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För att identifiera planområdets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities & Threats) har jag valt att använda mig av 
en SWOT-analys. Med denna typ av analys kan man på 
ett enkelt sätt presentera en sammanfattande bild av 
områdets nuvarande förutsättningar, men också 
identifiera möjliga utvecklingstendenser för området. Här 
kan man dock inte bortse från andra förutsättningar som 
gäller för hela kommunen eller tätorten och som direkt 
eller indirekt påverkar eller kan komma att påverka 
planområdet. Därför genomför jag också en SWOT-
analys för hela Tranås kommun. 
 

 

Tranås kommun 
 

 

Styrkor 
 

• Det är nära till vatten och grönområden. Tranås 
geografiska läge vid sjön Sommen är en av 
kommunens främsta styrkor. Samtidigt är 
Ekbergsparken något som man i kommunen 
identifierar sig med. 

• Storgatan med sitt innehåll av handel och nöjen. 
• Bra kommunikationer och pendlingsavstånd 

norrut mot Östergötland.  
• Förutsättningar för högre utbildning finns, det är 

nära och bra pendlingsmöjligheter till Linköping 
och dessutom finns ett lokalt lärcentra. 

• Attraktiva bostadslägen nära vattnet. 
 
 
Svagheter 
 

• Dåliga kommunikationer söderut mot Jönköping. 
• Något ensidigt bostadsutbud, brist på 

bostadsrätter i Tranås centrala delar. (Tranås 
kommuns hemsida, Attraktion Dokumentation) 

• Lite av en osynlig kommun, både när man 
kommer till/passerar Tranås med tåg och bil. Det 
finns inget som lockar.  

 
 

   SWOT-analys 
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Möjligheter 
 

• Bredbandsutbyggnaden ger möjlighet för 
kommunen att marknadsföra sig som IT-
kommun, vilket redan delvis är aktuellt för 
kommunen, och på så sätt bli mer attraktiv både 
för boende och för etablering av nya företag. 

• Enligt Översiktsplanen för Tranås kommun finns 
det gott om byggbar industrimark med bra 
kommunikationsmöjligheter, vilket kan locka 
etablering av nya företag. 

 
 
Hot 
 

• Befolkningsminskning på grund av utflyttning 
och dålig inflyttning till kommunen. 

• Den redan låga utbildningsnivån kan komma att 
bli ännu lägre om kommunen inte kan erbjuda 
arbetstillfällen till välutbildade personer. 

• Handeln i Tranås centrum, framförallt på 
Storgatan, kan komma att utarmas om externa 
etableringar tillåts i kommunens mer perifera 
delar. 

• Om inte kommunens utveckling går framåt finns 
risken att Tranås blir en kommun där, bortsett 
från pendeltågen, inga tåg stannar alls.  

   
 

Planområdet     
 

 

Styrkor 
 

• Områdena längs med järnvägen ger på många 
ställen ett grönt och lummigt intryck, exempelvis 
vid Hubbatorpsskogen. 

• Landskapsbilden är vacker på många ställen. 
Järnvägens läge i förhållande till omgivningarna 
ger på många ställen möjlighet att överblicka stora 
ytor. 

• Bra exponering av företag mot järnvägen. 
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• En blandning av både verksamheter och bostäder 

vid järnvägen ger en allsidig bild av kommunen. 
 
 
Svagheter 
 

• Bristfällig och komplicerad trafiklösning vid 
korsningen Säbyvägen/Hjälmarydsvägen.  

• Otrygg miljö vid stationen. Detta gäller främst 
gång- och cykeltunneln som är utformad så att 
man inte har någon överblickbarhet alls. Tunneln 
blir synlig först när man svänger in i den.  

• Skräpiga verksamhetsområden ligger fullt synliga 
från järnvägen. 

• Bullerstörda bostäder. 
 
 
Möjligheter 
 

• Flera potentiella utbyggnadstomter finns utmed 
järnvägen. 

• Potential att länka samman grönskan så att den 
blir sammanhängande och representativ för 
Tranås. 

• Områdena närmast järnvägen kan utnyttjas för att 
visa upp vad staden har att bjuda på för dem som 
passerar/kommer till Tranås med tåg. 

• Attraktiva miljöer närmast järnvägen bidrar till att 
ge en positiv omvärldsbild av Tranås. 

