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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 
• Tekniska utredningar 
o PM geoteknik, del av Kungs Starby 2:1 
o Dagvattenutredning tillhörande del av Kungs Starby 2:1 – område för industriverksamhet 
o Beslut om arkeologisk undersökning etapp 1 och 2 

 
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 standardförfarande (PBL 2010:900). 
Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen 
och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller 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 2021-06-15 § 60 
Beslut om granskning Samhällsbyggnadsnämnden ÅÅÅÅ-MM-DD, § ** 
Beslut om antagande Kommunfullmäktige ÅÅÅÅ-MM-DD, § ** 
Laga kraft  ÅÅÅÅ-MM-DD 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-10-20, § 70 beslutat att påbörja planarbetet. 
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SAMMANFATTNING 
Vadstena kommun saknar ledig mark för verksamheter. Syftet med planläggningen är att 
möjliggöra för en utökning av befintligt område kallat Kungs Starby industriområde. 
 
Aktuell detaljplan omfattar en mindre del av jordbruksfastigheten Kungs Starby 2:1 i Vadstena. 
Planförslaget innebär att en del av mark som idag används som jordbruksmark kommer att 
planläggas för verksamhetsändamål. Läget bedöms som strategiskt för placering av en 
verksamhet med begränsad omgivningspåverkan då det ger god tillgänglighet avseende 
transporter. 
 
Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900). 
 
Detaljplaneförslaget upprättas av Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen genom 
plankonsulterna Olof Halvarsson och Tobias Noborn från Radar arkitektur. Handläggare från 
Vadstena kommun har framförallt varit planarkitekt Joakim Arnåsen tillsammans med plan- och 
bygglovschef Anna Säfström.  
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INLEDNING 
Bakgrund 
Vadstena kommun saknar ledig mark för verksamheter där denna planläggning möjliggör för en 
utökning av befintligt område kallat Kungs Starby industriområde. Området är i gällande 
översiktsplan (antagen 2013) utpekat som område för ytterligare verksamheter.  
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av befintligt område kallat Kungs Starby 
industriområde. 
 
Plandata 
Läge 
Detaljplaneområdet ligger vid Vadstenas södra infart, vid Ödeshögsvägen. Planområdet avgränsas 
i norr av fastighetsgränserna för det befintliga verksamhetsområdet Kungs Starby. I väster 
avgränsas planen av Ödeshögsvägen och av de befintliga ladugårdsbyggnaderna, vilka inte ingår i 
detaljplaneområdet. I söder och i öster avgränsas planen av jordbruksmark på den del av 
fastigheten Kungs Staby 2:1 som inte ingår planområdet. 
 

 
Bild 1: Orienteringsortofoto över planområdet, röda streckade linjer visar planområdets ungefärliga läge. 
 
Areal 
Planområdets areal är ca 7,6 ha. 
 
Ägoförhållanden 
Marken som utgör planområdet är av privat ägo. Vadstena kommun förvärvar markområdet i 
samband med detaljplanearbetet. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
En översiktsplan för hela kommunen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2013. 
Planområdet är utpekat som utveckling av industriområde Kungs Starby. 
 

 
Bild 2: Utdrag ur översiktsplan för Vadstena kommun. 
 
Gällande detaljplaner gränsande till planområdet 
Inom planområdet finns ingen gällande detaljplan. Däremot angränsar planområdet till tre 
gällande detaljplaner. Detaljplanen väster om planområdet som vann laga kraft 2020, markerat 
med en etta i kartan nedan möjliggör ett nytt verksamhetsområde (användningen: Z- 
verksamheter) väster om Ödeshögsvägen. Detaljplanen norr om, markerad med en 2:a i kartan 
nedan är det befintliga industriområdet (användningen: J-Industri). Slutligen finns det en 
detaljplan markerad med nummer 3 i kartan nedan som möjliggör bostäder (användningen: B-
Bostäder) som vann laga kraft 2018. För de två detaljplanerna som vann laga kraft 2018 
respektive 2020 har inte genomförandetiden löpt ut. För industriplanen norr om det planerade 
verksamhetsområdet har genomförandetiden löpt ut. Denna detaljplan bedöms inte påverka 
någon av de befintliga detaljplanerna. 
 

Planområdets läge 
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Bild 3. Planområdets ungefärliga läge, röda streckade linjen, i förhållande till angränsande gällande detaljplaner. 
 
Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-20 §70   att   ge   i   uppdrag   till   plan-   och 
bygglovavdelningen att påbörja detaljplanearbete för utvidgning av Kungs Starbys 
verksamhetsområde. 
 
