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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 bestäm-
melserna. 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 
• Utlåtande (efter samråd och granskning) 
• Tekniska utredningar 

o Översiktlig geoteknisk utredning 
o Dagvattenutredning 
o Miljöteknisk markundersökning 
o Arkeologisk undersökning etapp 1 och 2 
o Arkeologisk förundersökning (beställd) 

• Gränsutredning (avvaktar) 
 
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) då planförslaget är av 
betydande intresse för allmänheten på grund av sin omfattning. Detaljplanen antas inte medföra en 
betydande miljöpåverkan. Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget. 
 

 
 
BESLUT OCH TIDSPLAN 
 
MILSTOLPE INSTANS DATUM 
Beslut om samråd Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-08, § 58 
Beslut om granskning Samhällsbyggnadsnämnden ÅÅÅÅ-MM-DD, § ** 
Beslut om antagande Kommunfullmäktige ÅÅÅÅ-MM-DD, § ** 
Laga kraft  ÅÅÅÅ-MM-DD 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-11-06 § 141 beslutat att påbörja planarbetet. 
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SAMMANFATTNING 
Plan- och bygglovavdelningen fick 2018-11-06 § 141 i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden (SBN) att 
påbörja arbetet med att ta fram detaljplaneförslag för den del av Vadstena 4:44 som ligger öster om 
Tycklingevägen vid korsning Tycklingevägen – Klosterledsgatan. Till grund för fortsatta detaljplanearbetet 
ligger förstudie som även godkändes av SBN med ovan stående beslut. Med aktuellt detaljplaneförslag avser 
kommunen att planlägga för ca 150-200 nya bostäder, beroende på upplåtelseform. I kommunens 
intentioner ingår även att skapa ett levande område som annonserar Vadstena då det ligger vid stadens norra 
infart, ifrån Motala. 
 
Upprättad av Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen. 
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BAKGRUND 
Vadstena kommun har i den kommunövergripande översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 2013-
06-19 § 114, pekat ut området öster om Tycklingevägen för framtida bostadsutveckling. Området, som 
benämns utvecklingsområde 1, utgör en yta på sammanlagt cirka 70 ha och omfattar delar av fastigheterna 
Vadstena 4:44, Östra Starby 1:1 och Tycklingen 1:1. Det nu aktuella planförslaget berör endast den 
kommunägda delen av området, Vadstena 4:44, och täcker in en yta på ca 15,12 ha. 
 
Planområdet har varit föremål för en förstudie, godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-06 § 1411. 
En del av området som berörs av förstudien planlades under 2019 och denna detaljplan antogs februari 
2020. Aktuellt planförslag omfattar den återstående delen av förstudieområdet. 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med det aktuella detaljplaneförslaget är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med en variation av 
upplåtelseformer och skala. Detta för att skapa en levande stadsdel vilken ska utgöra en naturlig fortsättning 
av staden åt öster. Planens bestämmelser om utformning syftar till att möjliggöra en bebyggelsemiljö som 
präglas av god gestaltning och kvalitet och som genom detta knyter an till Vadstenas karaktärsvärden. 
Stadsdelen ska även kunna erbjuda en god, trygg och inkluderande stadsmiljö för alla sociala grupper och 
åldrar.  
 
Detaljplanen syftar också till att skapa och utveckla nya gröna ytor som tillsammans med övriga offentliga 
rum och idrottsplatser inom området får ytterligare mervärden och bidra till miljökvalitetsmålet om god 
bebyggd miljö. 
 
I planens huvuddrag ingår även att tillse att området ska vara anslutet till gång- och cykelnätet med närhet till 
kollektivtrafik och att vissa typer av offentlig service inom kultur- och fritidsområdet, i enlighet med 
kommunens behov, ska finnas lättillgängliga. Då planförslaget omfattar ett stort geografiskt område kommer 
utbyggnaden av detta att ske etappvis under många år framåt. 
 
PLANDATA 
Läge 
Aktuellt planområde ligger i korsning mellan Tycklingevägen och Klosterledsgatan. Det avgränsas av 
Tycklingevägen till väster, Klosterledsgatan till söder, jordbruksfastigheten Östra Starby 1:1 till öster och 
jordbruksfastigheten Tycklingen 1:1 till norr. 
 

                                                 
1 Förstudie inför detaljplan för nya bostäder i området öster om Tycklingevägen vid Klosterledsgatan (del av 
utredningsområdet 1), upprättad av plan- och bygglovavdelningen 
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Bild 1: Orienteringsortofoto över planområdet 

Areal 
Planområdets areal är 15,12 ha. 
 
Ägoförhållanden 
Fastigheten som utgör planområdet ägs av Vadstena kommun. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Vadstena kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, § 114. Aktuellt 
planområde ligger inom det av översiktsplanen utpekade utredningsområdet 1. Kommunens intentioner för 
bostadsutveckling uttrycks tydligt på sida 100 där det står att: ”I det fortsatta arbetet med området är det 
alltså viktigt att förstärka områdets kontakt med staden för att det ska upplevas som en stadsdel och inte en 
separat enklav. Det kommer också att vara viktigt att studera hur en utbyggnad av området påverkar 
utblickarna mot Vättern, både från förbifarten och från Motala vägen. Eftersom området idag helt består av 
öppen åkermark bör eventuell exploatering förberedas i mycket god tid genom etablering av en övergripande 
grönstruktur med trädplanteringar.” 
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Bild 2: Utdrag ur översiktsplan för Vadstena kommun 

 
Gällande detaljplaner gränsande till planområdet 
Det aktuella området är inte detaljplanelagt. För angränsande områden gäller detaljplaner DP12, DP32 och 
DP82 för bostadsändamål samt DP 77 med huvudändamål förskola. I angränsande området gäller även 
områdesbestämmelser OB16 som fastställer att berörd del av Tycklingevägen reserveras för 
kommunikationsled. 
 