 
 
Hot 
 

• Buller och vibrationer från järnvägen. 
• Järnvägen går centralt genom Tranås tätort och 

därmed många bostadsområden varvid risken för 
tågolyckor med allvarliga konsekvenser finns. 
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en av kommunens främsta styrkor.”en av kommunens främsta styrkor.”en av kommunens främsta styrkor.”en av kommunens främsta styrkor.”    
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Förslaget för hur områdena närmast järnvägen i Tranås 
kan göras mer attraktiva består av fyra olika delar; 
bebyggelse, grönstruktur, kommunikationer samt reklam 
och skyltning. För var och en av dessa har jag utarbetat 
dels riktlinjer för framtida utveckling och dels enklare 
skissförslag. Skissförslagen kan ses som visioner för hur 
områdena närmast järnvägen kan utvecklas i framtiden.  
 
När man åker tåg genom Tranås uppehåller man sig i 
tätorten endast cirka en och en halv till två minuter. 
Tiden är kort och hastigheten hög, vilket i stor 
utsträckning påverkar det man hinner se och uppleva. 
Detta i sin tur ställer krav på skalan av de åtgärder man 
föreslår. För små och för utspridda åtgärder tenderar att 
förbli obemärkta och därmed blir upplevelsen av Tranås 
tätort i stort sett densamma som idag. För att någon 
skillnad i upplevelsen av Tranås stad ska märkas krävs det 
att åtgärderna är omfattande och utmärkande. Man ska 
dock inte glömma att tillräckligt många samt rätt 
utformade och kontinuerliga mindre åtgärder också kan 
leda till en önskvärd, sammanhängande helhet.  
 
Utifrån den genomförda inventeringen samt analysen av 
planområdet och Tranås har ett antal frågor/punkter 
kommit upp och som jag har valt att arbeta vidare med i 
förslaget. 
 
Bebyggelse 

• Vilka riktlinjer behöver sättas upp för att 
bebyggelsen utmed järnvägen ska behålla sin 
attraktivitet/bli mer attraktivt? 

• Vilka möjligheter finns för ny bebyggelse att 
tillkomma? 

• Hur kan bebyggelsen göras mer mångsidig och 
spännande? 

 
Grönstruktur 

• Hur kan grönstrukturen längs med järnvägen 
göras mer sammanhängande? 

• På vilket sätt kan ljussättning tillämpas för att ge 
tätorten en säregen karaktär från järnvägen? 

• Hur kan kommunens vatten speglas i områdena 
närmast järnvägen? 

 
 

   Förslag 
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Kommunikationer  

• Hur kan man skapa bättre förbindelser över 
järnvägen? 

• Hur bör förbindelserna, i synnerhet för gång- och 
cykeltrafikanter gestaltas för att bli mer trygga och 
säkra och därmed attraktivare för användning? 

 
Reklam och skyltning 

• Vilka riktlinjer bör utarbetas för att skyltningen 
ska få en ökad effekt och samtidigt vara enhetlig 
och tilltalande ur estetisk synvinkel? 
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Bebyggelse 
 
 
Planområdet präglas av olika typer av bebyggelse, alltifrån 
stadsbebyggelse i de mer centrala delarna av tätorten och 
planområdet till renodlade villaområden i de mer perifera 
delarna. Ett inslag är dock dominerande, nämligen 
industri- och verksamhetsområden med sina i många fall 
inte så vackra byggnader. Detta har delvis ett historiskt 
ursprung från tiden då många verksamheter krävde 
tillgång till järnvägen. Även om detta inte längre stämmer 
med många verksamheters behov idag, så är 
markanvändningen av dessa områden svår att ändra. 
Inom planområdet finns dock ett antal områden utan 
någon speciell användning, eller med föråldrad sådan, där 
ny bebyggelse kan bli aktuell. I dessa fall är det viktigt att 
överväga dels frågan om vilken bebyggelse man vill visa 
upp för dem som passerar Tranås med tåg och dels hela 
tätortens/kommunens behov. Exempelvis bör man ta 
hänsyn till att den nuvarande översiktsplanen pekar på att 
det inom tätorten Tranås finns ett relativt stort överskott 
på lägenheter samtidigt som tillgången till ledig tomtmark 
inom tätortens mer centrala delar är så gott som 
obefintlig. Vad gäller industri- och 
verksamhetsbebyggelse finns det för framtida etableringar 
flera alternativ utanför tätorten. Ett exempel är 
Höganlofts industriområde med väldigt bra läge både ur 
boendemiljö- och transportsynpunkt med bland annat 
riksväg 32 i omedelbar anslutning till industriområdet. 
 
Utformningen av ny bebyggelse bör utgå från platsens 
och omgivningen befintliga karaktär och egenskaper, men 
samtidigt förmedla något nytt som ska väcka 
uppmärksamhet.     
 

