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OM DETALJPLANEN 
 
VAD ÄR EN DETALJPLAN 
Detaljplanen reglerar vad marken får användas till och hur den får bebyggas. Reglering sker med 
stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och omfattar de på karta och i bestämmelsetext 
angivna bestämmelserna. Till planens handlingar hör en beskrivning som är ett 
tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd. Därutöver finns i PBL generella 
bestämmelser som skall iakttas vid byggande. 
 
PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Planbeskrivning  
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Samrådsredogörelse (efter samråd) 
• Utlåtande (efter granskning) 
• Tekniska utredningar 
o Översiktlig geoteknisk utredning 

 
Planhandlingar finns tillgängliga under tiden respektive skede pågår i kommunhuset, 
Klosterledsgatan 35 under kontorstid och på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. I 
övrigt finns information om pågående detaljplanearbete på kommunens webbplats 
www.vadstena.se. 
 
DETALJPLANEPROCESS 
Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900). Ett utökat 
förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, 
eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Val av planförfarande bygger på att 
detaljplanen antas vara av betydande intresse för allmänheten. Planarbetet sker i en process där 
berörda får möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. 
 

 
 
BESLUT OCH TIDSPLAN 
 
MILSTOLPE INSTANS DATUM 
Beslut om samråd Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-18, § 83 
Beslut om granskning Samhällsbyggnadsnämnden ÅÅÅÅ-MM-DD, § ** 
Beslut om antagande Samhällsbyggnadsnämnden ÅÅÅÅ-MM-DD, § ** 
Laga kraft  ÅÅÅÅ-MM-DD 
     
Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-06-05 § 98 beslutat att påbörja planarbetet. 
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INLEDNING 

BAKGRUND 
Vadstena fastighetsbolag (VFAB), Region Östergötland och Vadstena kommun har i en 
gemensam avsiktsförklaring beslutat att verka för att en ny vårdcentral uppförs inom eller i 
närheten av fastigheten Lekbrodern 2. Projektet innebär att också tandvårdsverksamheten, som 
idag bedrivs i lokaler inom fastigheten Hotellet 12, flyttas till de nya lokalerna. I planarbetet ingår, 
förutom ovan nämnda verksamheter, att undersöka möjligheterna att komplettera den planerade 
nybyggnationen med bostäder.  
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med det aktuella planförslaget är att möjliggöra byggnation av en ny vårdcentral inom 
fastigheten Lekbrodern 2, samt delar av fastigheterna Lekbrodern 3 och 6. Även ett tillskott av 
bostäder föreslås möjliggöras. Planförslagets huvuddrag omfattar även att identifiera särskilda 
egenskaper i stadsmiljön som bedöms värdefulla, såsom den unika axialiteten i 
bebyggelsestrukturen samt byggtekniska egenskaper som färg, form, material och takuttryck för 
att kunna säkerställa den nya bebyggelsens anpassning till platsen. 
 
PLANDATA 
Läge 
Planområdet ligger inom Birgittaområdet, Vadstenas tidigare sjukhusområde, ca 900 m från 
centrum och ca 300 m från Vättern. 
 

 
Bild 1:Orienteringskarta över Vadstena tätort. Planområdet är rödmarkerat. 

 
Areal 
Planområdets areal är 7 045 m2. 
 
  

Planområde 
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Ägoförhållanden 
Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Vadstena kommun. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
En översiktsplan för hela kommunen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2013. 
Kommunen har genom översiktsplanen inte tagit någon ställning angående Birgittaområdets 
utveckling. 
 
Gällande detaljplaner gränsande till planområdet 
Inom och omkring planområdet gäller DP28, detaljplan för Birgittatorget, antagen 1994-02-17 § 
17 av kommunfullmäktige. Planen anger markanvändning centrum för hela planområdet och en 
byggrätt för Lekbrodern 2 som uppgår till 1 500 m2 bruttoarea samt en för Lekbrodern 3 på 
2 500 m2 bruttoarea. Mindre byggrätter anges för del av Lekbrodern 2 och 6 vilka uppgår till 250 
respektive 400 m2 för komplementbyggnad inom angivna egenskapsområden. 
 