Riksintressen 
Riksintressen för totalförsvarets militära del 
Planområdet omfattas av riksintresse stoppområde för höga objekt för totalförsvarets militära 
del. Planen bedöms inte påverka aktuella riksintresset då den tilltänkta byggnationen kommer att 
ha begränsad höjd. 
 
Kulturmiljövård 
Vadstena innerstad utgör område som omfattas av riksintresse för kulturmiljövård (Vadstena E8). 
I uttrycket för riksintresset ingår den i stadsbilden dominerande slottsmiljön på platsen för den 
medeltida stadsdelen Sanden, med det år 1545 påbörjade slottet samt omgivande parkmark. 
Stadssiluettens betydelse framgår tydligt utifrån riksintressets uttryck. Byggnationens volym och 
skala är faktorer som har studerats i planarbetet och bedöms inte skada riksintresset.  
 
Naturvård 
Det aktuella planområdet berörs inte av riksintresset för naturvård som omfattar Vättern. Vättern 
kan dock ändå utsättas för skador från intilliggande verksamheter genom spridning av eventuella 
föroreningar via grundvattnet eller dagvatten. Vadstena kommun har genom sin översiktsplan 
gjort ställningstagande kring skyddet av Vättern och dess strandmiljöer mot åtgärder som kan 
medföra negativ påverkan för vattenmiljön eller riksintresset. Planens genomförande bedöms inte 
negativt påverka aktuellt riksintresse. 

Bild 4. Planområdets ungefärliga läge, röda streckade linjen, i förhållande till ytan som omfattas av riksintresse för naturvård (grön 
skraffering) och kulturmiljövård (röd skraffering) längst uppe i bilden. 

3 
1 

2 
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Natura 2000 
Det aktuella planområdet ligger utanför området som berörs av Natura 2000 regler och bedöms 
inte påverka Natura 2000-områden negativ.  

Bild 5. Planområdets ungefärliga läge, röda streckade linjen, i förhållande till ytan som omfattas av Natura 2000 (grön färg).  
 
Rörligt friluftsliv 
Planområdet berörs delvis av riksintresset för rörligt friluftsliv Vättern med öar och 
strandområden enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Aktuellt planområde utgörs idag av privatmark som 
idag används för jordbruk och som inte har någon betydelse för människors utevistelse. 
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt.  

Bild 6. Planområdets ungefärliga läge, röda streckade linjen, i förhållande till ytan som omfattas av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet (grön färg). 
 
Strandskydd 
Planområdet ligger utanför zonen som omfattas av strandskydd. 

Bild 7. Planområdets ungefärliga läge, röda streckade linjen, i förhållande till ytan strandskyddet (ljusblå färg).  
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Riksintresse statlig väg 
Söder om planområdet finns även ett riksintresse för utveckling av det nationella stamvägnätet 
där Trafikverket anlagt ”Förbifart Vadstena”. Bedömningen är att den framtagna detaljplanen 
inte påverkar riksintresset. 
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken 
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden 
I 3 kap. 1 § MB regleras att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
 
4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden 
Det aktuella planområdet ligger relativt nära området som omfattas av 4 kap. 2 § MB ”Vättern 
med öar och strandområden”. Planen bedöms inte påverka området negativt, vilket även beskrivs 
i avsnittet om strandskydd i undersökningen om betydande miljöpåverkan. 
 
5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
Planförslaget behandlar aktuella intressen med hjälp av de åtgärder som föreslås i den till planen 
hörande dagvattenutredningen. I nuläget är det en mycket liten avrinning som sker, det mesta av 
dagvattnet infiltrerar och föroreningar fastläggs inom området. En viss del av dagvattnet bildar 
grundvatten och når slutligen den sedimentära bergförekomsten. Belastningen till recipienterna är 
därför i nuläget mycket liten. 
 
Avsedd exploatering medför ett dagvatten med relativt höga föroreningskoncentrationer enligt 
schablonhalterna. Utan rening överskrids halterna för fosfor, bly, koppar, kadmium, zink, krom, 
kvicksilver, suspenderat material, olja och relativt riktvärden. Det ska dock påpekas att för ansatt 
exploateringstyp är beräknade värden väldigt generella och kan skilja stort beroende på vilken typ 
av verksamhet som etableras. Likaså är riktvärden generella och tar ingen hänsyn till vilken 
belastning recipienten tål.  
 
Efter exploatering kommer avrinningen till Vättern att öka i och med att obebyggd mark 
exploateras med bostäder och gator. En viss ökning av föroreningar till recipienterna erhålls 
ofrånkomligen vid exploatering, men kvantiteterna och föroreningshalter i utgående dagvatten är 
förhållandevis låga och bedöms ej riskera negativ påverkan på recipienterna. Vid anläggande av 
föreslagna dagvattenanläggningar kommer inget dagvatten att lämna planområdet orenat, med 
reservation för exceptionella regn. 
 