Planområdesläge 
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Bild 3: Gällande planer i angränsande område. 

 
KOMMUNALA BESLUT 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2018-11-06 § 141 att godkänna förstudie för del av Vadstena 4:44, öster 
om Tycklingevägen, framtagen oktober 2018 samt att ge i uppdrag till plan- och bygglovavdelningen att 
påbörja detaljplanearbetet för området. 
 
RIKSINTRESSEN 
Planområdet berörs av riksintresset för rörligt friluftsliv, vilket omfattar i stort sett hela Vadstenas tätort. 
Riksintresset bedöms inte påverkas av aktuella förslaget. 
 
Planområdet berörs även av riksintresset för totalförsvarets militära del, stoppområde för höga objekt. 
Aktuellt planförslag bedöms inte påverka riksintresset då ingen bebyggelse som överskrider höjdgränsen för 
höga objekt möjliggörs. 
 
Ska vi resonera kring riksintresse för kulturmiljövården och höjder? 
 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 
Planförslaget innebär att 1,45 ha jordbruksmark ska omvandlas till kvartersmark för bostadsändamål samt 
gatu-, natur- och parkmark. I och med sin nuvarande användning är marken av nationell betydelse. 
Jordbruksmark med stor betydelse får dock tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, om inte samma behov kan tillgodoses på annan mark. Tätorten i Vadstena omges av 
jordbruksmark och avgränsas av Vättern. Ingen bostadsutveckling kan ske utan att ta jordbruksmark i 
anspråk. 
 
Planförslaget berör inga områden som anges i 4 kap MB. 
Planförslaget anses inte överskrida några miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet. 
 
Den samlade bedömningen görs att planförslaget är förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB. 
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AKTUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Det rumsliga sammanhanget 
I en stad kan det finnas fler typer av förbindelser till och från olika punkter. Stadscentrumet utgör nästan 
alltid ett sådant nav och Vadstena är inget undantag. Andra viktiga noder är skolor, handelsområden, fritids- 
och friluftslivsområden, stora arbetsplatser med mera.  
 

 
Bild 4: Mentala och fysiska förbindelser inom det urbana sammanhanget 

 
Planområdets läge är väldigt fördelaktigt vad gäller befintliga och framtida anslutningar till viktiga mål, såväl 
inom som utanför kommunens gränser. Avståndet från centrum är cirka 1,5 km till fots. 
Kommunikationsmöjligheter kompletteras av direkta väganslutningar till Motala och Mjölby – Linköping, 
busshållplats finns i närheten och just vid planområdets gräns finns gång- och cykelväg till Motala. 
Fritidsområde Tycklinge ligger inom gångavstånd från den nya stadsdelen också. Kommunens nya förskola 
Omma är belägen strax mittemot planområdet och bortom den finns ett i översiktsplanen utpekat område 
för daglig varuhandel. 
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Natur och friytor 
Marken inom planområdet är obebyggd och utgör jordbruksmark. Arrendeavtalet gäller fram till 14 mars 
2021 och förlängs automatiskt med ett år om det inte sägs upp senast 8 månader innan det datum det 
upphör. 
 
Stads- och landskapsbild 
Utblickar från området mot stadskärnan kännetecknas i huvudsak av en homogen siluett över en- eller 
tvåvåningsbebyggelse med vissa undantag. Från specifika synsvinklar syns även klostret och slottet. Utblickar 
mot Vättern domineras av trädsilhuetter. 
 
Bebyggelse i omgivningen 
Söder om planområdet, på andra sidan Klosterledsgatan, ligger Vadstena kommuns nya förskola. Förskolan 
Omma kännetecknas av hög kvalitet och bra gestaltning med fokus på utemiljön. 
 

 
Bild 5: Förskolan Omma, söder om aktuella planområdet 

 
Bostadsområdena i närheten av planområdet präglas i huvudsak av villabebyggelse i en eller två våningar. I 
vissa kvarter förekommer radhus eller parhus medan ännu färre fastigheter är bebyggda med flerbostadshus. 
Området kan anses som glest bebyggt. 
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Bild 6: Exempel på bebyggelse längs Tycklingevägen 

 
Inom den angränsande fastigheten Vadstena 4:38 finns idag gårdsbebyggelse där även en liten verksamhet 
bedrivs.  
 

 
Bild 7: Bebyggelse inom grannfastigheten Vadstena 4:38 

 
Vattenområden 
Några vattenområden finns inte inom det nu aktuella förstudieområdet. Vättern ligger ungefär 400 m från 
områdesgräns och bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. 
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Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning genomfördes augusti 20192, rapporten är daterad 2019-10-22. Uppgifterna nedan 
redovisas i sin helhet i den fullständiga rapporten vilken, såsom samtliga tillhörande dokument och ritningar, 
bilagas planhandlingar. 
 
Jordlager 
Undersökningarna visar att jorden överst består av ett humushaltigt ytskikt. Det humushaltiga ytskiktet 
utgörs främst av silt och lera och är enligt provtagningarna 0,2 – 0,25 m för-utom vid punkt 5 där endast ca 5 
cm humusjord konstaterades. 
 