 
Bild 2: Utdrag ur plankartan för DP28, Birgittatorget. 

 
KOMMUNALA BESLUT 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-05 § 98 att ge i uppdrag till plan- och 
bygglovavdelningen att påbörja detaljplanearbete för ny vårdcentral och bostäder inom och i 
närheten av Lekbrodern 2. 
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RIKSINTRESSEN 
Planområdet berörs av riksintresset för rörligt friluftsliv, vilket omfattar den största delen av 
Vadstenas tätort. Riksintresset bedöms inte påverkas av aktuella förslaget. 
 
Planområdet berörs även av riksintresse för totalförsvarets militära del, stoppområde för höga 
objekt. Aktuella planförslaget anses inte påverka riksintresset då ingen byggnation som 
överskrider höjdgränsen för höga objekt möjliggörs. 
 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 
Planförslaget är förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB. Planområdet avgränsar inte till något 
naturområde, åkermark eller skogsbruksmark och planförslaget bedöms därför inte påverka 
berörda intressen. En mer utförlig beskrivning av kommunens bedömning finns i handlingen 
som betecknas Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
 
AKTUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Natur och friytor 
Fastigheten Lekbrodern 2 utgör idag obebyggd mark. Del av ytan som tidigare utgjorde en 
gräsmatta är nu grusbelagd och används som bilparkering. Den berörda delen av Lekbrodern 6 
används också som parkering och motsvarande ytan är asfalterad. 
 
Stads- och landskapsbild 
Birgittaområdet kännetecknas av byggnader som i huvudsak är glest placerade i ett öppet och 
platt parklandskap. Området utgår från efterkrigstidens stadsbyggnadsprincip ”hus i park”. 
Fördelar med detta planeringsideal är att byggnaderna ges god tillgång till dagsljus och frisk luft 
samt generösa fri-, grön- och rekreationsytor. Nackdelar med denna typ av planering är att 
exploateringstalet blir lågt, och att denna typ av byggnation kan ge oklara avgränsningar vad avser 
vad som är privat respektive vad som är offentligt rum. 
 
Den aktuella stadsdelen kännetecknas av en egenskap som är unik i Vadstena, nämligen en 
särskild orientering vilken samtliga byggnader såväl inom planområdet som i omgivningen följer. 
De är placerade med en 3-graders vinkel motsols. Denna ”axialitet” utgör ett värde som 
detaljplaneförslaget önskar tillvarata och bevara. 
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Bild 3:”Figure-ground” diagram över Birgittaområdet med omgivningen redovisar bebyggelsestrukturen 

 
 
Bebyggelse inom planområdet och närheten 
Fastigheten Lekbrodern 3, vilken delvis ingår i planområdet är bebyggd med två huskroppar, 
ihopkopplade genom en korridor. De två delarna av byggnaden uppfördes under olika år, 1956 
och 1970.  
 

 
Bild 4: Planområdet sett från kommunhuset. Till vänster synns det enda huset som idag finns på marken. I bakgrunden syns RPR. 

 
Direkt norr om planområdet ligger den nya rättspsykiatriska regionkliniken (RPR). Verksamheten 
ställer höga krav beträffande integritet, mot alla riktningar där den möter stadsvävnaden. 
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Bild 5: Planområdets omgivning domineras av RPR:s anläggning. 

 
Den gamla hälso- och sjukvårdsverksamheten har satt sin prägel på byggnadsbeståndet inom 
området. Samtliga institutionsbyggnader i området kommer från tidsperioden mellan 1900 och 
1971 och är uppförda med i stort sett samma byggteknik. 
 

 
Bild 6: Byggnaden som idag finns inom planområdet sedd från Jungfruvägen och som avses att rivas i samband med byggnationen av ny 
vårdcentral. 
 