Aktuella förutsättningar 
Markhöjdförhållanden 
Marken i området är generellt flack men lutar något mot väster. Marknivån varierar mellan +89,6 
och 93,2 i höjdsystemet RH 2000. 
 
Natur 
Marken inom planområdet utgörs idag av obebyggd jordbruksmark. 
 
Geotekniska förhållanden 
I samband med detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning tagits fram av Tyrens, daterat 
2021-04-22. Utredningen visar att planområdet har generellt goda förutsättningar för vidare 
exploatering ur geoteknisk synpunkt. Området är flackt och utgörs av lermorän med hög 
skjuvhållfasthet. Det föreligger därmed ingen risk för stabilitetsproblem. Däremot ska lokal 
stabilitet vid schakt beaktas. 
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Grundläggning 
Marken uppvisar hög relativ fasthet och grundläggning av byggnader kan ske med platta på mark 
(efter att mulljord avlägsnats) eller plintar på fast botten vid större koncentrerade laster. Inför 
byggnation bör objektspecifika geotekniska undersökningar utföras när byggnadstyper och 
placeringar fastställts. Inom området har lera påträffats i några undersökningspunkter. Beroende 
på framtida användning av marken vid dessa punkter kan leran behöva skiftas ur. Grundläggning 
ska utföras frostskyddat och med fullgod dränering. 
 
Sättningar 
Med undantag för den lera som påträffats har marken generellt goda sättningsegenskaper med 
tanke på dess fasthet och sättningar vid belastning från byggnader eller uppfyllnader förväntas bli 
mycket små. 
 
Schaktarbeten och fyllningsarbeten 
Schakt bör utföras i torrhet då lermorän innebär risk för bottenuppluckring och vattentillförsel. 
Lermorän är ofta inhomogen med inlagrade skikt eller lager av grövre vattenförande material 
vilket innebär risker vilka måste beaktas vid schaktarbeten och schakt ska utföras enligt 
publikationen Schakta säkert. Packning ska utföras i enlighet med AMA anläggning för att 
undvika sättningar i fyllnadslagret. 
 
Förorenad mark 
För detaljplanen väster om Ödeshögsvägen, som vann laga kraft 2020-03-31, togs det fram en 
miljöteknisk markundersökning. Undersökningen konstaterade att marken i det området inte 
innehåller några förhöjda halter av analyserade föroreningar. Några ytterligare miljötekniska 
markundersökningar eller försiktighetsåtgärder behövdes inte heller vidtas i samband med den 
exploateringen. Bedömning är att då markmiljöundersökningen inte visade några förhöjda halter 
för den angränsande detaljplanen att detsamma gäller för denna detaljplan. Det finns inte några 
ytterligare indikationer på att marken kan ha varit förorenad. 
 
Bebyggelse i omgivningen  
Väster om, i direkt anslutning till planområdet finns två ladugårdsbyggnader. Norr om 
planområdet ligger ett bostadsområde med begränsad omfattning och Kungs Starby 
industriområde. Öster om det befintliga industriområdet, nordost om planområdet, ligger även 
ett större bostadsområde. 

Bild 8. Foto från planområdet. Till vänster i bilden visas byggnader inom det befintliga bostadsområdet nordost om planområdet. 
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Bild 9.  Foto från planområdet. I vänstra kanten på bilden ovan visas de befintliga byggnaderna väster om planområdet. 
Byggnaderna i mitten och till höger på bilden är befintliga byggnader inom verksamhetsområdet norr om planområdet 
 
Stads- och landskapsbild  
Vadstenas stadssiluett domineras av slottet, klosterkyrkan och rödtornet. Slottet ligger ungefär 
1000 m från planområdet. 
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Länsstyrelsen har beslutat, 2021-03-04, att en arkeologisk utredning ska utföras. Beslutet bifogas 
handlingarna. Utredningen ska fastställa om fornlämningar finns och ge Länsstyrelsen 
beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. Inom området finns sannolikt fornlämningar som idag 
inte är kända. Resultat från utredningen kommer att presenteras senare under 
detaljplaneprocessens gång. I övrigt anses inte planområdet påverka några områden med 
utpekade kulturmiljövärden förutom de som redan nämnts tidigare i planbeskrivningen. 
 
Markanvändning 
Marken omfattas av jordbruksmark men har inte någon plananvändning då planområdet inte 
omfattas av någon gällande detaljplan. 
 