 

Riktlinjer 
 

• För att på bästa möjliga sätt spegla tätorten bör 
områdena längs med järnvägen innehålla en 
mångsidig bebyggelse, både till användning och 
utformning. 

• För att göra Tranås tätort mer attraktiv från 
järnvägen bör nyplanerad bebyggelse inom 
planområdet utformas så att den blir  
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arkitektoniskt tilltalande och samtidigt förankrad i 
sin omgivning. 

• Önskemål om en kombiterminal strax söder om 
tätorten har uttryckts från kommunens sida och 
lokaliseringen bör utredas. I övrigt bör inga större 
verksamheter etableras i järnvägens närhet. 

• Köpcenterbyggnaden bör rustas upp och med 
tanke på sitt centrala läge ges ett mer stadsmässigt 
utseende.  

• Potentiella områden/tomter för ny bebyggelse, 
eventuell komplettering av bebyggelsen, är 
kvarteret Pumpen, bangården strax norr om 
järnvägsstationen, grusparkeringsplatsen söder 
om köpcentret samt kvarteren Plogen och 
Skogslund. Dessa bör studeras närmare avseende 
framtida användning och utformning av eventuell 
bebyggelse. 
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Översiktlig karta över föreslagna åtgärder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala 1:20000 

Området bebyggs med bostäder. Viss handel 
förkommer redan i närheten varför den 
nytillkomna bebyggelsen utmed 
Holavedsvägen föreslås också innehålla 
handel. 

Fasaden och entrén till 
köpcenterbyggnaden 
ges en mer stadsmässig 
karaktär.  

Grusparkeringen bebyggs med 
kontorsbebyggelse. Områdets höjdläge i 
förhållande till järnvägen kan utnyttjas för att 
skapa en annorlunda upplevelse av området. 

Den outnyttjade marken i kvarteret 
Skogslund förslås bebyggas med 
bostadsbebyggelse bestående av 
flerbostadshus. Parken norr om 
området bör rustas upp. 

Utmed Storgatan bebyggs kvarteret 
Plogen med bostadsbebyggelse av 
stadsmässig karaktär.  

Denna plats är lämplig för en ny 
kombiterminal.  

En park av urban 
karaktär anläggs i 
detta område.  
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Skissförslag 
 
 
Ny bebyggelse i kvarteret Pumpen 
                                                                  

 
 
En park av urban karaktär anläggs 
 

De befintliga, slitna byggnaderna rivs och 
ersätts med bostadsbebyggelse bestående 
av stadsradhus. Radhusen blir ett nytt 
inslag utmed järnvägen och medför dels 
att Tranås bostadsutbud blir mer varierat 
och dels till att bilden av Tranås, sett från 
järnvägen, blir mer varierad. Radhusen 
utmed Sommavägen föreslås bli tre 
våningar höga med takterrass mot väster. 
På så sätt får bostäderna en, från 
järnvägen, avskärmad uteplats samtidigt 
som de övriga, två våningar höga 
radhusen i kvarterets västra och södra del 
blir bullerskyddade. På grund av 
järnvägens närhet kommer dock 
bebyggelsen att kräva en del buller-
tekniska åtgärder. Då viss handel redan 
förkommer i närheten föreslås den 
nytillkomna bebyggelsen utmed 
Holavedsvägen också innehålla handel. 
 

En park av urban karaktär anläggs i detta 
område. Parken ska framförallt bestå av 
hårdgjorda ytor lämpliga för olika typer 
av aktiviteter, dock med inslag av viss 
grönska. En park av detta karaktär kräver 
inte lika mycket lugn och ro som en 
vanlig park. För att dock skärma av 
parken något från järnvägen och det 
buller som uppstår föreslår jag att man 
planterar en grön vägg i den delen av 
parken som ligger närmast järnvägen. 
Den östra delen av parken kan 
förslagsvis bli en lugnare grön del och 
parkytan däremellan kan användas för 
olika typer av aktiviteter som kräver 
hårdgjorda ytor, så som exempelvis 
skateboard- och inlineåkning. 
Ljussättningen i parken ska vara sådan att 
den lockar till sig människor även under 
mörkret. 
 

