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Samhällsbyggnadssektorn har utrett 
två huvudsakliga alternativ för utveck-
ling av kommunal badplats vid Tjör-
narpssjön. 

A. Utveckling av befintlig badplats 
intill Södra Stambanan

Slutsats: Samhällsbyggnadssektor 
bedömer att en enklare uppfräschning 
och fortsatt skötsel av badplatsen som 
idag är möjlig men ingen utveckling av 
platsen inom ramen för badplatsuteck-
lingsprojektet. Anledningen till det är 
bristen på rimlig angöringsväg för drift, 
anläggningsfordon och räddnings-
tjänst.

B. Anläggande av ny badplats i Kyrkvi-
ken vid Tjörnarps kyrkby.

Slutsats: I Kyrkviken bedömer sam-
hällsbyggnadssektor att det är genom-
förbart att utveckla en attraktiv bad-
plats som Höörs kommun kan sköta. 
Frågan om skapande av angöringsväg 
för drift, anläggningsfordon och rädd-
ningstjänst är helt avgörande.

Kommunal badplats vid  
Tjörnarpssjön

Lokaliseringsutredning badplats vid Tjörnarpssjön, Samhällsbyggnadssektor, kortversion 211110

Kriterier för platsutveckling:

Krav

• Möjlighet till angöringsväg för drift och 
utryckning. 
 
 

• Goda parkeringsmöjligheter

• Tydlig vägvisning => till parkering och 
vidare till badplats. 

• Toalett och om möjligt dusch 

• Brygga

• Kärl för sophantering

• Grillplatser/bänkar

• Badvänlig strand/sandstrand. 

• Tillgänglighet => parkering, väg till 
badplats, brygga/bad, toalett 

Kvalitetshöjande åtgärder

Läge för badplatsutveckling vid Kyrkviken Till vänster visas område för badplatsutveckling vid Kyrkviken.  
Till höger område för befintlig badplats vid Södra stambanan

Läge för befintlig badplats vid spårområdet

Politiskt beslut i frågan kommer att fattas under 2022  
som en del av Utvecklingsplan för Tjörnarp.

A.

B.
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A. Befintlig badplats - förutsättningar
kan lösas

kan lösas med vissa svårigheter

svårt/orimligt kostsamt att lösa

brant 
otrygg  
undergång

lång smal 
passage

få p-platser

befintlig
badplats

Potential för uppfyllnad av kriterier:

God angöring kan inte lösas utan breddning 
av standpromenaden vilket bedöms som 
orimligt inom projektet 
 
 

Svårt att lösa samlad parkering i nära an-
slutning. Bästa möjliga läget är väster om 
stationen >500meter norrut 

Bäst att vägvisa norrifrån från möjligt par-
keringsläge.

Svårt med underhåll av befintligt torrdass 
på platsen. Skulle behöva ordnas längre 
norrut väster om stationen. Där finns även 
kommunalt VA.

Brygga finns. Renovering behövs.

Kärl för sophantering kan ordnas. Dock 
svårt med tömning vid bef. badplats. 

Grillplats/bänk finns. Visst utrymme finns 
för fler

Relativt brant botten. Blir snabbt djupt. En 
mer barnsäker lösning möjligt med annan 
brygga 

Flack lutning men lång väg att ta sig 
>500m.

Kriterier för platsutveckling:

Krav

• Möjlighet till angöringsväg för drift och 
utryckning. 
 
 
 

• Goda parkeringsmöjligheter 
 

• Tydlig vägvisning => till parkering och 
vidare till badplats. 

• Toalett och om möjligt dusch  
 
 

• Brygga

• Kärl för sophantering 

• Grillplatser/bänkar 

• Badvänlig strand/sandstrand.  
 

• Tillgänglighet => parkering, väg till 
badplats, brygga/bad, toalett 

Kvalitetshöjande åtgärder

Vägen till badplatsen vid Södra stambanan samt bild på trädäck vid badplatsen.

Lokaliseringsutredning badplats vid Tjörnarpssjön, Samhällsbyggnadssektor, kortversion 211110



Potential för uppfyllnad av kriterier:

Kan lösas via anslutningsväg genom Präst-
bonnaskogen alt. via Tjörnarp 2:1. Lutning 
kan vara problematisk eller schaktning 
innebära ett intrång i naturmiljön. 
 

Större samlad parkering, ca 40 platser, kan 
lösas uppe vid kyrkans parkering.  
På ca 250 meters avstånd

Lätt att vägvisa till platsen från Landsvägen 
eller rv 23 (Norra infarten)

Går att lösa uppe vid parkering 
=> ej rimligt att koppla på kommunalt VA

Brygga kan ordnas

Kärl för sophantering kan ordnas 

Grillplatser/bänkar finns och gott om ut-
rymme finns för fler

Flack slänt badvänlig strand/sandstrand. 

Tillgänglighet till övre parkering med toa-
lett blir god. Möjlighet finns att skapa god 
tillgänglighet ner till badplatsen. Lutning 
problematisk 

B. Kyrkviken - förutsättningar
kan lösas

kan lösas med vissa svårigheter

svårt/orimligt kostsamt att lösa

Kriterier för platsutveckling:

Krav

• Möjlighet till angöringsväg för drift och 
utryckning. 
 
 
 

• Goda parkeringsmöjligheter 
 

• Tydlig vägvisning => till parkering och 
vidare till badplats. 

• Toalett och om möjligt dusch  

• Brygga

• Kärl för sophantering

• Grillplatser/bänkar 

• Badvänlig strand/sandstrand. 

• Tillgänglighet => parkering, väg till 
badplats, brygga/bad, toalett 

Kvalitetshöjande åtgärder

Vy över läge för möjlig badplats vid Kyrkviken

Utpekade möjliga alternativa vägar med fordon eller barnvagn. Förutsätter upprustning.
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alternativ 1
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alternativ 2
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