Kulturmiljö 
En kulturhistorisk bebyggelseinventering utfördes 1984. Då en fullständig rapport saknas har en 
ny inventering beställts, vilken utfördes juni. 
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From 1 januari 2017 arbetar Vadstena kommun med riktlinjer för enprocentregeln. Riktlinjerna 
antogs av Kultur- och Utbildningsnämnden den 12 december 2016, efter beslut i 
kommunfullmäktige den 28 oktober. Regeln innebär att en procent av den beräknade totala 
byggkostnaden avsätts för konstnärlig, platsspecifik, utsmyckning/gestaltning. Dessutom gäller 
regeln när kommunen nyanlägger eller avsevärt ändrar offentlig plats. Undantaget från regeln är 
projekt av övervägande teknisk karaktär, eller byggprojekt som inte i större utsträckning kommer 
att användas av eller besökas av allmänheten. 
 
Vår ambition är att konstnärerna i ett tidigt skede kommer in i byggprocessen och kan ha en 
dialog med arkitekter, projektledare, byggherre, verksamheten och övriga med betydelse för 
projektet. På så sätt säkerställs ett gott slutresultat genom att den konstnärliga gestaltningen finns 
med från start. Detta bidrar också till att göra projekten ekonomiskt, tekniskt och konstnärligt 
hållbara. 
 
Konst skapar mervärden i den offentliga miljön! Genom att arbeta med väl gestaltade 
rumsligheter där konsten får en självklar del skapas trivsel, skönhet och miljöer som stimulerar 
kreativiteten. Likaså bidrar konsten till att skapa socialt hållbara rum som också profilerar staden 
och sätter den på karta. Vi gör Vadstena mer attraktivt, vi sänder positiva signaler och möjliggör 
för alla att ta del av konst! 
 
Fornlämningar 
Enligt uppgifter från gällande detaljplan DP28, antagen 1994-02-17 finns det inga kända 
fornlämningar inom planområdet. 
 
Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning utfördes 1989-06-16 av statens geotekniska institut i samband med 
detaljplanearbetet för gällande detaljplan. Geotekniska förhållanden utreds vidare genom en 
kompletterande geoteknisk utredning som utförs under tiden samrådshandlingar upprättas och 
kompletteras handlingarna till granskningsskedet. 
 
Grundläggning 
Enligt SGI:s tidigare utredning rekommenderas källarlösa hus. Inom områden där befintlig 
fyllningstjocklek är mindre än ca 0,5 m eller saknas kan grundläggning ske med utbredda plattor 
efter bort-schaktning av befintlig fyllning och uppfyllning med bärkraftigt material. Packning av 
schaktbotten före uppfyllning ökar den ursprungliga jordens fasthet. 
 
För områden där mäktigare befintlig fyllning förekommer föreslås att grundläggning sker med 
plintar eller pålar som förs ned genom fyllningen till moränen. Genom denna lösning slipper man 
schakta bort be-fintlig fyllning. Vid uppfyllning bör pålbara massor användas i byggnadslägen.  
 
Plint- eller pålgrundläggning möjliggör att ventilerad krypgrund kan utföras, vilket är en fördel ur 
fukt- och radonsynpunkt. 
 
Uppgifterna i avsnittet kommer att uppdateras enligt den kompletterande rapporten. 
 
Markanvändning 
Marken inom planområdet är idag detaljplanelagd för centrumändamål. 
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Tillgänglighet 
Planområdet bedöms ha goda förutsättningar för tillgänglighet. Tillfart till marken kan ske ifrån 
två gator, nämligen Klosterledsvägen och Jungfruvägen. Marken är i stort sett platt, vilket innebär 
att entréer till byggnaden kan ligga nära gatuhöjden. 
 
Kollektivtrafik 
Området försörjs inte av kollektivtrafik. Den närmaste busshållplatsen ligger vid korsning 
Motalagatan – Birgittas väg, ca 650 m gångavstånd från planområdet. 
 
Gatunät 
I området finns omfattande gatunät för biltrafik, utan särskilda gång- och cykelvägar. 
 

 
Bild 7: Planområdet sett från korsningen mellan de två avgränsande lokala gator 
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PLANFÖRSLAG 
Syftet med det aktuella detaljplaneförslaget är i huvudsak att möjliggöra för vårdändamål. 
Befintlig vårdcentral i Vadstena ligger idag i den sydligaste delen av fastigheten Klosterängen 6, 
direkt öster om planområdet.  
 