Radhus 
2 vån 

 

Holavedsvägen 

Radhus 
2 vån 

Parkering 

Radhus  
3 vån 

Sommavägen 

200 m 

Järnväg 

Gångvägar 

Grön vägg 
utmed 
järnvägen 

Aktivitets-
yta 

Lugnare del 
av parken 

200 m 
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Fasaden till köpcenterbyggnaden rustas upp 
 

 
 
Grusparkeringen bebyggs med kontorsbebyggelse 

 

Tranås köpcenter som ligger alldeles i 
järnvägens närhet består av en låg 
byggnad i vit plåt. Utöver reklamskylt-
arna säger inte byggnadens utformning 
något om vad som döljer sig bakom 
fasaden. Då köpcentret ligger relativt 
centralt i tätorten och är väldigt synligt 
från järnvägen föreslår jag att front-
fasaden och entrén ges en mer stads-
mässig och modern karaktär. Entrén 
behöver markeras tydligare och ett sätt 
att göra detta på är att höja upp fasadens 
entréparti. För att byggnaden inte ska ge 
ett monotont intryck är en annan färg än 
endast vitt i fasaden att föredra. 
Frontfasaden förslås också få innehålla 
ett antal större fönsterpartier. Detta 
skulle leda till att man ytterligare bryter 
det monotona i fasaden samtidigt som 
köpcentret får ett modernare utseende.  
 

Den dåligt utnyttjade grusparkeringen 
bebyggs med kontorsbebyggelse. Då 
detta område ligger mycket lägre i 
förhållande till järnvägsspåret kan detta 
utnyttjas för att skapa en annorlunda 
upplevelse från järnvägen. Förslagsvis 
kan husens placering och form ges en 
udda utformning som skissförslaget 
visar. Huskropparna mot järnvägen kan 
till exempel vara tre våningar höga, de i 
mitten två våningar och huskropparna 
mot Västra vägen endast en våning höga. 
På det sättet ger bebyggelsen ett 
annorlunda intryck både från järnvägen 
och från Västra vägen. Parken söder om 
området behålls och rustas upp och kan 
på så sätt bli en tillgång både för 
kontorsområdet och för kvarteret 
Skogslund.  
 

Järnväg 

Västra 
vägen 

Befintlig park 

200 m 
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Kvarteret Skogslund förtätas 
 

 
Kvarteret Plogen Förtätas 
 

I kvarteret Skogslund finns en hel del 
outnyttjad mark som förslås bebyggas 
med bostäder. Detta är framförallt 
lämpligt på grund av områdets centrala 
läge och dess närhet till attraktiva 
grönområden. Dessutom finns redan 
bostadsbebyggelse, i form av 
flerbostadshus, i områdets södra del. 
Skissförlaget visar hur bebyggelsen kan 
placeras med två bostadshus i kvarterets 
norra del samt ett hus i kvarterets södra 
del. Genom att placera ett hus mot 
Ängarydsvägen i söder får man en mer 
sluten bebyggelsestruktur. Mycket av den 
befintliga grönskan i kvarteret kan sparas 
och bebyggelsen kan utformas som hus i 
park.    
 

Befintlig 
bebyggelse 

Ny bebyggelse 

Parkering 

200 m 

Utmed Storgatan bebyggs kvarteret 
Plogen med bostäder av stadsmässig 
karaktär. Förslagsvis kan man bygga två 
hus i ungefär samma storlek som det 
redan befintliga huset utmed Storgatan. 
Vid utformningen av husen, det vill säga 
både vid fasadutformningen och 
höjdbestämningen, behöver stor hänsyn 
tas till övrig bebyggelse på Storgatan då 
denna gata är av riksintresse. Detta 
kommer att bidra till att Storgatans 
gaturum sluts. En mindre park med 
inslag av vatten föreslås i den delen av 
området som vetter mot järnvägen. 

Järnväg 

Storgatan 

Befintlig 
bebyggelse 

Ny bebyggelse 

Parkering 

200 m 
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En kombiterminal i söder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunen är i behov av en ny 
kombiterminal och denna plats har 
utpekats som lämplig för ändamålet. Som 
skissförslaget visar är detta 
utrymmesmässigt fullt möjligt. 
Kommunikationerna till området är 
väldigt bra, med bland annat riksväg 32 
strax väster om området, varifrån 
möjligheten att dra nya interna gator till 
terminalområdet finns. Det som dock är 
viktigt att tänka på vid en eventuell 
anläggning av kombiterminalen i detta 
område är hur den nya verksamheten 
skulle te sig från järnvägen. 
Utformningen bör vara sådan att den 
bidrar till Tranås attraktivitet istället för 
att bara bli en i raden av alla skräpiga 
verksamheter utmed järnvägen. 
 

