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Detaljplan för fastigheten 

Gasellen 10 m.fl., 
(före detta Transtorpskolan) 
i Paradiset, Nybro stad 
 

 

Planbeskrivning 
Planens syfte 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, samt att säkra in- och utfart till befintlig 
förskoleverksamhet på angränsande fastighet.  
 
Sammanfattning 

Området är idag planlagt för allmänt ändamål och utgörs huvudsakligen av Transtorpskolans 
före detta skolområde. Planområdet ligger i Paradiset, ca 1 km öster om Nybro centrum. Det 
omfattar ca 2 ha och marken ägs av Nybro kommun. Efter att grundskolan revs år 2016 är 
planområdet obebyggt. Nu aktuellt planförslag föreslår bostäder, både i form av småhus, 
radhus, kedjehus och/eller flerfamiljshus, samt ny lokalgata. Ny bebyggelse anpassas till 
Paradiset avseende variation, höjd och placering samt utgår från strategier för utpekad 
utveckling i Fördjupad översiktsplan för Nybro stad Nybro 2040 (KF 2022-06-28 § 116) 
Byggrätten anpassas även med hänsyn till buller utifrån framtida trafikuppskattning, till 
förskoleverksamheten och till underliggande detaljplan tidigare avgränsning. Detaljplanen 
handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
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Planprocess 

SKEDE FÖRKLARING 

Samråd 
mars 2022 

Delegationsbeslut om samråd i mars 2022 
Samrådstid 1 april – 25 april 2022  

Granskning  
oktober 2022 

Delegationsbeslut om granskning i oktober 2022 
Granskningstid 18 oktober – 7 november 2022 

SBN antagande  
december 2022 Beslut om antagande i samhällsbyggnadsnämnden (SBN) 

Laga kraft 
januari 2023  

 

Ärendeinformation   

Ärendenamn 

Detaljplan för Gasellen 10 m.fl. 
(Före detta Transtorpskolan)  

Planhandlingar 

- denna planbeskrivning  
- plankarta 

Till planen hör även 

- undersökning om betydande miljöpåverkan 
- fastighetsförteckning 

Underlag till planförslaget 

- Skuggstudie Gasellen, 2022-11-17, Nybro 
kommun 

- Förprojektering Gasellen PM Dagvatten, 
2022-11-18, Nybro kommun 

- Dagvattenutredning Gasellen, 2019-03-01, 
Sweco Environment AB 

- Industribullerutredning Gasellen 7 och 10, 
2017-10-31, Tyréns AB 

- Trafikbullerutredning Gasellen 7 och 10, 
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- Markteknisk undersökningsrapport 
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exploateringsenheten 
Plan påbörjad 
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Planförslag 
Kvartersmark  

Kvartersmarken inom planområdet regleras till markanvändningen B-bostäder och E1-teknisk 
anläggning. Området omfattar ca 13 000 m2 och kan nyttjas som bostadsändamål med 
friliggande småhus, sammanbyggda radhus och kedjehus och/eller flerfamiljshus. Inom 
användningen kan även parkering, garage ordnas liksom förråd och miljöhus.  
 
Utnyttjandegraden regleras till 30 % av fastighetsarean, e1, inom användningsområdet. 
Nockhöjden, h1, begränsas till 10 meter. Nockhöjden är höjden av den högsta delen av 
byggnadens takkonstruktion. Nockhöjden innebär att ca 2,5 till 3 våningar kan uppföras. 
Takvinkeln, o1, ska vara minst 10 grader.  
 
Mark som inte får förses med byggnad (prickmark) regleras 6 meter utmed Norra Långgatan 
och Jakobsgatan som förgårdsmark samt 10 meter utmed Norra vägen (med undantag för 
bullerskydd) för att förhindra byggnation.  
 

 
Illustration över ett exempel på hur området kan exploateras. Illustrationen visar en 
bostadsbebyggelse med 3 stadsvillor, 19 radhuslägenheter och ca 6 flerbostadshuslägenheter. 
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Illustration över ett exempel på hur området kan exploateras. Illustrationen visar en 
bostadsbebyggelse med 9 stadsvillor och ca 34 flerbostadshuslägenheter.  
 