Yt- och grundvattenförhållanden 
För utredning av de geohydrologiska förhållandena på platsen har grundvattenobservationer utförts. 
Resultatet av grundvattenmätningarna framgår av tabellen nedan. 
 
Punkt  Mätperiod  Marknivå  Spetsnivå  Djup till GW-yta  Nivå GW-yta  
1GW  190821-191021  +90,48  +87,26  Ej stabiliserad *)  Ej stabiliserad *)  
4GW  190821-191021  +91,08  +85,48  Ej stabiliserad *)  Ej stabiliserad *)  
17GW  190827-191021  +91,75  +88,37  1,54 m (191021)  +90,21 (191021)  
20GW  190827-191021  +94,14  +92,04  Ej stabiliserad *)  Ej stabiliserad *)  
 
Vattenytorna i grundvattenrören bedöms ej ha stabiliserats under mätperioden. Vid senaste observationen av 
vattenytorna i gw-rören 2019-10-21 pejlades en vattenyta: 
vid punkt 1 – nivån +90,49 motsvarande 0,01 m över markytan 
vid punkt 4 – nivån +89,19 motsvarande 1,89 m under markytan (2019-09-13) 
vid punkt 20 – nivån +92,57 motsvarande 1,57 m under markytan 
 
Detta innebär således att grundvattenytan i respektive punkt för punkterna 1, 4 och 20 ligger på samma nivå 
eller lägre än ovan uppmätta.2  
 
Markradon 
Markradonmätningarna har skett med markradondetektorer enligt metod ROAC. Uppmätta radonhalter 
redovisas i nedanstående tabell. 
 
Punkt  R4  R5  R7  R10  R12  R17  R20  
kBq/m3  69  54  70  59  71  54  99  
 
Med anledning av ovanstående föreslås preliminärt att området som helhet klassificeras som 
högradonmark vilket kräver radonsäkert byggande.2  
 
Grundläggning 
Inom hela den undersökta ytan finns goda förutsättningar för grundläggning på mark av lättare bebyggelse 
typ villor, radhus etc. 
 
För markgrundläggning av tyngre bebyggelse och/eller bebyggelse med stor utbredning i plan kan eventuellt 
utskiftning av lösare ytjord mot packad friktionsjord behöva ske, för att utjämna framtida 

                                                 
2 Översiktlig geoteknisk undersökning Vadstena 4:44, Vadstena kommun. Projekterings PM Geoteknik. 
Hylanders Geo-Byrå AB, 2019-10-22 
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sättningsskillnader. För tyngre bebyggelse på ojämna grundförhållanden inom fastigheten kan 
pålgrundläggning inte uteslutas.2  
 
Schaktningsarbeten 
Schaktning kan utföras på normalt sätt med slänter i lutning ca 3:1 i fast lera och 1:1-1:1,5 i friktionsjord till 
normalt ledningsdjup över grundvattenytans läge. Schaktningsarbetena inom delar av området kan försvåras 
vid höga grundvattenytor i kombination med silt som kan ge jorden flytkaraktär. Risken för 
flytjordsproblem ökar vid regn- och snösmältningsperioder varvid flackare slänter och länshållning erfordras. 
 
Schaktningsarbeten under grundvattenytan i finjord medför flytjordsproblem och bör i möjligaste mån 
undvikas. Vid djupare schakter för ledningar skall stabiliteten för schakten säkerställas genom att utföra 
flackare slänter eller tillfälliga stödkonstruktioner. 
 
Vid ihållande riklig nederbörd kan branta schaktslänter i friktions- och mellanjord (silt) behöva utflackas 
samt eventuellt täckas med skyddslager som exempelvis presenningar eller dylikt mot erosion. 
 
Om eventuell fyllningsgräns allmänt är svårtolkad och tveksamhet om jordens beskaffenhet uppkommer vid 
grundschakten, skall geoteknisk sakkunnig person tillkallas för schaktbottenbesiktning. 
 
Fyllningsarbeten 
All packad fyllning, under grundläggning och dess influensyta, utförs och packas i skikt i enlighet med AMA 
Anläggning 13 och enligt relevant kod under kapitel CE. Erforderlig stödfyllning och erosionsskydd i slänter 
till uppfyllnad tillgodoses. 
 
Vid packad fyllning över 1 m höjd rekommenderas att packningskontroll utförs. Packnings-kontroll skall 
planeras innan uppackningen utförs och bör ske i minst 2 omgångar för säkerställande av packningsgrad. 
 
Packningsarbeten skall utföras med försiktighet, så att instabilitet i jorden ej uppkommer. Packningsarbeten 
skall omedelbart avbrytas vid minsta tecken på instabilitet i jorden och vid osäkerhet tillkallas omgående 
geotekniskt sakkunnig person. 
 
Förorenad mark 
En miljöteknisk markundersökning genomfördes av Vatten och Samhällsteknik AB i november 20193. 
Undersökningen redovisar inga föroreningar i området, förutom inom en yta som beskrivs som 
”rivningstomten”, där ett bostadshus med ladugård tidigare var beläget. Inom denna yta förekommer 
förhöjda halter av tungmetaller och PAH ytligt. Undersökningen rekommenderar att de översta 0,5 m av 
jorden där de förre detta byggnaderna har stått schaktas bort och avlägsnas för omhändertagande. 
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
En arkeologisk undersökning etapp 1 och 2 genomfördes augusti 2019. Rapporten redovisar två ytor där 
boplatslämningar påträffades. Länsstyrelsen i Östergötland gjorde bedömning att en arkeologisk 
förundersökning behöver utföras i syfte att ge en bättre bild av fornlämningarnas potential och tydligare 
avgränsningar. En beställning har skickats i samband med upprättande av samrådshandlingar. 
 