Järnvägsspår 

Nya interna 
gator 

200 m 
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Grönstruktur 
 
 
Tranås kommun, tillsammans med tätorten Tranås, har 
en vacker natur som i högre utsträckning än idag bör vara 
en del av Tranås identitet. Detta gäller också vattnet som 
hör till kommunen och tätorten, bland annat sjön 
Sommen och Svartån. Från järnvägshållet är vattnet 
synligt på flera ställen, bland annat strax norr om Tranås 
tätort där järnvägen går alldeles intill Sommen, norr om 
Tranås centrum där Lillån skymtar samt söder om 
tätorten där Svartån slingrar sig mot Säbysjön. Med detta 
som utgångspunkt bör man arbeta med att 
synliggöra/spegla vattnet även i andra delar av 
planområdet, så att det blir uppenbart vad för slags 
kommun man färdas igenom, att det faktiskt handlar om 
en sjöstad.  
 
Flera för kommunen viktiga grönområden återfinns just i 
järnvägens närhet, exempelvis Hubbarpsskogen och 
naturreservatet Ekbergsparken. Att synliggöra dessa och 
deras kvaliteter borde bli en viktig uppgift för 
kommunen. Ett sätt att göra detta på är genom medveten 
belysning. Grönområdena kan på så sätt bli mer synliga 
och attraktiva både för dem som har användning av 
parkerna/skogarna och för dem som betraktar dem 
genom fönstret på ett tåg. Dessutom är ljussättning en 
viktig säkerhetsaspekt som kan komma att gynna dem 
som använder sig av grönområdena.   
 

 

Riktlinjer 
 

• Placering och utformning av ny grönska längs 
med järnvägen bör ägnas särskild omsorg så att en 
sammanhängande grönstruktur längs med 
järnvägen främjas. 

• Grönska uppfattas olika beroende av vem som är 
betraktaren. För den som betraktar järnvägen i sitt 
sammanhang är det den omedelbara grönskan 
som ger störst effekt, medan den som sitter på 
tåget bäst uppfattar och upplever grönskan som 
inte ligger i omedelbar anslutning till järnvägen, 
utan en bit ifrån och framförallt i höjdled. En 
balans är därför att eftersträva.  
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• Viktiga och större grönområden bör 

uppmärksammas bättre. 
• Ljussättning av grönområden bör bli ett viktigt 

redskap för att ge grönskan längs med järnvägen 
en säregen identitet. 

• Grönskan bör utnyttjas för att markera tätortens 
början och slut samt vara enhetlig längs med hela 
sträckan. Något som återkommer kontinuerligt 
inom planområdet bör användas för att ge hela 
tätorten en egen karaktär.  

• Grönskan i området vid järnvägsstationen bör ses 
över och ägnas större omsorg då detta område 
utgör mångas första möte med staden. 

• Att Tranås är en sjöstad bör i högre utsträckning 
framgå i områdena i järnvägens närhet.  

• Tranås kommun/tätort bör i allmänhet i högre 
utsträckning profileras som en naturskön 
kommun.  
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Översikktlig karta över föreslagna åtgärder 
 

Skala 1:20000 

Tätorten ges en egen identitet 
genom att de stora grönområdena 
längs med järnvägen binds ihop. 
Detta uppnås genom belysning 
samt genom att området mellan 
dem, det vill säga järnvägsstationen 
och dess omgivning, ges en 
grönare karaktär.  
 

Mer grönska vid stationsområdet, 
som idag saknar karaktärsgivande 
grönska, föreslås. På så sätt blir 
området också en länk mellan de 
mer gröna norra och södra delarna 
av tätorten.  

Tätortens början och 
slut markeras. 
Förslagsvis kan man 
använda Tranan, som 
är Tranås kommuns 
symbol, och som redan 
finns vid den norra 
markeringen.  
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Skissförslag 
 