Riktvärde för uteplats (50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximalt uppräknat till år 2040) 
uppfylls inte närmast korsningen Norra Långgatan-Jakobsgatan. Plankartan reglerar därför att 
bostad ska anordnas med tillgång till uteplats som skärmas mot trafikbuller från kringliggande 
gator, m2. 
 
Riktvärde för fasad (60 dBA) uppfylls, med undantag för bebyggelsen i närheten av Norra 
vägen med hänsyn till trafikbuller. Ett område i direkt anslutning till vägen regleras därför till 
att bullerskydd (minst 2 meter) ska finnas, m1. Markområde för endast komplementbyggnader 
(korsmark) regleras även utmed Norra vägen så att nya huvudbyggnader uppfyller riktvärdena 
och förhåller sig till bebyggelsegränsen inom fastigheten Gasellen 2. Som underlag till 
bestämmelserna har trafikbullerberäkningar gjorts av Tyréns (2017). 
 
Ett markreservat för underjordisk ledning (u-område) regleras för befintliga ledningar genom 
planområdet.  
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Allmänna platser  

Den allmänna platsmarken utgörs i plankartan av GATA, VÄG, GC-VÄG och NATUR. 
Infartsvägen till förskolan förlängs och regleras som GATA. Den nya lokalgatan säkerställer 
förutom in- och utfarter till området, även leveranser av varor och avfallshantering för 
befintlig förskoleverksamhet. Lokalgatan kommer att utformas med en gång- och cykelväg, 
trädrad och ett längsgående dike för dagvattenhantering. För biltrafik avslutas lokalgatan i en 
vändplan. För gående och cyklister ansluter lokalgatan norrut till befintligt gång- och 
cykelvägnät, reglerat som GC-VÄG. Ett grönområde som korsas av gång- och cykelvägen 
regleras som NATUR.   

 
En trafiksäkerhetshöjande åtgärd utanför förskolan avser genomföras i samband med att 
området exploateras (exempelvis upphöjd och avvikande markbeläggning).   
 
Norra långgatan regleras som GATA med en bredd på 11 meter. Detta för att möjliggöra en 
ny gång- och cykelväg som kommer att ansluta till befintlig gång- och cykelväg i norr som 
förbättrar trafikmiljön i området och för förskolebarnen.  
 

 
Befintliga Jakobsgatan och del av Riksväg 31, Norra vägen, föreslås inte förändras och 
regleras som GATA respektive VÄG. NATUR regleras utmed planområdets östra gräns för 
befintligt grönområde mellan Norra vägen och Bokenområdet. 
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Genomförande  
Organisatoriska genomförandefrågor  

Genomförandetid  
Genomförandetiden för detaljplanen är satt till 120 månader (10 år) räknat från den dag 
planen vinner laga kraft.  
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  
Nybro kommun är huvudman för och ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark inom 
planområdet.   
 
VA-huvudmannen ansvarar för att genomföra relevanta dagvattenåtgärder enligt 
förprojekteringen av dagvatten. 
 
Avtal eller andra överenskommelser  
Planintressent är kommunstyrelsen i Nybro kommun, via mark- och exploateringsenheten. 
Kostnaderna för planarbetet regleras i avtal mellan berörda parter.  
 
Drift och underhåll av befintligt bullerplank mot riksväg 31, placerat inom kvartersmark, 
bekostas av Nybro kommun. Tillträde för drift och underhåll väster ifrån säkras genom 
upprättande av servitut mellan Nybro kommun och de fastigheter som ligger i anslutning av 
bullerplanket.    
 
Markförvärv   
Nybro kommun äger idag fastigheterna Gasellen 7, Gasellen 10 och Nybro 3:1. Inget 
markförvärv kommer att ske med anledning av planen.   
 
Tekniska genomförandefrågor 

Tekniska utredningar 
I detaljplanearbetet har en översiktlig geoteknisk markutredning, dagvattenutredning samt 
trafik- och industribullerutredning tagits fram. Kompletterande utredningar utförs och 
bekostas av fastighetsägaren eller exploatör.  
 