Gatunät och trafik 
I planområdets direkta närhet finns kommunalt gatunät som skapar goda förutsättningar för 
tillgänglighet. Huvudsträckan är Ödeshögsvägen, som även utgör infarten till Vadstena från 
söder. Ödeshögsvägen ansluter till Järnvägsgatan som leder till innerstaden och Södra vägen som 
är Vadstenas genomfart. Ungefär 200 m söder om planområdet finns anslutningspunkten till 
länsväg 919 förbi Vadstena. Trafikverket har november 2013 utfört trafikmätningar vid en punkt 
på Ödeshögsvägen, strax ovanför planområdet, se bild 11. Utifrån trafikmätningarna framgår det 
att 8 % av alla fordon utgör tung trafik. Under de åtta dagar som insamlingen av mätdata pågick, 
registrerades 51 % av det totala antalet bilar med färdriktning syd och 49 % med färdriktning 
norr. Den planerade verksamheten kommer att medföra en marginell ökning i trafikmängden i 
området. Många anställda bor redan i Vadstena och förväntas cykla. 
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Bild 10. Bild på vägnät i anslutning till planområdet inkl. mätpunkt. Tabellen uppe i högre hörnet visar de trafiksiffror som 
uppmättes i mätpunkten. 
 
Gång- cykel och mopedtrafik 
En gång- och cykelväg finns idag som löper parallellt med Ödeshögsvägen och som ansluter till 
Vadstenas gång- och cykelvägnät. Vadstena kommun arbetar kontinuerligt med att utvidga gång- 
och cykelvägnätet. Från aktuellt område finns i dagsläget anslutningar till innerstaden och till 
stadsdelarna Hertigen, Drottningmarken och Södra Drottningmarken m.m. Den föreslagna gång- 
och cykelvägnätets utveckling utgör en avgörande faktor kring hur infarten till planområdet 
planeras. 
 
Kollektivtrafik 
Inom tätorten trafikerar bussar till Skänninge och Motala från ett stationsläge i närheten av 
slottet. Avståndet från planområdet till närmaste hållplats, Vadstena station, är ca 700–800 meter. 
  

Mätpunkt Mätpunkt 
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD 
Detaljplaneförslagets syfte är att möjliggöra etablering av nya verksamheter med anslutning mot 
Ödeshögsvägen och till det befintliga verksamhetsområdet norr om planområdet. 
 
Markanvändning 
Verksamhetsområde (beteckning Z) utgör den huvudsakliga markanvändningen för kvartersmark. 
Utöver detta ändamål tillkommer även yta för transformatorstation, pumpstation, naturmark och 
gatumark. 
 
Bebyggandets omfattning 
Detaljplanen ställer krav på minsta fastighetsstorlek om 3000 kvm. Största tillåtna exploatering på 
de framtida fastigheterna är 30 % byggnadsarea. Byggnader ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7 meter och högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter 
vilket är i likhet med det befintliga verksamhetsområdet norr om planområdet.  
 
Gatunät och trafik 
Vadstena kommun är väghållare för Ödeshögsvägen fram till rondellen söder om planområdet. 
Infarten till det nytillkommande verksamhetsområdet föreslås ske från Ödeshögsvägen via 
planerad väg eller från vägen inom det befintliga verksamhetsområdet. Körbanans bredd är 7 m. 
Lämplig hörnavskärningar skapas för att möjliggöra svängradie för lastbilar. 
 
Gång- cykel och mopedtrafik 
Detaljplanen möjliggör att gång- och cykelbanan som finns öster om planområdet kan förlängas 
genom planområdet och anslutas till den befintliga gång- och cykelvägen som går parallellt med 
Ödeshögsvägen. 
 
Angöring och parkering 
Angöring sker från Ödeshögsvägen eller från Kungs Starbys industriområde där befintliga vägen 
föreslås förlängas. Vid korsningen mellan infartsvägen och Ödeshögsvägen blandas biltrafik även 
med gång- och cykeltrafik. Verksamhetens parkeringsbehov för personal, besökande, transporter, 
fordon som avvaktar/inväntar lossning/lastning tillgodoses inom de föreslagna fastigheterna. 
 
Tillgänglighet 
Förutsättningar att inom fastighet kunna skapa god tillgänglighet t.ex. till byggnadens entréer 
bedöms vara god. Vid bygglovhandläggning kommer frågan om tillgängligheten att prövas. 
Marken inom planområdet är flack och befintliga höjdförhållanden i området bedöms kunna vara 
oförändrade då inga förändringar planeras. I övrigt bedöms området ha god tillgänglighet genom 
goda gång- och cykelförbindelser och dess strategiska placering nära förbifart och anslutningar 
söderut. 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller  
Den ökade mängd trafik som planförslaget genererar bedöms inte negativt påverka något 
bostadsområde eller annat område känsligt för buller. Någon störning i form av industribuller 
förväntas inte heller förekomma. Aktuell detaljplan medger endast verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan. 
 