 
De stora grönområdena binds ihop 
 

De stora grönområdena binds ihop 
genom att området mellan dem, det vill 
säga järnvägsstationen och dess 
omgivning ges en grönare karaktär. 
Genom att belysa de stora 
grönområdena; Stoeryds skogsområde, 
grönområdet norr om Tranås kvarn, 
Hubbarpsskogen och Ekbergsparken, 
kan Tranås få en egen identitet och 
karaktär som gör att staden inte förblir 
bara en av alla små orter som Södra 
stambanan passerar. Ljussättningen blir 
också till en egenskap som binder ihop 
de större grönområdena längs med 
järnvägen och därmed bidrar till att skapa 
ett sammanhang i grönstrukturen. Detta i 
sin tur leder till att tågpassagerare genom 
Tranås upplever en annorlunda och 
spännande resa genom tätorten. 
Samtidigt leder ljussättningen, i synnerhet 
då det handlar om belysning av gång- 
och cykelstråk genom grönområdena 
eller parkerna, till att dessa blir mer 
attraktiva och trygga för dem som på 
något sett använder sig av dem. För att 
dock uppnå en positiv effekt för dem 
som betraktar grönområdena från 
järnvägen behöver stor vikt läggas vid 
ljussättningen av den sida av 
grönområdet som vänder sig mot 
järnvägen. Med andra ord bör man sträva 
efter att belysningen blir estetiskt 
tilltalande för tågresenärerna samtidigt 
som den blir meningsfull för dem som 
vistas i grönområdet eller dess närhet. 
Bra förebilder avseende belysning av 
olika typer av grönområden finns att 
hämta i Alingsås, där man under många 
år har arbetat med ljussättning av staden 
och dess olika element, såsom 
exempelvis grönområden och parker.   
 

 

Ljussättning av grönska i 
Alingsås (11) 
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Tätortens början och slut markeras 
 

 
 
Stationsområdet ges mer grönska 
 

Tranan, symbolen för Tranås, föreslås få 
markera tätortens början och slut. Denna 
symbol finns redan vid den norra 
infarten till Tranås tätort och en liknande 
markering av ortens början/slut bör även 
finnas i söder. En lämplig plats för detta 
är strax söder om järnvägstunneln där 
man som resenär upplever att tätorten 
börjar respektive slutar, beroende på från 
vilket håll man kommer. I samband med 
detta bör man också se över om 
symbolen kan ges en mer framträdande 
gestaltning som drar till sig mer 
uppmärksamhet än dagens utformning, 
genom att till exempel använda annan 
färgsättning. Dagens symbol är endast 
synlig dagtid så för att symbolen ska ha 
effekt även nattetid är belysning en bra 
metod. 
 

Stationsområdet är viktigt som stadens 
ansikte utåt då det är något som många 
tågpassagerare uppmärksammar på deras 
resa genom Tranås. Stationsområdet 
utgör också det första man möter när 
man stiger av tåget i Tranås. Området ger 
dock idag ett kalt intryck, utan inslag av 
karaktärsgivande grönska. Detta gäller 
främst strax söder om stationsbyggna-
den, på bägge sidor av järnvägen och 
norr om stationsbyggnaden på järn-
vägens östra sida. Därför föreslås mer 
grönska framförallt i dessa områden. På 
så sätt blir området också en länk mellan 
de mer gröna norra och södra delarna av 
tätorten. I samband med ombyggnaden 
av gång- och cykeltunneln under 
järnvägen förslås en fontän, som 
påminner om att Tranås är en stad med 
mycket vatten, i området vid stationen.  
 

Den befintliga Tranan 

Stråk där 
mer grönska 
föreslås 

200 m 
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Kommunikationer 
 
 
Järnvägen går mitt genom Tranås tätort och blir därmed 
till en svårhanterlig barriär. Övergång och passage mellan 
den östra och västra sidan av tätorten är möjlig endast på 
ett fåtal ställen, särskild avsedda för detta ändamål. 
Därför är det angeläget att stor vikt läggs vid 
utformningen av dessa så att de blir attraktiva, säkra och 
trygga för användning.  
 
 
Riktlinjer 
 

• Åtgärder som syftar till ökad trygghet och 
säkerhet bör vidtas, i synnerhet åtgärder som 
syftar till bättre belysning och överskådlighet av 
gång- och cykeltunnlarna.  

• För att på ett bättre sätt smälta in i och samspela 
med sin omgivning bör järnvägsbroarnas 
utformning och detaljer ses över. 

• Alternativ utformning av gång- och cykeltunneln 
vid järnvägsstationen bör studeras. 

• Alternativ utformning av den komplicerade 
trafikmiljön, som utgörs av bilbron över 
järnvägstunneln i söder samt korsningen 
Säbyvägen/Hjälmarydsvägen, bör studeras. 
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Översiktlig karta över föreslagna åtgärder 

Skala 1:20000 

Järnvägsbron förses med 
nya räcken som på ett 
bättre sätt än idag har 
anpassats till omgivningen. 
Detta är en mindre åtgärd 
som dock påverkar den 
totala upplevelsen av bron.  

Den otrygga gång- och 
cykeltunneln vid 
järnvägsstationen byggs 
om. Den nya tunneln 
utformas så att den öppen, 
ljus och överskådlig.  

Korsningen ses över. Ett 
förslag för alternativ 
utformning av korsningen 
utarbetas.  