BESKRIVNING AV VERKSAMHET 
Den befintliga vårdcentralen hade under året 2018 26 269 läkarbesök/sjukvårdande behandlingar, 
vilka motsvarar ca 100 patienter per dygn, då vårdcentralen är öppen fem dagar i veckan. Utöver 
dessa hanterar administratörer 150 – 200 patienter om dagen i receptionen och cirka 10 besök per 
dag för barnvårdcentralen. Besöksantalet för labboratoriet varierar mellan 30 och 80 patienter per 
dag. Akutmottagning motsvarar cirka 7 transporter per vecka. 
 
Planeringsförutsättningar samt konsekvenser av planens genomförande utgår ifrån antagandet att 
den nya vårdcentralen kommer att behandla åtminstone samma antal händelser. Därutöver 
kommer Folktandvården att flyttas från sitt nuvarande läge i innerstaden och etablera sin 
verksamhet inom samma anläggning, vilket marginellt kommer att öka trafiklasterna men 
samtidigt medför en avlastning av den högre trafikerade innerstaden. 
 
Bostadsbyggande 
Möjlighet att uppföra bostäder inom den sydvästra delen av planområdet föreslås också med 
aktuella planförslaget. 
 
BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAG 
Ny markanvändning för kvartersmark 
Aktuellt planförslag ändrar markanvändning inom kvartersmark från centrum till vård och 
bostäder. 
 

  
Bild 8: Olika vyer mot RPR från Lekbrodern 3 (vänster) och Lekbrodern 2 (höger) 

 
Insynsmöjligheter in till byggnaden påverkas betydligt av avstånd ifrån anläggningen, synvinkeln, 
samt vilka objekt som ligger mellan ståndpunkten och överblickade fasaderna. I illustrationerna 
ovan fattas samtliga träd som finns i området för att åskådliggöra det värsta scenariot beträffande 
ohindrad utblick. 
 
Utifrån illustrationerna, vilka är tagna från 8 meters höjd inom de olika fastigheterna, framgår att 
utblickar mot RPR skiljer sig avsevärt beroende på var inom planområdet utblickspunkten 
lokaliseras. Med anledning av detta avgränsas ytan där bostadsändamålet medges endast i den 



 

PLAN- OCH BYGGLOVAVDELNINGEN 
Vadstena kommun 

SAMRÅDSHANDLING 2019-06-18 

12 (22) 

sydvästra delen av planområdet i syftet att öka avståndet från den intilliggande rättspsykiatriska 
regionkliniken, för att uppfylla verksamhetens integritetskrav. 
 
Bebyggandets omfattning 
Två olika byggrätter anges för att reglera exploateringen. Inom Lekbrodern 2, där endast 
vårdändamål medges, begränsas största byggnadsarean till 1 500 m2 och högsta byggnadshöjd 8 
meter. Inom den berörda delen av Lekbrodern 3 anges en mindre byggrätt på 1 000 m2 dock med 
större byggnadshöjd på 11 meter. Berörda delen av Lekbrodern 6 får endast förses med 
komplementbyggnader. 
 
Placering, utformning och utförande 
Byggnadernas placering såsom utformning regleras inte av planförslaget utan de kan placeras fritt 
enligt arkitektförslaget, inom de egenskapsområden som är avsedda för ändamålet. 
 
Grundvattennivåerna kommer att framgå av en geoteknisk utredning som utförs under tiden 
samrådshandlingarna upprättas. Planförslaget utgår ifrån att grundvattnet ligger nära marken, 
vilket uppges i till gällande detaljplanen hörande geoteknisk utredning. Enligt rapporten hade 
grundvatten bestämts i två punkter där det låg relativt nära markytan, 0,7 respektive 0,4 meter 
under markytan. Förutsätt att den nya geotekniska utredningen inte kommer fram till avvikande 
slutsatser reglerar aktuella detaljplaneförslaget att källare inte får finnas. 
 