                                                 
3 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Tycklingeområdet, Vadstena. Vatten och Samhällsteknik AB. 
Jönköping, november 2019 
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Markanvändning 
Marken inom planområdet är inte detaljplanelagd. 
 
Hästhage 
Norr om planområdet, inom fastigheten Tycklingen 1:1 ligger Tycklinge gård. Gårdens hästhage är 
geografiskt avgränsad inom den yta som redovisas på kartbilden nedan. 
 

 
Bild 8: Hästhagens läge i förhållande till planområdet 

 
Hästhagen ligger ca 370 m norr om planområdet. Kommunen gör bedömning att förekomsten av betande 
hästar inte påverkar den tilltänkta bostadsutvecklingen och inte heller påverkas av den. 
 

 
Bild 9: Hästhage, norr om aktuellt planområde 
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Tillgänglighet 
Området är platt och ger goda förutsättningar för tillgänglighet. 
 
Tillgänglighetsaspekten har ytterligare en parameter, nämligen hur lätt tillgängligt området är via 
kommunens befintliga gatunät. Anslutningsmöjligheter för biltrafik ges i dagsläget från två olika gator, 
Tycklingevägen och Klosterledsgatan. Antalet infarter till det nya bostadsområdet kommer att anpassas till 
upplåtelseformerna och till den kvartersstruktur som föreslås i detaljplanearbetet. 
 

 

Bild 10: Befintliga väganslutningar och möjlig anslutning till angränsande områden 

 
Kollektivtrafik 
Den närmaste busshållplatsen ligger vid korsning Motalagatan – Birgittas väg, cirka 400 m gångavstånd från 
planområdet. 
 
Gatunät 
I området finns omfattande gatunät för bil-, gång- och cykeltrafik. En ny gång- och cykelväg mellan 
Vadstena och Motala planeras längs väg 919. Aktuellt planområde förses med direkt anslutning till den 
planerade GC-vägen. 
 
Buller 
Trafikbuller Klosterledsgatan 
Planområdet ligger vid Klosterledsgatan, vilken är huvudinfarten till Vadstena från Motalahållet. Detta 
innebär att vägen är förhållandevis högt trafikerad under vissa perioder. En trafikbullerutredning har tagits 
fram december 2016 av ÅF Infrastructure4 i samband med planarbetet för ny förskola inom den fastighet 

                                                 
4 Trafikbullerutredning Vadstena 4:44, Vadstena kommun. Rapport A. ÅF Infrastructure AB, 2016-12-07 
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som ligger mittemot det nu aktuella området. Utredningen fokuserar på förskolan men ger ändå en 
tillräckligt bra bild på situationen i aktuellt planområde. 
 
Enligt utredningen får bebyggelsen inte placeras närmare än 20 meter från Klosterledsgatan för att kunna 
klara riktvärdena för ljudnivåer vid fasad. Uteplats kan dock placeras närmare än 20 meter. 
 
Trafikbuller Tycklingevägen 
Trafikmätningar vid en punkt på Tycklingevägen genomfördes i november 2019. Mätningarna ligger till 
grund för en trafikbullerutredning som utfördes av Brekke och Strand Akustik AB i december 20195 för att 
utreda exploateringens omgivningspåverkan samt hur de tillkommande bostäderna invid Tycklingevägen 
utsätts för störningar från trafik. 
 

 

 

Bild 11: Utdrag ur bullerutbredningskarta (Bilaga 5815640-A01) med redovisning av ekvivalent ljudnivå vid fasad 

                                                 
5 Trafikbullerutredning Ny detaljplan vid Tycklingevägen. Brekke & Strand Akustik AB, 2019-12-20. 
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Av rapporten framgår att bostadsbyggnader i området inte är trafikbullerutsatta. Uteplatser som eventuellt 
ska anordnas nära Tycklingevägen eller Klosterledsgatan kan få överskridanden av riktvärden om de placeras 
oskyddat. Om en bostad har tillgång till fler än en uteplats räcker det att en av dessa klarar riktvärdena. 
 
Verksamhetsbuller 
I anslutning till planområdet förekommer en bilvårdsanläggning, enligt Länsstyrelsens MIFO-databas. 
Denna medför begränsad påverkan som dock behöver beaktas vid framtagande av planförslaget. 
 
Lukt 
Den ovan nämnda billackeringsverksamheten har vid ett begränsat antal tillfällen noterats ge upphov till 
störningar kopplade till lukt från förtunnings- och lackeringsmedel. De rapporterade tillfällena är 
huvudsakligen förknippade till gång- och cykelvägen som löper parallellt med fastighetsgränsen, på kortare 
avstånd än 15 meter. Några klagomål från befintliga intilliggande bostäder eller från förskolan har inte 
anmälts. 
 
Enligt Boverkets riktlinjer6 bör ett skyddsavstånd på minst 100 m från bilverkstad med 
omlackeringsverksamhet säkerställas. Vid framtagande av planförslaget beaktas även den här frågan. 
 
  

                                                 
6 Troedson, U. (1995). Bättre plats för arbete. Karlskrona: Boverket. (s. 128) 
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD 
Ny markanvändning för allmän platsmark 
Allmän platsmark är av väsentlig betydelse för projektet. Dess roll är att väva samman kvartersmark och 
skapa en välfungerande struktur för samhällets olika behov. 
 