Även här förses järnvägsbron 
med nya räcken. Enhetlighet 
med bron över Holavedsvägen 
bör eftersträvas.  
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Skissförslag 
 
 
Ombyggnad av gång- och cykeltunneln vid järnvägsstationen 
 

 
Omgestaltning av järnvägsbroarna 
 

Den otrygga gång- och cykeltunneln vid 
järnvägsstationen byggs om. Den nya 
tunneln bör utformas så att den blir 
öppen, ljus och överskådlig. Därför är 
det viktigt att passagen framförallt ges 
en generös bredd, men även ljussätt-
ningen av gång- och cykeltunneln bör 
ägnas stor omsorg. Gömställen och 
mörka hörn ska så långt som möjligt 
undvikas. En mycket god förebild för 
detta är gång- och cykeltunneln framför 
Malmö stadshus. Detta är dock en gång- 
och cykeltunnel som går under en väg, 
men liknande utformning har använts 
för gång- och cykeltunnlar under 
järnväg, med bland annat ljusinsläpp 
ovanifrån. I samband med 
ombyggnaden av gång- och 
cykeltunneln bör området kring 
stationsbyggnaden fräschas upp. 
 

Båda järnvägsbroarna, det vill säga bron 
över Holavedsvägen och bron över 
Ängarydsvägen, ger idag ett slitet intryck 
och utgör något av ett störande element i 
stadsbilden. Den totala upplevelsen av 
broarna skulle dock kunna påverkas med 
några mindre åtgärder. Därför föreslår 
jag att järnvägsbroarna förses med nya 
räcken som på ett bättre sätt än idag 
anpassas till omgivningen. Estetiskt 
tilltalande belysning av broarna och 
bropelarna kan ytterligare bidra till den 
totala upplevelsen, men också en uttänkt 
belysning av broarnas omedelbara 
omgivning kan bidra till en positivare 
upplevelse för betraktarna från tåget. På 
så sätt blir broarna och miljöerna runt 
dem en enhetlig helhet.  

Gång- och cykeltunneln framför 
Malmö stadshus 
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Korsningen Säbyvägen/Hjälmarydsvägen byggs om  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idag utgörs denna plats av en 
komplicerad trafiklösning med 
Hjälmarydsvägen som i sin norra del går 
parallellt med Säbyvägen, under vilken i 
sin tur järnvägen går i en tunnel. 
Utformningen av hela trafikplatsen 
behöver därför ses över. Ett alternativ, 
som också har diskuterats i kommunen, 
är att göra om trafikplatsen till en rondell 
med fyra tillfarter enligt skissen. Detta 
förslag innebär att rondellen bryter av 
Säbyvägen strax ovanför järnvägstunneln 
medan tillfarten från Hagadalsgatan i 
stort sätt förblir oförändrad. 
Hjälmarydsvägen får dock ny dragning i 
sin norra del, vilket innebär att 
vägsträckan som går parallellt med 
Säbyvägen försvinner. Detta förslag 
kräver dock mycket mer detaljerade 
studier än vad mitt arbete ger plats för. 

Säbyvägen 

Hagadalsgatan 

Hjälmarydsvägen 

200 m 
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Reklam och skyltning 
 
Längs med järnvägen i Tranås tätort är det många företag 
som vänder sin framsida mot spåret och därmed också 
sina skyltar. Skyltarna utgör framförallt reklam för den 
egna verksamheten, men i ett läge intill järnvägen blir 
skyltarna också reklam för hela tätorten/kommunen.  
 
För att reklamen och skyltningen ska upplevas som något 
positivt krävs det både omsorg och inlevelse vid placering 
och utformning. Exempelvis ska skyltarna inte vara för 
dominerande eller utstickande, utan istället vara 
anpassade till och smälta in i sin omgivning på ett 
naturligt sätt. Detta avser både färgen och formen på 
skylten. Med andra ord kan man säga att skyltar ska vara 
tillräckligt synliga utan att vara ett störande inslag i miljön 
de befinner sig i. Skyltarna ska inte bara ska vara estetiskt 
tilltalande från järnvägen utan också för dem som vistas i 
närmiljön. Detta är viktigt att ha åtanke, då en skylt inte 
uppfattas på samma sätt av en gående som befinner sig i 
skyltens närhet som av en passagerare som ser skylten 
genom fönstret på ett tåg som färdas i hög hastighet. 
 
Nedan presenteras riktlinjer för hur reklamen och 
skyltningen längs med järnvägen kan påverkas och 
samordnas till att bli mer enhetligt längs hela sträckan 
samt mer estetiskt tilltalande. 
 