 



 
 

PLAN- OCH BYGGLOVAVDELNINGEN 
Diarienummer PoB 2020-236, Projektnr 9349 

SAMRÅDSHANDLING 

16 (28) 

Förorenad mark 
Bedömningen utifrån historisk analys är att det inte finns något behov av saneringsåtgärder eller 
skyddsbestämmelser. Marken bedöms vara lämplig för ändamålet. 
 
Trafiksäkerhet 
Anslutning till området föreslås ske från Ödeshögsvägen eller från det befintliga 
verksamhetsområdet norr om planområdet. I anslutning till den planerade vägen genom 
planområdet kommer en gång- och cykelväg anläggas. Förslag är att vid väganslutningen från det 
planerade verksamhetsområdet anlägga ett nytt övergångsställe för gång- och cykel. I framtiden 
hade det varit lämpligt med upphöjd överfart för att skapa ytterligare bättre trafiksäkerhet för 
framförallt oskyddade trafikanter. Dessutom föreslås att tätortsskylten, där även hastigheten på 
Ödeshögsvägen ändras till 40 km/tim, flyttas till söder om planområdet och att hastigheten förbi 
planområdet sänks.  
 
Föreslagen exploatering – illustrationsplan 
För att få en bättre uppfattning om planförslagets innebörd presenteras det tilltänkta 
exploateringsförslaget i form av illustrationsplan. 
 

 

Bild 11. Illustrationsplan. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Tekniska förvaltningen i Motala kommun sköter drift och underhåll av den kommunala vatten-
och avloppsverksamheten på uppdrag av den gemensamma vatten- och avfallsnämnden för 
Motala och Vadstena kommuner. Om verksamheten i fastigheten medför utsläpp av 
avloppsvatten som skiljer sig från normalt hushållsspillvatten ska avloppsvattnet renas så att 
gränsvärdena i ”Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter” inte överskrids innan 
utsläpp sker till det kommunala spillvattennätet. För livsmedelsverksamheter kan det även 
innebära att en fettavskiljare behöver installeras.  
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Verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten utökas i samband med detaljplanens 
antagande, till att omfatta exploateringsområdet. Anslutning till vatten och spillvatten anordnas 
från det befintliga industriområdet i norra delen av planområdet. 
 
Spillvatten planeras i första hand att anläggas med självfall, vilket kommer att sätta krav på att 
fastighetens markhöjder höjs upp för att undvika pumpning. Det kan bli aktuellt för 
fastighetsägaren att pumpa spillvatten om det efter projektering visas att byggnaden anläggs för 
lågt. Vid händelse av att det inte är möjligt att nå hela området med självfall för spillvatten finns 
yta för pumpstation på naturområdet i anslutning till sedimentationsdammen. Ytan betecknas E - 
Pumpstation.  
 
Närmaste brandpost till det aktuella planområdet ligger längre än 300 m, vilket överstiger 
rekommendationerna. En brandpost behöver placeras närmare än 75 m från där byggnaden är 
tänkt att byggas. 
 
Dagvatten 
Området för planen avses att ingå i verksamhetsområde för dagvatten, då det ligger i direkt 
anslutning till beslutat verksamhetsområde samt att det blir en samlad bebyggelse med behov av 
avledning av dagvatten från området.  
 
En dagvattenutredning genomfördes av Vatten- och Samhällsteknik AB i samband med 
upprättande av planförslaget. Rapporten, daterad 2021-04-22 förordar en kombination av 
tekniska åtgärder för att uppnå effektivt omhändertagande av dagvatten även efter 
exploateringen. För att hantera den ökade flödes- och föroreningsbelastningen föreslås att en 
sedimentationsdamm med utjämning anläggs. Rening av dagvatten sker genom att partiklar tillåts 
sedimentera inom dammen, vilket kräver att flödeshastigheten bromsas inom dammen. 
 
Sedimentationsdammen är beräknad enligt area- och volymmetoden för att erhålla 
tillfredställande rening. Sedimentationsdammens permanenta våta area behöver uppgå till 840 m2 
med en permanent vattenvolym om 840 m3 räknat för ett medeldjup om 1 m. 
Sedimentationsdammen behöver då vara ca 1600 m2. Med ett längd-bredd förhållande på 4:1 och 
en genomsnittlig släntlutning 1:3 ger det yttermåtten 80*20 m. För ett regn med 20 års 
återkomsttid innebär det att högsta vattenytan i dammen uppgår till 1 m över permanenta 
vattenytan +91. Utloppet förses med flödesregulator. För att ytterligare förbättra rening föreslås 
att dammen förses med en oljeskärm vid inloppet. Vid olyckor och fall av brand ska dammen 
kunna stängas av för att undvika att släckvatten rinner vidare till recipienterna.  Med anledning av 
att det permanenta vattendjupet uppgår till 1 m i sedimentationsdammen krävs att 
säkerhetsanordningar, såsom stängsel, anordnas för att inte riskera drunkningstillbud enligt PBL 
och ordningslagen. 
 