Avfallshantering 
Angöring med avfallsfordon ska ske från lokalgatan. Vid placering av miljörum ska hänsyn 
tas till framkomlighet och angöringsmöjlighet för avfallstransporter. 
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Ledningar 
Inom planområdet finns vatten- och avloppsledningar, dagvattenledningar, elledningar, 
optoledningar samt fjärrvärmeledningar.  
 
Rätten för befintlig vatten- och avloppsledning inom Gasellen 10 som är belägen norr om 
gränsen mot Gasellen 2 ska säkerställas genom ledningsrätt, u-område i planen. Rätten för 
befintlig optoledning inom Gasellen 10 som är belägen i nordöstra delen av fastigheten ska 
säkerställas genom ledningsrätt, u-område i planen. Befintlig elledning i nordöstra delen av 
fastigheten kommer att flyttas och läggas i det u-området som går i östra delen (mot Norra 
vägen) och ska säkerställas genom ledningsrätt. Andra befintliga ledningar inom området med 
bestämmelsen B i planen; vatten- och avloppsledningar, dagvattenledningar och 
fjärrvärmeledningar, ska flyttas och placeras inom allmän platsmark.  
 
Fastighetsrättsliga genomförandefrågor 

Avstyckning 
Inom det område i planen som har bestämmelsen B kan flertalet fastigheter avstyckas för 
bostadsändamål. Ansökan om avstyckning görs av Nybro kommun.  
 
Fastighetsreglering 
Mark inom Gasellen 7, med bestämmelsen GATA i planen, ska överföras genom 
fastighetsreglering till Nybro 3:1, se figur A i karta. Ansökan om förrättning görs av Nybro 
kommun. 
 
Mark inom Nybro 3:1, med bestämmelsen B i planen, ska överföras genom 
fastighetsreglering till Gasellen 10, se figur B i karta. Ansökan om förrättning görs av Nybro 
kommun. 
 
Mark inom Gasellen 10, med bestämmelsen GATA, NATUR eller GCVÄG i planen, ska 
överföras genom fastighetsreglering till Nybro 3:1, se figur C och D i karta. Ansökan om 
förrättning görs av Nybro kommun. 
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Ledningsrättsåtgärd 
Befintlig transformatorstation som ligger inom kvartersmark, markerad med E1, ska skyddas    
antingen genom ledningsrättsåtgärd, avtalsservitut eller genom avstyckning till egen fastighet. 
Ansökan om åtgärd görs av ledningsinnehavaren. 
 
Befintlig vatten- och avloppsledning samt optoledning inom Gasellen 10 som inte ska flyttas 
ska skyddas genom ledningsrättsåtgärd. Ansökan om åtgärd görs av ledningsinnehavaren. 
 
Befintlig elledning i nordöstra delen av Gasellen 10 som ska flyttas och läggas inom u-
område ska skyddas genom ledningsrätt. Ansökan om åtgärd görs av ledningsinnehavaren. 
 
Servitut 
Befintligt officialservitut som belastar Gasellen 10 gällande in- och utfart, akt 0881-585.1, 
med förmån Gasellen 7, kommer i samband med plangenomförandet att mista sitt syfte och 
därför dödas. Detta sker genom en lantmäteriförrättning. Ansökan om förrättning görs av 
Nybro kommun. 
 
Officialservitut med ändamål bullerskydd ska skrivas mellan ägaren av Gasellen 10 och 
Nybro kommun. Framtagandet av avtalet samt ansökan om förrättning görs av Nybro 
kommun. 

Karta som tillsammans med texten ovan visar de fastighetsrättsliga förändringarna 
som planen medför för berörda fastigheter. 
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Ekonomiska genomförandefrågor 
Nybro kommun står för den förrättningskostnad som uppkommer i samband med den 
fastighetsbildning som krävs gällande allmän platsmark vid ett genomförande av planen. 
Förrättningskostnaden som uppkommer i samband med fastighetsbildning gällande 
kvartersmark vid ett genomförande av planen bekostas av Nybro kommun eller kommande 
exploatör alternativt fastighetsägare enligt överenskommelse med Nybro kommun. Kostnaden 
för denna åtgärd regleras enligt Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning. 
 