Aktuellt planförslag innebär att cirka 40 % av ytan inom planområdet planläggs för allmän platsmark. I detta 
ingår gatumark samt natur- och parkmark. 
 
I syfte att skapa trygga trafikmiljöer planläggs gång- och cykelvägar där biltrafik behöver separeras från 
gående och cyklister. Dessutom planläggs park- och naturområden mellan olika delar av planområdet för att 
skapa störningsfria miljöer och medge fri rörelse och aktivitet bland invånarna. Dessa ytor kommer bland 
annat att användas för att möjliggöra omhändertagande av dagvatten, främja växtlighet, sänka temperatur 
och förbättra mikroklimatet. 
 
Allmän platsmark kompletteras även med kvartersmark med allmän karaktär såsom besöksanläggningar och 
parkering. 
 
Ny markanvändning för kvartersmark 
Planförslaget anger bostäder som huvudändamål. Även vård, centrum, besöksanläggningar, parkering och 
förskola medges inom vissa kvarter för att gagna en levande stadsdel samt att ge kommunen beredskap för att 
täcka framtida behov inom vård- och omsorg samt utbildning. 
 
Bebyggandets omfattning 
Planen har för avsikt att bilda en varierad stadsmiljö. Detta innebär att bebyggelsen ska kännetecknas av 
varierande skala inom olika delar av planområdet. Exploateringsgrad, mark som inte alls får förses med 
byggnad samt höjd på byggnad regleras på olika sätt för att uppnå önskad variation.  

 
Bild 12: Principskiss över hur olika höjder på en byggnad beräknas 

 
Placering, utformning och utförande 
Byggnadernas placering regleras av planförslaget. Planen möjliggör placering av byggnaden vid 
fastighetsgräns mot gatan, i fall byggnadshöjden vid fasad mot gatan är lägre än 10 meter. Byggnaden ska 
dock placeras 4 meter från gränsen i fall byggnadshöjden är högre än 10 meter. Detta möjliggör till exempel 
att byggnader med indragen fjärde våning placeras vid fastighetsgräns mot gatan.  Detta görs för att skapa 
bättre ljusförhållanden i gatulivet. Målet är att skapa trevliga gaturum i mänsklig skala samtidigt som en 
luftigare känsla för gångtrafikanter bevaras. För att hålla ihop intrycken och knyta an mot Vadstenas 
befintliga byggnadsmiljöer anvisar detaljplanebestämmelserna val av fasadmaterial och färg.  
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Bild 13: Principskiss över möjlig gatuutformning för den 14-meter bredda infartsgatan från Klosterledsgatan 

 

 
Bild 14: Principskiss över samma gata med byggnad vars byggnadshöjd mot gatan är högre än 10 meter 

 
GATUNÄT OCH BILTRAFIK 
Planförslaget innebär att Tycklingevägen breddas till en total bredd på minst 10 meter från befintlig 
fastighetgräns mittemot planområdet för att möjliggöra separation mellan biltrafik och gång- och cykeltrafik. 
Nya infarter in till området anläggs från Tycklingevägen. Ytterligare en infart till planområdet from 
Klosterledsgatan har anordnats i och med kommunens senaste detaljplanearbete i området, som antogs av 
kommunfullmäktige i mars 2020 (DP82). 
 
Gatunätet utformas med separata ytor för gång- och cykeltrafik längsmed huvudinfarterna samt längs 
Tycklingevägen. 
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Bild 15: Principskiss över möjlig ny gatuutformning längs Tycklingevägen 

 
Bild 16: Principskiss över möjlig gatuutformning för den 5,6-meter bredda lokalgatan med låg hastighet 

 
Gång- cykel och mopedtrafik 
Befintlig gång- och cykelväg vid planområdets södra del, som utgör del av den nyplanerade GC-vägen mellan 
Vadstena och Motala fastställs i och med det aktuella planförslaget. Ytterligare gång- och cykelstråk planläggs 
där de anses nödvändiga. Inom parkmark kommer gång- och cykelvägar att anläggas. Dessa bestäms inte i 
utformning av det aktuella planförslaget utan redovisas endast som illustrationer. Fastställande av deras 
utformning kommer att ske i samband med framtagande av ett landskapsarkitekturförslag.  
 
Kollektivtrafik 
Kommunen har för avsikt att förbättra anslutningar till kollektivtrafik från området. Detta sker dock 
utanför ramarna av detta planförslag. 
 
Angöring och parkering 
De nytillkommande fastigheterna får infart från gatunät som ska byggas i området. 
 
Parkering för boende ska anordnas inom kvartersmark. Parkering för besökare anordnas inom kvartersmark 
med särskilt ändamål. 
 
GESTALTNINGSPROGRAM  
Ett gestaltningsprogram har tagits fram, vars syfte är att skapa en sammanhållen karaktär och helhetsbild 
genom materialval, proportioner och detaljer. Programmet ska fungera som stöd vid bygglovprövningen och 
tydliggöra detaljplanens intentioner kring områdets gestaltning.  
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Övergripande är ambitionen att det ska finnas ett fokus på hållbart byggande, med tillskapandet av nya 
gröna platser för samvaro och rekreation där både privata och offentliga rum bidrar till upplevelsen. En 
stadsdel som är trygg och inbjudande för alla, både för de som bor där och de som passerar. Möjligheten till 
olika boendeformer och upplåtelseformer är viktig och en blandning eftersträvas. 
 