Fördröjning och rening på kvartersmark 
Kraven på fördröjning och rening av dagvatten på kvartersmark är under utredning. Resultatet av 
utredningen kan innebära att ytor inom kvartersmark måste sparas som icke hårdgjorda för att 
säkerställa att rening av dagvattnet är möjligt innan det släpps på ledningsnätet. Med fördel kan 
sådana ytor planteras för att addera grönska till områdena. Samtliga parkeringar på kvartersmark 
bör iordningställas med delvis genomsläppligt material och plantering. Ytor mellan gata och 
byggnad kan med fördel anläggas som grönytor vilket ökar möjligheten för ekosystemtjänster 
som dagvattenrening, fördröjning och skugga.  
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Invallningsföretag 
Planområdet ligger inom båtnadsområdet tillhörande Kungs Starby invallningsföretag. 
Invallningsföretaget anlades år 1959, samma år som Vättern senast reglerades. Invallningsföretag 
anlades för att tillskapa bördig åkermark och fungerar på så sätt att vallar har uppförts, en inre 
och en yttre, för att hålla ute Vättern och Mjölnaån. Vallarna ligger på mellan +89,50 – +91,05 
möh i RH00 vilket innebär ca +89,95 – +91,5 möh i RH2000. Dräneringsledningar har anlagts 
för att sänka av grundvattennivån och avleda nederbörd. Överskottsvatten pumpas ut från 
området via en pumpstation till Vättern, samtliga ledningar, vallar och pumpstationer ägs och 
drivs i privat regi inom tillståndet för invallningsföretaget. Sedan 1959 har Vadstena expanderat 
och bland annat har Vadstenas avloppsreningsverk uppförts inom invallningsföretaget varvid 
vallarnas sträckning har justerats. Sträckningen och omfattningen av vallarna är svåra att urskilja, 
framförallt mellan Vadstenas avloppsreningsverks nordöstra hörn till Kungs Starby park. 
Planområdet har ej ett direkt beroende av invallningsföretaget. Avvattning av marken inom 
planområdet sker i nuläget via ett avledningsdike vilket mynnar utanför invallningsföretaget. 
 
Avledningsdiket är nu kulverterat under planområdet. Omledning av diket föreslås ske för att inte 
belasta pumpstationen med vatten samt inte korsa kvartersmark inom detaljplaneområdet. På 
vilket sätt avledningsdiket ska omledas, var det ska påkopplas och om det ska fördröjas måste 
utredas vidare. Avrinningsområdet mot avledningsdiket är svårdefinierat, men det kan konstateras 
att det rinner förhållandevis mycket vatten under vissa perioder och avledningsdiket utgör en 
betydande belastning för det kommunala dagvattenledningsnätet. I övrigt tillkommer mycket lite 
tillskottsvatten till planområdet.  
 

  
Bild 12. Förslag till hantering av dagvatten samt tänkbart förslag på omledning av avledningsdiket för invallningsföretaget. 
 
El 
Ledningsägare för befintliga elanläggningar inom planområdet är Vattenfall Eldistribution AB. 
Bolaget äger ledningsrätter som löper genom planområdet.  
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En ny transformatorstation krävs för att försörja de framtida verksamheterna. Yta för en ny 
transformatorstation finns i västra delen av planområdet och betecknas med bestämmelsen E-
Transformatorstation. 
 
Tele och opto 
Ledningsägare för telenätet inom planområdet är TeliaSonera Skanova AB. Befintliga ledningar 
inom planområdet kan eventuellt behöva flyttas. 
 
Fjärrvärme 
Leverantör för fjärrvärme i Vadstena är Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. I området finns dock 
inga ledningar. 
 
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 
mängden avfall som genereras inom området. För hämtningsfordon som ska samla in avfallet i 
anslutning till utsorteringsplatsen ska tillräckligt utrymme finnas. Mer information finns att läsa i 
handbok för avfallsutrymmen utgiven av Avfall Sverige. 
 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Planens genomförande innebär att jordbruksmark på ca 7,6 ha kommer att tas i anspråk för att 
skapa kvartersmark och allmänplatsmark med syfte att möjliggöra planens ändamål. Det innebär 
även en marginell ökning i trafikbelastning i området bestående av lastbilar för verksamheternas 
behov samt privatbilar för personal. Planen medger en byggrätt på 30% byggnadsarea per 
fastighet med en högsta byggnadshöjd på 7 meter och nockhöjd på 10 meter. Detta betyder att 
den tillkommande bebyggelsen inte kommer att ha en volym som är större än de stora 
byggnaderna i omgivningen.  
 