 
Riktlinjer för skyltning längs 
med järnvägen 
 
Skyltarnas placering 

• För orienteringens skull bör skyltar, där detta är 
möjligt, helst placeras vid verksamhetens entré. 
Detta gäller främst verksamheter i de mer centrala 
delarna av planområdet. 

• I mer perifera delar av tätorten kan skyltar 
placeras högre upp på fasaden. På så sätt blir de 
lättare att uppfatta och avläsa från järnvägen. 

• Takskyltar ska undvikas, då de kan leda till att 
stadens siluett förändras och bör tillåtas endast 
där risken för detta inte finns.  
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• Skyltarna bör inte placeras så att de täcker viktiga 

delar och detaljer av fasaden eller förvanskar 
denna på något sätt. 

 
Skyltarnas utformning 

• Skyltarna bör utformas så att de samspelar väl 
dels med byggnadens fasad och dels med sin 
övriga omgivning. 

• Vid utformningen av en skylt bör särskild hänsyn 
tas till byggnadens/miljöns kulturhistoriska, men 
även arkitektoniska värde. 

• Stor vikt bör läggas vid skyltens färg och storlek. 
Den ska vara tillräckligt synlig men ändå 
underordnad övrigt i sin omgivning. 

• Då ljussättning väljs för att ytterligare 
uppmärksamma skylten bör den vara av sådan art 
att den inte medför olägenhet för omgivningen 
eller upplevs som provokativ.  

 
 
Riktlinjer för reklam längs med 
järnvägen 
 

• Allmän reklam längs med järnvägen bör endast 
tillåtas vid entréerna till tätorten. I övriga delar av 
planområdet kan den leda till ett rörigt intryck. 

• Reklamen bör utformas smakfullt och så mycket 
som möjligt stämma med riktlinjerna för 
skyltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
 
 
 
 
 
 
   

 

För många reklamskyltar och onödig 
upprepning ger ett rörigt intryck. Två 
stora reklamskyltar, en på fasaden och en 
på taket, som talar om att Willy:s finns i 
byggnaden är helt onödigt. 
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Slutsats 
 
 
Redan idag ter sig Tranås som en relativt attraktiv 
kommun. I Tranås finns tilltalande och rätt så nyanserat 
boende, vacker natur och bra utbud av service. En stor 
fördel för Tranås är också dess läge i förhållande till andra 
större städer som Linköping och Jönköping, där 
serviceutbudet är ännu större och där möjligheten till 
högre utbildning finns. Men i Tranås vill man gå ett steg 
längre och frågan hur Tranås stad uppfattas av dem som 
passerar och kommer till orten med tåg har börjat 
uppmärksammas.  
 
Ett självklart mål för kommunen är att Tranås ska ge 
intryck av att vara en attraktiv kommun och Tranås tätort 
en attraktiv stad som har mycket att bjuda på. Detta i sin 
tur hoppas man ska leda till att fler blir lockade att göra 
uppehåll och besöka staden och på lång sikt även välja att 
bosätta sig i Tranås. I och med detta kommer man till 
insikt om att förslaget inte bara handlar om direkt 
attraktivitet från järnvägshållet utan också om hur hela 
Tranås tätort och kommun kan bli mer attraktiva och 
därmed locka till sig nya kommuninvånare. 
 
Ett sätt att nå detta mål, och som faller inom den fysiska 
planeringens ramar, är att se till att omgivningarna i 
järnvägens närhet är attraktiva och nyanserade samt att 
resan genom Tranås bjuder på det lilla extra som gör att 
Tranås inte passerar obemärkt, som endast en i mängden 
av alla mindre orter som Södra stambanan passerar. 
 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att man inte kan välja 
bort allt det mindre vackra som återfinns längs med 
järnvägen då det i många fall utgörs av bebyggelse och 
verksamheter som funnits där under lång tid. Det man 
kan göra är att få dit ny och mer tilltalande bebyggelse 
och se till att det befintliga ger ett mer städat intryck än 
det gör idag. På så sätt kan det gamla och det nya ge ett 
nytt, mer attraktivt helhetsintryck. 
 
Detta är just vad mitt förslag handlar om, det vill säga om 
att snygga upp det befintliga och samtidigt komma med 
nya och fräschare inslag längs med järnvägen genom  
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Tranås tätort. Arbetet med förslaget har fått mig att inse 
att ingen åtgärd är för liten eller helt fel, så länge den är 
väl anpassad till sin omgivning och är en del av den totala 
helheten. 
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