

programskede.  

 

Övergripande miljömål 
Nationella och 
regionala miljömål 

 x Planen bedöms ej stå i motsättning 

till de regionala miljömålen. 

Kommunala miljömål  x Planen bedöms ej stå i motsättning 

till de kommunala miljömålen. 

 
 
 
Slutsatser 
Programförslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller 

hushållning med mark, vatten eller andra resurser 

 

Inga riksintressen/Natura 2000-områden omfattas eller berörs av programområdet. 

 

Ingen klassad natur enligt naturvårdsprogram e dyl finns inom programområdet. 

 

Centrala ödeshög berörs av ett större fornlämningsområde som är en gammal bytomt. 

Arkeologin klarläggs i fortsatt planering. 

 

Kulturhistorisk bebyggelse  uppmärksammas i fortsatt arbete.  

 



FORTSATTA UTREDNINGAR OCH STUDIER 
 

 

Sida 38 av 38 
 

Det är av vikt i efterföljande detaljplanearbeten att bebyggelse inte medges så hög att kyrkan 

som är det viktigaste landmärket störs på ett oacceptabelt sätt. 

 

De geotekniska förhållanden bör utredas vidare vid eventuella efterföljande detaljplaner, t ex 

vid förtätning eller påbyggnader på befintlig bebyggelse. 

 

Ödeshögs centrum utgör högriskområde angående radon. Generellt bör radonsäkert byggande 

utföras tills frågan är utredd. 

 

Förorenad mark inom och direkt i anslutning till området kan medföra risker vid byggnation. 

Närheten till platser med förorenad mark beaktas vid förtätnings-/utbyggnadsområden. 

 

Oexploaterad mark kan delvis hårdgöras. Hänsyn måste tas till dagvattenhantering inom 

området. Inriktningen bör vara att dagvattnet så långt som möjligt fördröjs lokalt med naturliga 

metoder, som infiltration. 

 

Omledning av dagens genomfartstrafik genom centrum istället via Fabriksvägen och nybyggd 

väglänk, liksom diskuterad omledning av tung trafik från Tranåsvägen till Östgötaporten, ger 

positiva effekter ur såväl trafiksäkerhets- som bullersynpunkt. 

 

I detaljplaneskedet bör trafikrörelser mer ingående studeras för att ge ett acceptabelt och 

fungerande trafikmönster i området.  

 

 

En begränsad redovisning av miljökonsekvenser har gjorts i programmet. 

 
 

 

För varje detaljplan behöver särskilda behovsbedömningar göras. Ny kunskap kan 

tillkomma som göra att ställningstagandet kan revideras i senare skede.  

 