Nybro kommun kommer som fastighetsägare av den mark som inom planområdet är 
kvartersmark få en intäkt av den markförsäljning som kommer ske i samband med 
genomförandet av planen. 
 
Nybro kommun står för kostnaden för att döda befintligt officialservitut med förmån Gasellen 
7 med ändamål in- och utfartsområde. Kostnaden för denna åtgärd regleras enligt 
Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning. 
 
Nybro kommun står för kostnaden som uppkommer i samband med nytt officialservitut för 
bullerplank och den förrättning som krävs. Kostnaden för denna åtgärd regleras enligt 
Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning. 
 
Ledningsinnehavaren till befintlig transformatorstation inom planområdet bekostar den 
förrättning eller registrering av nytt avtal som genomförandet av planen medför. Kostnaden 
för denna åtgärd regleras enligt Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning eller 
Lantmäteriets avgifter för inskrivning. 
 
Ledningsinnehavaren till befintlig vatten- och avloppsledning samt optoledning inom 
planområdet som inte ska flyttas vid genomförandet av planen, och som därmed ska skyddas 
av ledningsrättsåtgärd, bekostar den förrättning som genomförandet av planen medför. 
Kostnaden för denna åtgärd regleras enligt Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning. 
 
Kostnaden för den ledningsrättsåtgärd som krävs för den elledning som kommer flyttas i 
samband med plangenomförandet står ledningsinnehavaren för. Kostnaden för denna åtgärd 
regleras enligt Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning. 
 
Kostnaden för flytt av de vatten- och avloppsledningar, elledningar, dagvattenledningar samt 
fjärrvärmeledningar som flyttas i samband med plangenomförandet står respektive 
ledningsinnehavare för. 
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Nybro kommun bekostar eventuella åtgärder på förskolans parkeringsplats till följd av 
anläggandet av allmän platsmark gata.  
 
Fastighetsägaren Gasellen 7 bekostar flytt av öppen återvinningsstation inom Gasellen 7 med 
anledning av allmän platsmark istället för kvartersmark skola. 
 

Konsekvenser 
Skyddsområden 
Planområdet påverkas inte av några skyddsområden. 
 

Naturvärden 
Föreslagen detaljplan ger en viss påverkan på naturmiljön genom ändrad markanvändning till 
kvartersmark för bostäder. Högre naturvärden i området är framför allt knutna till oxlar och 
tallar. Oxeln är ett bärande träd (d.v.s. träd som ger bär) som är viktig föda för många 
fågelarter, bland annat för tallbiten som oregelbundet uppträder i södra Sverige samt 
stationära och årligen övervintrande fågelarter. Oxlar inom planområdet har i dagsläget inte 
kvaliteter som gör att de bedöms kunna hysa rödlistade och/eller skyddade arter. Tallarna har 
i dagsläget inte heller kvaliteter som gör att de bedöms hysa rödlistade och/eller skyddade 
arter, men bedöms dock på sikt kunna hysa sådana arter som reliktbock (NT).  
 
I anslutning till befintlig gång- och cykelväg inom finns en höjd med barrdominerad skog som 
föreslås bevaras. Detta skogsområde sträcker sig över planområdesgränsen in på 
förskoleområdet inom Gasellen 7. Här finns det bland annat revirhävdande kungsfågel och 
entita. Entita är sedan 2020 rödlistad som missgynnad (NT). Skogsområdet regleras som 
NATUR i plankartan.  
 
På vallen öster om riksväg 31 står ett fåtal ekar. Dessa bedöms i dagsläget hysa några 
skyddsvärda arter men ingår i ett sammanhängande naturområde som bevaras.   
 

Kulturvärden 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om fornlämningar påträffas vid 
markarbeten ska entreprenören omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen i 
enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.  
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Miljö, hälsa och säkerhet 
Bedömning av miljöpåverkan 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att planens genomförande inte kan antas medföra 
en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) 
och 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte 
upprättas.  
 
Luft 
De förändringar som planen medger förväntas inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids sett till områdets storlek och föreslagna byggrätter för bostäder. Påverkan på 
utomhusluften i området till följd av ökade trafikflöden bedöms vara försumbar både lokalt 
och regionalt.  
 