Följande rekommendationer från den 1989 utförda radonundersökningen ska byggnaderna där 
människor kommer att vistas utföras som radonskyddande. 
 
GATUNÄT OCH BILTRAFIK 
Inga ändringar i gatustrukturen görs med det nu aktuella planförslaget. Planområdet innefattar 
ingen allmänplatsmark. 
 
Angöring, varumottagning och parkering 
Angöring sker via de två lokala gatorna som avgränsar planområdet, nämligen Klosterängsvägen 
och Jungfruvägen. Separata entréer anordnas med fördel för verksamheten och bostäderna för att 
underlätta de olika flödena. Båda gator har en fastställd bredd på cirka 9 meter. 
 
Verksamheten har uppgett att parkeringsbehov ligger vid cirka 20 platser. Dessa är avsedda för 
besökare/patienter. Då parkeringsmöjligheter i området är begränsade anser planen att flera 
parkeringsplatser ska anordnas inom planområdet. Det här ställningstagandet utgjorde grund till 
att utöka planområdet så att det även omfattar del av Lekbrodern 6. 
 
Parkeringsytor som skapas för verksamhetens behov kan med fördel användas av boende i 
området under kvällstid för att öka synergieffekten. För att främja ytterligare nytta av 
parkeringsytorna kan man komplettera dem med utrustning såsom bänkar och omge dem med 
häckar och låga träd så att de upplevs som del av landskapet.  
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Förorenad mark 
Inga kända föroreningar finns i området. Förutsättningarna kan dock ändras när den befintliga 
huskroppen inom Lekbrodern 3 rivs. Planförslaget anser att marken behöver undersökas för att 
säkerställa att inga föroreningar har kommit fram efter rivningen. 
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Trafiksäkerhet 
En trafikmätning vid 5 punkter inom Birgittaområdet utfördes februari 2019 av NTF. Resultat 
tyder inte på att några risker för trafikolyckor förekommer. Indata från den befintliga 
verksamheten, vilka presenterades i avsnitt Beskrivning av verksamhet anger antalet akuta 
händelser som kommer in med ambulans till 7 per vecka. Även om den här siffran ökar 
marginellt anser inte kommunen att det ger upphov till oacceptabel risk för trafikolyckor. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger centralt i Vadstena där det redan finns omfattande kommunalt VA-nät. 
 
Dagvatten 
Inom planområdet ska dagvatten i första hand omhändertas lokalt och i andra hand fördröjas 
före avledning till det allmänna dagvattennätet. 
 
Kommunens bedömning är att någon särskild dagvattenutredning inte behöver utföras då 
området redan är i stort sett exploaterat och eftersom kommunala dagvattenledningar finns. 
 
El 
Vattenfall Eldistribution AB äger elnätet i Vadstena stad. I närheten av planområdet finns ett 
antal transformatstationer. Kapacitet för att försörja verksamheten samt eventuella bostäder 
finns. 
 
Tele och opto 
Övergripande teleledningar (Skanova) finns inom befintliga ledningsstråk norr om planområdet. 
Nya kablar för tele och bredband kommer att förläggas inom allmän platsmark, i första hand 
inom gatumark. 
 
Vadstena kommun äger optoledningar i vissa delar av tätorten. I planområdets närhet finns det 
några fastigheter som är kopplade till kommunens optonät. Möjlighet att ansluta den nya 
vårdcentralen kan finnas i framtiden. 
 
Värme 
Solör Bioenergi AB (tidigare kallat Rindi Vadstena AB) är leverantör för fjärrvärme i Vadstena. 
Inom området finns fjärrvärmeledning utmed Klosterängsvägen. Den nya vårdcentralen såväl 
som eventuella bostäder kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. 
 
Avfall 
För omhändertagande av avfall gäller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Plats för 
insamling och utsortering av avfall ska vara dimensionerad och anpassad för den faktiska mängd 
avfall som genereras inom området. För hämtningsfordon som ska samla in avfallet i anslutning 
till utsorteringsplatsen ska tillräckligt utrymme finnas. 
 