Gestaltningsprogrammet för Tycklingeområdet är ett separat dokument och utgör en av planhandlingarna. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Verksamhetsbuller och lukt 
Vid upprättandet av planförslaget har hänsyn tagits till den befintliga billackeringsverksamheten inom 
fastigheten Vadstena 4:38. En 100-meter bred skyddszon har hållits från verksamheten där inga bostäder får 
placeras. Kvartersmarken är istället planlagd för centrumändamål, kontor eller besöksanläggningar samt 
parkering. Inom den aktuella skyddszonen finns även park- och naturmark. 
 
Förorenad mark 
Den förorening som har upptäckts och avgränsats inom planområdet beaktas genom att det översta 
jordlagret schaktas bort. Detta säkerställs genom en planbestämmelse som gäller inom det berörda 
egenskapsområdet och innebär att startbesked inte får utfärdas innan åtgärder har vidtagits. 
 
Trafiksäkerhet 
Trafiksäkra miljöer är viktiga för stadens sammanhållning, integration samt för barnens utveckling. 
Planförslaget innebär att vägar med tre olika storlekar ska anläggas. De två huvudinfarterna ges möjlighet att 
förses med trottoar och separat gång- och cykelväg. Samma gäller för Tycklingevägens nya utformning. 
Internt i planområdet ska gatorna vara 6,6 eller 5,6 meter breda, utan separat trottoar, där gående delar ytan 
med bilar och andra fordon. Detta är möjligt tack vare gatornas lokala karaktär och låg hastighet. Utöver 
vägar för biltrafik ska även gång- och cykelvägar finnas, både i gatunätet och inom parkområdet. 
 
Jämställdhet 
Utformning och placering av allmänplatsmark i närhet till bostadskvarter innebär att det finns goda 
förutsättningar för visuell kontakt mellan bostäder och utemiljön, vilket skapar trygghet. Detta är viktigt 
utifrån jämställdhetsperspektiv då det skapar lika möjligheter för alla att använda stadsrummet. I bilaga 1 
”Bakgrundsanalys inför upprättande av detaljplaneförslag för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 
4:44, öster om Tycklingevägen” finns mer information angående kommunens ställningstagande kring 
jämställdhet och andra frågor som rör social sammanhållning i staden. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och spillvatten 
I samband med planens antagande kommer verksamhetsområdet för vatten och spillvatten att utvidgas för 
att även omfatta planområdet. 
 
De vatten- och spillvattenledningar som ligger inom och i anslutning till planområdet är 
överföringsledningarna till Vätterviksbadet som korsar området. En VA-lösning för spillvatten kommer att 
planeras för det nu aktuella planområdet och kommer även att omfatta den yta som planlades i och med 
kommunens detaljplan DP82. 
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Brandposter 
Brandposter finns i närheten av planområdet, vid korsningen mellan Klosterledsgatan och Tycklingevägen 
samt vid Arnöstigen, lokal gata inom bostadsområde väster om det nu aktuella planområdet. I och med att 
den föreslagna exploateringen omfattar större område kommer nya brandposter att behöva installeras. Detta 
planeras i samband med projektering av VA för området. 
 
Dagvatten 
En dagvattenutredning har utförts av Vatten- och samhällsteknik AB i november 20197 och utgör 
planeringsunderlag för utformning av detaljplaneförslaget. Utredningen utgick ifrån ett förslag till 
kvarterstruktur och gatuutformning för att föreslå ett dagvattensystem för hela området, inklusive även det 
område som detaljplanelades med DP82. Förslagets principer och tekniska rekommendationer beskrivs i 
detalj i en rapport, som utgör bilaga till planhandlingar. 
 
El 
Vattenfall Eldistribution AB äger elnätet i Vadstena stad. I närheten av planområdet finns ett antal 
transformatorstationer. Elnätet kan behöva förstärkas för att försörja det nya planområdet med el. Mark för 
tillkommande transformatorstationer planläggs i samband med det nu aktuella planförslaget. 
 
Kommunen har påbörjat dialog med Vattenfall och har diskuterat lämplig placering av dessa ytor. 
 
Tele och opto 
Övergripande teleledningar (Skanova) finns inom befintliga ledningsstråk söder och väster 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. Det kommunala nätet byggs ut kontinuerligt 
och nya områden försörjas med fiber. 
Vid utbyggnad av området kommer tomrör att förläggas för fiber. 
 
Värme 
Inom området löper fjärrvärmeledning direkt från Tegellöten (huvudmatning). De nya bostäderna kommer 
att ha möjlighet 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. 

                                                 
7 Dagvattenutredning tillhörande detaljplan för Tycklingeområdet. Vatten och Samhällsteknik AB. November 2019 
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Bild 17: Teknisk försörjning. Olika ledningar i säkert och osäkert läge i området. 

 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Kommunen konstaterar att planförslaget inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Detta 
ställningstagande har gjorts i en separat undersökning av betydande miljöpåverkan, som utgör en av 
planhandlingarna. Undersökningens huvudpunkter sammanfattas nedan: 
 
Påverkan 
Jordbruk 
Detaljplaneförslaget innebär att cirka 15 ha jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. 
 