Dagvatten 
Planområdet tillhör Ljungbyåns avrinningsområde och har Västrakullabäcken som recipient. 
Recipienten uppnår i dag inte god kemisk status och har endast måttlig ekologisk status. Ett 
genomförande av detaljplanen får inte försämra förutsättningarna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten. Främst är det kvalitetsfaktorn hydrologisk 
regim som detaljplanen, utan åtgärder, skulle kunna påverka. Detta genom att utökad 
hårdgöringsgrad skulle öka avledningshastigheten och förstärka onaturliga flödestoppar i 
recipienten. De kemiska kvalitetsfaktorerna påverkas främst indirekt genom snabb avledning 
av större volymer, eftersom föroreningar då inte hinner fastläggas eller brytas ner. Den 
bedöms inte påverkas utifrån någon egentlig ökning av mängden förorenande ämnen i 
avrinningsområdet. 
 
Planområdet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten. WSP har på uppdrag av 
kommunens VA-huvudman räknat på lämpliga fördröjningsvolymer och dimensionering av 
fördröjningsytor. Dagvatten som uppkommer inom kvartersmark ska delvis infiltreras i 
marken och delvis fördröjas. Där det inte är möjligt med infiltration av dagvatten från 
kvartersmark leds dagvattnet till dagvattenledningar som ansluts till dagvattenledning i 
lokalgatan. Inom gatumark anläggs dagvattenledning eller kombinerat dagvattensystem med 
makadamdike för ytvattnet från GC-väg, körbana och vändplats att infiltrera. Diket anläggs 
med lutning västerut mot Norra Långgatan och kupolsilsbrunnar ansluts mellan 
infiltrationsytorna och dagvattenledningen i lokalgatan. 
 
Från planområdets leds dagvattnet vidare via dagvattennätet till en grönyta på fastighet Nybro 
3:1. Denna yta är i den fördjupade detaljplanen för Nybro reserverad för omhändertagande av 
dagvatten. Grönytan utformas så att kapaciteten för att omhänderta det dagvattenflöde och den 
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volym som kommer från Gasellen 10, närliggande fastigheter samt hårdgjorda/asfalterade 
ytor i området uppnås.  
 
Utifrån att det är mindre trafikerade gator och bostadsfastigheter som dagvatten kommer att 
avledas från utformas grönytan främst för fördröjning. Ytan medger dock, indirekt genom 
fördröjning och infiltration på en biologiskt aktiv yta, en fastläggning av metaller och 
nedbrytning av organiska föroreningar. Hänsyn till detta ska tas vad gäller inriktning för hur 
ytan i övrigt används. Sammantaget kommer planerad exploatering inte att medföra negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för grund- eller ytvattenförekomst.  
 
Omgivningsbuller 
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från vägar som inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostäder. Fastställda riktvärden är 60dBA ekvivalent nivå vid 
bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid 
uteplats i anslutning till byggnaden.  
 
En bullerutredning har gjorts för området (Tyréns, 2017) med anledning av att planområdet 
påverkas av buller från tre olika vägar. Kommunen har låtit mäta trafikflöde för Norra vägen, 
Norra långgatan och Jakobsgatan. Dessa har sedan räknats upp enligt prognos för år 2040.  
 
Beräkningarna visar att riktvärdet för buller vid uteplats inte uppfylls vid uteplats, om sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnad, vid korsningen Norra långgatan – Jakobsgatan, och 
riktvärde vid fasad utmed Norra vägen. För att inte överskrida riktvärden för uteplats och 
fasad krävs att dessa anordnas skärmande. Plankartan reglerar därför att uteplats ska skärmas 
av i bullerutsatt läge och att bullerskydd (minst 2 meter), exempelvis bullerplank, ska finnas i 
område utmed Norra vägen (m1 och m2). Därutöver säkrar byggnadsfritt område och utrymme 
för komplementbyggnader delvis bullerpåverkan.  
Tyréns har även gjort en bullerutredning avseende verksamhetsbuller (2017). Ur rapporten 
framgår att Boverkets riktvärde uppfylls i hela området och att bostäder kan byggas utan 
anpassning 
 