För avfall som avviker från vanliga hushållsavfall bör kontakt tas med vatten- och 
avfallsnämnden i Motala kommun. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats och ligger till grund för det här 
avsnittet. Fullständiga rapporten utgör samrådshandling. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
Kommunen gör bedömning att planen inte strider mot översiktsplanen, antagen av 
kommunfullmäktige 2013-06-19 § 114. Planförslaget bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan eller övergripande konsekvenser som överskrider planområdets gränser. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 
 
Information nedan sammanfattar den ovan nämnda undersökningens slutsatser. 
 
Omgivningspåverkan, stads- och landskapsbild 
Den nya bebyggelsens omfattning respekterar områdets karaktär och uppfyller omgivningens 
krav. Genomförande av planförslaget innebär viss förtätning men planens förhållandevis låg 
exploateringsgrad bedöms inte betydligt påverka stads- och landskapsbilden varken i området 
eller i omgivningen. 
 
Påverkan 
Trafikbuller 
Planen bedöms medföra marginell ökning i trafikmängden i området. Oacceptabelt trafikbuller 
förväntas inte inträffa. 
 
Jordbruk 
Planområdet ligger inom en redan bebyggd stadsdel. Frågan om påverkan på jordbruksmark 
bedöms inte vara aktuell. 
 
Planen 
Detaljplanen bedöms inte negativt påverka möjligheten att uppfylla uppsatta miljömål. 
 
Markanvändning 
Ändring av markanvändning från centrumändamål till vård och bostäder innebär ingen betydlig 
förändring i områdets karaktär. 
 
Kulturmiljö 
De olika byggnaderna i området har var och en inget särskilt kulturhistoriskt värde. Däremot 
utgör de tillsammans en sammanhållen hälsovårdsmiljö av historisk karaktär, vilket utgör en stor 
del av Vadstenas historia och prägel. Planförslagets verkar för att bevara denna karaktär samtidigt 
som det möjliggör en modernisering av området. Kommunens bedömning är att planens 
bestämmelser tillgodoser behovet av att bevara områdets kulturhistoriska värden. 
 
Sociala aspekter 
Planens syfte är att ge möjlighet till byggnation av en ny vårdcentral enligt dagens standarder, 
vilket betyder förbättring av sociala tjänster för allmänheten. I den nya anläggningen kommer 
även folktandvården att flyttas från kv. Hotellet i innerstaden, där den idag ligger. Samtidigt sker 
förtätning av en stadsdel som har sedan länge saknat en huvudfunktion och många huskroppar 
har stått tomma. Med anledning av detta bedöms planen medföra positiva effekter utifrån sociala 
aspekter. 
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Jämställdhet och mångfald 
Planförslaget siktar att skapa en jämlik och jämställd stadsmiljö inom berörda området. 
Etablering av nya vårdcentralen centralt i Vadstena, inom gångavstånd från i princip hela 
tätorten, ger möjlighet till alla i samhället att komma till anläggningen, oavsett vilka 
transportalternativ de har. Detta gäller både för anställda och patienter. Grannskap till 
kommunhuset, rättspsykiatriska regionkliniken och andra kommunala verksamheter samt 
bostäder ökar tryggheten ytterligare, då trakten upplevs som levande nästan dygnet runt. 
 
Etablering av nya bostäder i en stadsdel vilken idag i huvudsak ockuperas av verksamheter 
innebär att området kommer att upplevas som levande även utanför arbetstid. Människoflöde 
kommer att pågå under mycket längre tid, vilket är positivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv då 
det skapar trygghet för alla i den offentliga miljön. 
 
Barnperspektiv 
I den nya anläggningen tillkommer även barnvårdcentral. Öppna parkeringsytor som skapas för 
verksamhetens behov kan, utanför vårdcentralens öppettider, även användas för spontana möten 
för barn och unga, vilket skapar ett starkare socialt sammanhang. 
 
Klimatanpassningsfrågor 
Klimatanpassning innebär bland annat riktlinjer och åtgärder för att minska klimatförändrings 
negativa nedslag på människosläktet. Klimatanpassning i upprättande, samråd och granskning av 
detaljplaner inkluderar fyra fack: Högre temperaturer, ökad nederbörd, stigande havsnivå och 
förändrade vattenflöden och ras, skred och erosion. För Vadstena kommun är den första två 
aspekter mest aktuella. 
 