Trafikbuller 
Den föreslagna exploateringen bedöms inte medföra trafikbuller som överskrider riktvärdena för buller vid 
bostäder. Bedömningen är baserad på två trafikbullerutredningar som utgör bilagor till planhandlingarna. 
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Stads- och landskapsbild 
Planförslaget medför viss påverkan för planområdets omgivning samt för stads- och landskapsbild. 
Bebyggelsen som möjliggörs med planförslaget är tänkt att knyta an till Vadstenas karaktär. 
 
Markanvändning 
Planen innebär att markanvändning inom planområdet ändras från jordbruk till huvudsakligen 
bostadsändamål. 
 
Kulturmiljö 
Inom planområdet har två ytor där boplatslämningar påträffades avgränsats. Dessa behöver förundersökas 
och eventuellt borttagas. Fornlämningarna inom mark som planläggs för park- eller naturmark föreslås låtas 
ligga kvar för att utgöra element med kulturhistoriskt värde inom allmänna platser. Ytterligare påverkan 
bedöms inte medföras i och med det nu aktuella planförslaget. 
 
Sociala aspekter 
En detaljplan av denna omfattning kan potentiellt medföra sociala konsekvenser såväl för planområdet som 
för hela Vadstena stad. I dokumentet Bakgrundsanalys inför upprättande av detaljplaneförslag för nya 
bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen8 presenteras kommunens ställning 
kring socioekonomiska frågor som bland annat rör planens potentiella påverkan. 
 
Offentlig service 
Planen ger möjlighet till kommunen att öka sitt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Inom fyra kvarter i 
planområdes södra del medges placering av besöksanläggningar, så som idrottsplaner eller kulturlokaler, samt 
funktioner och verksamheter som omfattas av ändamålet centrum. Ytterligare kompletteras de möjliga 
markanvändningarna med kontor. 
 
Jämlikhet, jämställdhet och mångfald 
En inkluderande stad bör erbjuda bostäder samt allmänna platser inom trygga stadsdelar för alla sina 
invånare. Ytterligare bör staden ge goda förutsättningar för utevistelse för alla, oavsett ålder, kön, 
ekonomiska möjligheter, klasstillhörighet eller eventuella funktionsnedsättningar. 
 
Aktuellt planförslag strävar efter att skapa en stadsdel som präglas av mångfald för att omfamna invånare 
från samtliga sociala grupper. Detaljplanen möjliggör och uppmuntrar en blandning av olika 
upplåtelseformer och storlekar av bostäder i syfte att vara inbjudande för alla kategorier av hushåll. 
 
Samtidigt utformas allmänplats på ett sätt som skapar trygga offentliga miljöer i anknytning till det privata 
och det halvoffentliga rummet, vilket är viktigt för känslan av trygghet för de mest utsatta 
befolkningsgrupperna.  
 
Barnperspektiv 
Detaljplaneförslaget är utformat med hänsyn till barn som både kommer att bo inom området och som 
kommer att besöka det av olika anledningar och till olika syften. Planen strävar efter att skapa trafiksäkra 
miljöer för barn och unga, ytor för lek och rekreation samt även idrottsplan för spontana eller organiserade 

                                                 
8 Bakgrundsanalys inför upprättande av detaljplaneförslag för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 
4:44, öster om Tycklingevägen. Plan- och bygglovavdelningen, Vadstena kommun. Februari 2020 
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aktiviteter. De nya miljöerna ska ges särskilda egenskaper och karaktär för att hjälpa mentala kopplingar och 
främja identitetsskapande. Kommunens ambition är även att planprocessen ska kunna involvera barn och 
unga för att öka deras delaktighet i planering. 
 
Trygghet 
Trygghet i en stad handlar om ett antal olika faktorer. Trygghet i ens boendesituation, trygghet vid rörelse i 
den fysiska miljön, trygghet i sin sociala omgivning är några av de många former som begreppet ”trygghet” 
kan ta. En sammanhållen stad, både vad gäller den fysiska aspekten (inga fysiska hinder mellan de olika 
stadsdelarna) och det mentala perspektivet (möjlighet att uppleva hela staden utan en känsla av utanförskap) 
är förutsättning för trygghet i hela stadsvävnaden. 
 
Aktuellt planförslag ingriper denna utmaning genom att planlägga för inkluderande offentliga miljöer och 
uppmuntra mångfald. Syftet är att samspel mellan människor från olika sociala grupper, åldersklasser och 
med varierande etnisk bakgrund ska inrymmas i den nya stadsdelen för att premiera integrering. 
 
Klimatanpassningsfrågor 
Klimatanpassning består bl.a. av riktlinjer och åtgärder för att minska klimatförändrings negativa nedslag på 
människosläktet. Klimatanpassning i upprättande, samråd och granskning av detaljplaner inkluderar fyra 
fack: 
 
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. Byggnadernas 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. Dessutom planläggs såväl park- som 
naturmark med integrerat dagvattenhanteringssystem. Grönstrukturen kompletteras även med ny eller nya 
trädalléer inom planområdet, bland annat som kompensationsåtgärd till borttagande av två alléträd längs 
Klosterledsgatan, i syfte att skapa ny infart till planområdet. Detta styrs bland annat av Länsstyrelsens beslut 
att bevilja dispens från biotopskyddsbestämmelserna, i samband med arbetet för Vadstena kommuns 
detaljplan DP829. 
 
Planförslaget möjliggör och uppmuntrar plantering av träd och övrig vegetation kombinerad med 
begränsning av hårdgörandegrad i kvartersmark. Detta bidrar bland annat till lägre temperaturer i den 
bebyggda miljön och kan hindra värmeböljor. 
 