Hälsa och säkerhet 
Norra vägen är rekommenderad transportled för farligt gods. De huvudsakliga riskkällorna av 
transport av farligt gods på väg utgörs av det som kan leda till en eller flera av följande 
konsekvenser: brand, explosion och utsläpp av giftiga eller frätande kemikalier (vätske- eller 
gasform). På grund av risk och med hänsyn till framkomligheten för räddningstjänsten ska ett 
område inom 10 meter från Norra vägen vara bebyggelsefritt, som regleras som prickmark, 
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och mellan 10 – 20 meter från Norra vägen är endast komplementbyggnader tillåtet, som 
regleras som korsmark.  
 
I genomförandeskedet när bebyggelsetypen är känd ska exploatören i samråd med 
räddningstjänsten utreda behovet av eventuellt avåkningsskydd utmed Norra vägen.  
  
Ljusförhållanden  
En skuggstudie (Nybro kommun 2022) har tagits fram för att visa hur ny bebyggelse kan 
komma att påverka bostadshusen på andra sidan Norra Långgatan. Skuggstudien har gjorts 
genom programmet Sketchup Pro, där solens placering beräknas utifrån platsens specifika 
koordinater och tidszon, i detta fall UTC +01. 
 
Dagar som har undersökts är:  
- Vår- och höstdagjämning (20 mars / 23 september)  
- Sommarsolstånd (21 juni)  
- Vintersolstånd (21 december) 
 
Skuggstudien visar att det sker en viss påverkan på befintlig bebyggelse sett till skuggning. 
Hinden 1, 2 och 3 skuggas kl. 07:00 och 08:00 vid vårdagsjämning och höstdagjämning. Vid 
sommarsolstånd skuggas fastigheterna vid kl. 06:00. Påverkan bedöms totalt sett som måttlig 
och fullt acceptabel i ett tätbebyggt område.  
 
Förorenad mark  
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Vid misstanke eller upptäckt av 
förorening i samband med schaktning av planområdet måste tillsynsmyndigheten, kommunen, 
omedelbart underrättas. En anmälan måste inkomma till tillsynsmyndigheten. 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller inom 
området för bostäder. 
 
Radon  
Planområdet ligger inom område med låga till normala radonvärden, 2-3 kBq/m3 i jordluft. 
Byggnader som används för regelbunden vistelse ska därför uppföras på radonsäkert sätt. 
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Planeringsförutsättningar 
Bakgrund och organisation 
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-15 § 18 i uppdrag 
att upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse.  
 
Plandata 
Planområde ligger i Paradiset, Nybro, ca 1 km öster om Nybros centrala delar. Planområdet 
omfattar en yta på ca 20 000 m2 (ca 2 hektar) och omfattar fastigheterna Gasellen 10, del av 
Gasellen 7 och del av Nybro 3:1. Marken inom planområdet ägs av kommunen.  
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen. Detaljplanen är en del av 
genomförandet av Fördjupad översiktsplan för Nybro stad (KF 2013-05-27 § 152). I 
översiktsplanen är Gasellen 10 är utpekad för bostäder. Under pågående planarbete har en ny 
översiktsplan antagits och vunnit laga kraft, Fördjupad översiktsplan för Nybro stad Nybro 
2040 (KF 2022-06-28 § 116). I översiktsplanen är området för ny bebyggelse med bostäder 
samt att området ska erbjuda ett blandat bostadsbestånd.  
 
Detaljplan 
Planområdet regleras av två detaljplaner. Planområdets avgränsning har i huvudsak anpassats 
till underliggande detaljplan S 145.  
 
Planen S 154 (08-NYO-642) medger främst markanvändningen A-Allmänt ändamål, B-
Bostäder, GATA och PARK. Genomförandetiden har gått ut. Vissa delar av planen, ytor med 
”A”, ”GATA” och ”PARK” ersätts av ny detaljplan.  
 