Högre temperaturer 
I Sverige kan det förväntas i framtiden fler och kraftigare värmeböljor som varar under längre 
tidsperioder. Det innebär att områden i staden som har hög densitet och mindre antal gröna 
områden alstrar värme som även stannar kvar nattetid. Byggnaders utformning, möjlighet till 
innergårdar och mikroklimat genom skugga och skydd kan reglera värmeproblem. Den lokala 
grönstrukturen har här en betydande roll. Detaljplanen beaktar de allmänna intressena utifrån ett 
perspektiv som berör temperaturförhållanden inom stadsmiljön genom att ange en flexibel dock 
rimlig utnyttjandegrad som även möjliggör plantering inom enskilda fastigheter samtidigt som 
den planlägger gröna områden. 
 
Ökad nederbörd 
Med ett förändrat klimat ökar årsmedelnederbörden och skyfallen förväntas bli kraftigare och 
återkomma allt oftare. Detta riskerar leda till en ökning av överbelastade ledningssystem för dag-
och avloppsvatten med fler översvämningar som följd och med ökad risk för bräddning av 
avloppsvatten. I tätorter riskerar särskilt lågpunkter i stadsmiljön att ställas under vatten där 
dagvattensystemen är underdimensionerade och där det inte finns ytliga avrinningsmöjligheter. 
Särskilda bestämmelser angående hårdgjorda ytor samt omhändertagande av dagvatten 
medverkar i att minska det förändrade klimatets allvarliga konsekvenser. 
 
Lämpliga åtgärder föreslås vidtas i samband med bygglovsprocessen och berör gestaltning av 
utemiljö för att skapa grönska eller andra anordningar som solskydd samt åtgärder för att hantera 
dagvatten. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Nedan beskrivs en möjlig tidplan för planens 
utarbetande. 
 
Skede Datum 
Samråd Augusti - september 2019 
Granskning November 2019 
Antagande Januari 2020 
Laga kraft Februari 2020 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från och med den dag kommunens beslut om antagande vinner 
laga kraft. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet 
med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har 
fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada som uppkommer för dem. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Ingen allmän plats planläggs med aktuella planförslaget. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Planområdet består av tre olika fastigheter, Lekbrodern 2, del av Lekbrodern 3 och del av 
Lekbrodern 6. Planens genomförande innebär att en ny fastighet kommer att bildas. Delar av 
Lekbrodern 3 och 6 som utgör yta på 2 506 respektive 1 421,92 m2 förs över till Lekbrodern 2 för 
att bilda en ny fastighet med total yta på 6 844 m2. 
 

 
Bild 9: Föreslagen fastighetsbildning 
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Rättigheter 
Berörda delen av fastigheten Lekbrodern 3 belastas av ett servitut för fjärrvärme med beteckning 
0584-99/4.1. Servitutet kan komma att behöva avregistreras eller justeras i läge. Någon levande 
ledning finns dock inte i läget. Kommunen har haft tidig kontakt med ledningshavaren angående 
eventuellt borttagande av ledningsrätten. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
Kostnader för framtagandet av detaljplanen bekostar exploatören. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Upprättad av Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen 
Planförfattare på Plan- och bygglovavdelningen är Nasos Alexis, planarkitekt i samråd med Anna 
Säfström, plan- och bygglovschef. 
 
Ytterligare har följande tjänsterpersoner medverkat: 
Per Hallin, mark- och exploateringschef 
Therése Engdahl, miljöchef 
Martina Ståhl, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Andreas Vos, mättningsingenjör 
Jack Frisell, GIS-samordnare 
 
 
Anna Säfström  Nasos Alexis 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 
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PLANKARTA 
 

 
Bild 10: Plankarta 
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PLANBESTÄMMELSER 
 

 
Bild 11: Planbestämmelser 
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ILLUSTRATIONER 

 
Bild 12: Principskiss över en möjlig exploatering av området 
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