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 spillvatten med fler 
översvämningar som följd och med ökad risk för bräddning av spillvatten. I tätorter riskerar särskilt 
lågpunkter i stadsmiljön att ställas under vatten där dagvattensystemen är underdimensionerade och där det 
inte finns ytliga avrinningsmöjligheter. Den utförda dagvattenutredningen redovisar rekommenderade 
åtgärder för att minimera dessa risker. 
                                                 
9 Länsstyrelsen Östergötland, beslut 2020-01-31, beträffande ärendet 251-15453-2019 
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Lämpliga åtgärder föreslås tas fram i samband med bygglovsprocessen och berör gestaltning av utemiljö för 
att även inom kvartersmark skapa grönska eller andra anordningar som solskydd samt åtgärder som 
dagvattenutredningen föreslår. 
 

 
Bild 18: Principskiss över möjlig utformning av parkområdet med integrerat dagvattenldike 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande, enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Nedan beskrivs en möjlig tidplan för planens utarbetande 
 
Skede Datum 
Samråd September - december 2020 
Granskning Mars – april 2021 
Antagande Juni 2021 
Laga kraft Juli 2021 
 
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 
Respektive fastighetsägare blir huvudman för kvartersmark. Fastighetsägaren ansvarar för att kvartersmark 
bebyggs i enlighet med detaljplanen. 
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Vadstena kommun är huvudman för den allmänna platsmarken som innehåller gator, gång- och cykelvägar, 
parkering, idrottsytor, natur- och parkmark, skyddsplanteringar och lekytor med mera. Kommunen är 
huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar och ansvarar för drift och underhåll fram till 
anvisad förbindelsepunkt. Kommunen är även huvudman för kommunala optoledningar inom området. 
 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för allmänna elledningar och svarar för utbyggnad och drift och 
underhåll fram till anvisad servisplats. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom 
kvartersmark efter elservisanslutning. 
 
Skanova är huvudman för allmänna teleledningar och svarar för utbyggnad, drift och underhåll fram till 
anvisad servisplats. 
 
Solör Bioenergi är huvudman för allmänna fjärrvärmeledningar och svarar för utbyggnad, drift och 
underhåll fram till anvisad servisplats. 
 
Avtal 
Överenskommelse har träffats mellan Vadstena kommun och arrendator om uppsägning av arrende för 
jordbruksmarken. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Kommunen kommer att ta initiativ till all fastighetsbildning inom området. Fastighetsbildning ska ske i 
enlighet med detaljplanen. Detaljplanen är utformad så att olika hustyper och upplåtelseformer ska kunna 
finnas. Därmed kan tomtstorlekar variera inom området. 
 
Fastighetsregleringar 
Planområdet utgör en del av den kommunägda fastigheten Vadstena 4:44. Planens genomförande innebär 
att delar av planområdet som planläggs för gatumark förs över till fastigheten Vadstena 3:2. Ytor som 
planläggs för park- och naturmark kan antingen fortsätta utgöra del av Vadstena 4:44 eller också föras över 
till Vadstena 3:2. Samma gäller för allmänna parkeringsytor, idrottsplan och samtliga allmänna platser. All 
kvartersmark kommer att fastighetbildas för att utgöra nya egna fastigheter. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
Eventuella anläggningsavgifter respektive anslutningsavgifter för VA och el debiteras fastighetsägaren enligt 
gällande taxor. 
 
Kostnader för framtagande av plan hanteras i projektets exploateringsbudget.   
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Planarbetet har bedrivits av plan- och bygglovavdelningen, Vadstena kommun. Utöver handläggarna inom 
plan- och bygglovavdelningen har följande tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen medverkat: 
Per Hallin, f.d. mark- och exploateringschef 
Therése Engdahl, miljöchef 
Mathias Hult, stadsarkitekt 
 
 
Anna Säfström  Nasos Alexis 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 
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PLANKARTA 

 
Bild 19:Plankarta (ej skalenlig) 
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PLANBESTÄMMELSER 

 

 

Bild 20: Sammanställning av planbestämmelser 
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ILLUSTRATIONER 

 
Bild 21: Illustrationskarta över möjligt exploateringsscenario 
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Bild 22: 3D-skiss över möjligt exploateringsscenario redovisat över en snedbild tagen 2013 

 
 

 
Bild 23: 3D-skiss över möjligt exploateringsscenario 
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Bild 24: 3D-skiss över möjligt exploateringsscenario, bilden visar vy från infartsvägen från Klosterledsgatan 

 
Bild 25: 3D-skiss över möjlig exploatering, bilden visar vy från infarten från Tycklingevägen 
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Bild 26: Detaljerad illustration över korsningen mellan de två infartsgatorna (principskiss) 

 

 
Bild 27: Principskiss över hur torgområdet runt huvudinfarten från Tycklingevägen kan utformas 
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Bild 28: Illustrationskarta över alternativt exploateringsscenario med lägre exploateringsgrad i två kvarter 
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Bild 29: 3D-skiss över alternativt exploateringsscenario redovisat över en snedbild tagen 2013 

 
 

 
Bild 30: 3D-skiss över alternativt exploateringsscenario, sett från norr med kvällsljus 
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Bild 31: Befolkningsutveckling enligt utbyggnadsscenario 1 för etappindelning 

 
Bild 32: Befolkningsutveckling enligt utbyggnadsscenario 2 för etappindelning 
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Bild 33: Befolkningsutveckling enligt utbyggnadsscenario 3 för etappindelning 
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