Planen D 74 (0881-P181) medger främst markanvändningen S-Skola, K-kontor och B-
Bostäder. Genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen berör endast ett mindre område utmed 
Norra långgatan som reglerar att körbar utfart inte tillåts. Denna del ersätts av ny detaljplan.  
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Pågående markanvändning 
Planområdet omfattar Transtorpsskolans före detta skolområde och utgörs huvudsakligen av 
öppna grus- och gräsytor efter att skolan revs 2016. Från Norra långgatan finns en asfalterad 
infartsväg som går in i området med plats för hämta/lämna och vändplan. Den tidigare 
gemensamma infartsvägen används fortfarande av förskolan på angränsande fastighet. 
 
Längst i söder finns en tidigare personal- och besöksparkering. Här finns även en dunge med 
ett tjugotal äldre tallar, björkar och en gran, samt en trädrad med gamla oxlar som sträcker sig 
innanför en gångväg längsmed skolområdets södra kant, från Jakobsgatan till riksväg 31 
(Norra vägen). 
 
I skolområdets nordöstra gräns finns en låg blockrik kulle där berget går i dagen i områdets 
östra del. Kullen är bevuxen med främst tall men här finns även enstaka granar, någon ask, 
fågelbär och asp. Floran är fattig och domineras av bärris och låga örter som skogskovall och 
skogssvingel. Trädens ålder är relativt låg, men ett 10-tal äldre tallar finns sydost om GC-
vägen i nordöstra hörnet.  
 
I övrigt består området av Trafikverkets vägområde och vegetationsridå, öster om väg 31, av 
en gles blandskogsmiljö innehållande bland annat asp, tall, hassel och några 25-åriga ekar. 
 

D 74, laga kraft 1997-06-12 

 

S 154, laga kraft 1983-03-02 
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Markförhållanden 
En geoteknisk undersökning har genomförts inom aktuellt planområde (Sweco, 2016). 
Marken inom området utgörs huvudsakligen av sandig morän och sand, med vissa inslag av 
mer grovkornig morän. Där sand har påträffats har detta varit ytligt och med en mäktighet om 
ca 1 meter. I några undersökningspunkter har det översta jordlagret bedömts utgöras av 
fyllnadsmaterial bestående av sand och morän. Fyllningen underlagras av morän. Området är 

Infartsväg till förskolan i 
planområdets nordvästra hörn 

 

Öppna grus- och gräsytor i 
mitten av planområdet 

 

Norra vägen och dagvattendike 
i planområdets östra del 

Blockrik kulle och gång- och 
cykelväg i norra planområdet 
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flackt, med en generell lutning västerut eller åt sydväst. Marknivåerna varierar mellan +83,5 
och +86,0 meter (RH 2000). 
 
Grundläggningsförutsättningarna inom aktuellt område bedöms generellt som goda. Inom det 
undersökta området bedöms lättare konstruktioner kunna utföras på konventionellt sätt, efter 
utgrävning av organisk jord och eventuell fyllning. Medeltunga till tunga konstruktioner kan 
troligtvis grundläggas på konventionellt sätt, men att packning av den naturliga 
friktionsjorden eventuellt kan krävas innan ny fyllning påbörjas.  
 
Grundvattenobservationer inom området tyder på att nivån ligger relativt högt, cirka 0,8 till 
1,2 meter under markytan. Vid höjdsättning av blivande konstruktioner ska därför 
grundvattennivån beaktas. 
 
Trafik 
Motortrafik 
Från det övergripande trafiksystemet nås området via Norra långgatan och Jakobsgatan. 
Hastighetsbegränsningen är 40 km/h förbi planområdet och årsmedeldygnstrafiken var 290 
fordon (Norra långgatan) respektive 360 fordon (Jakobsgatan) år 2017. 
 
I planområdets östra del passerar del av Riksväg 31, Norra vägen. Trafikverket ansvarar för 
drift och underhåll av vägen som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för gods- och 
långväga persontransporter. Hastighetsbegränsningen är 60 km/h förbi planområdet och 
årsmedeldygnstrafiken var 6 000 fordon år 2017. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Längs Norra långgatan och Jakobsgatan finns en separat gångbana. I nordöstra delen av 
planområdet ansluter en befintlig gång- och cykelväg som fortsätter i riktning norrut längs 
med riksväg 31 (Norra vägen).  
 
Teknisk försörjning 
Befintlig teknisk infrastruktur finns inom och i anslutning till planområdet.  
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