Omgivningspåverkan, stads- och landskapsbild 
Planområdet ligger i närheten av slottsområdet. Själva slottet ligger ca 1000 och klostret ca 840 
meter från den norra plangränsen. Genomförandet av planen bedöms inte negativt påverka 
slottet eller dess omgivning. I planområdets direkta omgivning finns i huvudsak gammalt 
ekonomibyggnadsbestånd. Planens genomförande bedöms inte medföra någon negativ 
konsekvens till områdets karaktär. Användningen Z – verksamheter används med avsikt att 
möjliggöra etablering av tilltänkta företag i ett område där omgivningspåverkan behöver 
begränsas. Ändamålet anses vara lämpligt med avseende på att minimera påverkan på 
omgivningen.  
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Bild 13. Foto taget på slottet från Ödeshögsvägen i anslutning till planområdet. Detaljplanen föreslås till höger i bild.  
 

 
Bild 14. Foto taget söder om planområdet mot klostret sedd från länsväg 919. De höjder som syns i mitten av bilden och framför klostret 
är i paritet med de höjder som föreslås i denna detaljplan. 
 
Trafik- och industribuller 
En marginell ökning i trafik förväntas ske i samband med planens genomförande. I området finns 
dock inga markanvändningar som är känsliga för trafikbuller och trafiken förväntas inte behöva 
belasta de centrala delarna av Vadstena då området ligger i nära anslutning till förbifarten. 
Trafikmängden som etablering av verksamheten kommer att tillföra området bedöms ligga inom 
ramar godkända för området. De anställda beräknas kunna ta sig med cykel eller till fots till 
arbetsplatsen. Verksamheter som föreslås ska vara icke-störande och förväntas inte medföra 
störningar kopplade till industribuller utanför produktionslokalen. Med hänsyn till störningar från 
strålkastare från lastbilar anser planen att antalet rörelser kopplade till verksamheten är lågt och 
ställer inga krav för skyddsåtgärder. 
 
Markanvändning 
Planförslaget innebär att mark som idag används för jordbruk omvandlas till byggbar mark för 
verksamheter. Vadstena stad omges nästan uteslutande av åkermark, se kartan nedan. Den 
streckade röda linjen visar planområdets ungefärliga läge. 

Slottet 

Klostret 
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Bild 15. Karta på den jordbruksmark som omgärdar Vadstena tätort. Planområdets ungefärliga läge markeras med den röda linjen i 
nederkanten på kartbilden. 
 
Samtliga områden som är utpekade i översiktsplanen utgör idag brukningsbar jordbruksmark av 
hög kvalitet. Det kan lätt konstateras att Vadstenas enda möjlighet att växa är genom att ta i 
anspråk jordbruksmark. Enligt 4 kap 3 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Utifrån denna analys blir det tydligt att Vadstena kommun inte har något alternativ än att 
expandera på jordbruksmark. För Vadstena är det viktigt att växa på ett sätt som nyttjar befintlig 
infrastruktur, grönstruktur och service på ett effektivt sätt. Därför anser kommunen att det är 
viktigt att ett nytt verksamhetsområde anläggs i direkt anslutning till den befintliga staden. 
Ytterligare ett argument till att anlägga det nya verksamhetsområdet i anslutningen till staden är 
att det kan medföra att transporter till och från verksamheterna kan minska, detta i jämförelse 
med att anlägga verksamhetsområdet utanför den befintliga staden. Området är utpekat som 
utveckling av befintligt industriområde i översiktsplanen från 2013 och bedömningen är att läget 
även nu är det mest lämpliga. Beslutet om att ta jordbruksmark i anspråk för verksamhetsmark 
motiveras även av möjligheten att tillgodose Vadstena kommun med attraktiv detaljplanelagd 
verksamhetsmark. Ledig mark för verksamheter saknas idag och med ny detaljplanelagd mark för 
verksamheter kan nya företag etableras och nya jobb skapas. Utöver marken som tas i anspråk av 
det aktuella planförslaget bedöms inte planen medföra negativa konsekvenser för annan 
jordbruksmark i närområdet. 
 
Barnperspektiv 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnets bästa komma i första rummet i alla 
åtgärder som rör barn. Aktuella detaljplaneförslaget berör inte barn i sig men kan eventuellt ha 
konsekvenser för barn som behöver analyseras i tidigt skede. Planen bedöms endast kunna beröra 
barnperspektivet i den mån den påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön eller på något annat sätt 
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påverka barnens möjligheter att växa och utvecklas i framtiden eller barnens hälsa och 
välbefinnande. Enligt undersökningen av betydande miljöpåverkan medför planen inga påtagliga 
skador på de aktuella intressena. 
 
Klimatanpassningsfrågor 
Klimatanpassning består bl.a. av riktlinjer och åtgärder för att minska klimatförändringens 
negativa nedslag på människosläktet.  
 
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 
Enligt den till detaljplanen tillhörande dagvattenutredningen kan ledningsnätet inte dimensioneras 
för att klara de stora flödena som uppstår i samband med skyfall. Dagvattnet kommer då under 
korta tider att ansamlas som ytvatten. Det är då viktigt att eftersträva att dagvatten styrs så att 
omkringliggande områden inte översvämmas på ett oönskat sätt. 
 
Planområdet lutar ihållande mot lågpunkten i väst närmast Ödeshögsvägen. Regn som överstiger 
utjämningsvolymerna; dvs regn med en återkomsttid> 20 år, avrinner således västerut mot 
invallningsföretaget. På så sätt finns goda förutsättningar för avledning av extrema regn utan 
skador på ny eller befintlig bebyggelse. Inom kvartersmark ska färdigt golv ligga minst 0,4 meter 
över anslutande gatunivå. Detta säkerställs genom planbestämmelsen b1. 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande, enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Nedan beskrivs en möjlig tidplan för planens utarbetande 
 
Skede Datum 
Samråd Juni - augusti 2021 
Granskning September 2021 
Antagande December 2021 
Laga kraft Januari 2022 
 
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. 
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunens VA-huvudman ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) och är därmed ansvarig för utbyggnad, drift 
och underhåll av ledningsnät fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunens skattekollektiv 
ansvarar för dagvattenanläggningar inom planområdet som är utanför VA-huvudmannens ansvar, 
dock kan vissa anläggningar innebära delat ansvar med VA-huvudman som då regleras genom 
avtal. Fastighetsägare ansvarar för avvattningen av dagvatten inom fastigheten. Om pump behövs 
för att avleda spillvatten till kommunala ledningsnätet ansvarar VA-huvudmannen för inköp och 
leverans samt drift (med undantag av energikostnaden, som fastighetsägaren står för), underhåll 
och förnyelse av pumpenheten.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Detaljplaneområdet utgör en del av fastigheten Kungs Starby 2:1. Planen innebär att nya 
fastigheter kan bildas genom avstyckning från Kungs Starby 2:1. Plankartan reglerar att minsta 
fastighetsstorlek är 3000 kvm för all byggrätt inom planområdet. Utifrån detta har förslag på ny 
fastighetsbildning tagits fram i enlighet med kartan nedan. 
 

 

Bild 16. Karta på föreslagna fastighetsgränser.  
 
Rättigheter 
Vattenfall har ledningsrätt inom planområdet. Ledningsrätterna bekräftas genom detaljplanen och 
kan ligga kvar i sitt befintliga läge. I plankartan är det antingen u-område (markreservat för 
underjordiska ledningar) alternativt allmän plats där ledningar finns. I övrigt finns inte några 
andra rättigheter inom planområdet.   
 
Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
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Vägen inom planområdet kommer att byggas ut av Vadstena kommun. Anslutningsavgift för VA 
betalas av fastighetsägare enligt gällande VA-taxa. 
 
Medverkande 
Planen har upprättats av Radar arkitektur och planering genom: 
Olof Halvarsson, planeringsarkitekt 
Tobias Noborn, planeringsarkitekt 
 
I planens upprättande har följande tjänstepersoner från Vadstena kommun medverkat: 
Anna Säfström, plan- och bygglovschef 
Joakim Arnåsen, planarkitekt 
Nasos Alexis, planarkitekt 
 
 
Från Motala kommuns tekniska förvaltning har följande tjänstepersoner medverkat: 
Pernilla Rudin, Planeringsingenjör 
Andreas Bengtsson, Projekteringsingenjör 
 
 
 
 
 
Anna Säfström    Joakim Arnåsen 
Plan-och bygglovschef   Planarkitekt 
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PLANKARTA 

 

 
Bild 17. Utdrag på plankarta.  
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PLANBESTÄMMELSER 

 

Bild 18. Utdrag på planbestämmelser 
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2. Dagvattenutredning tillhörande del av Kungs Starby 2:1 – område för 
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 Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen  
 Adress: Klosterledsgatan 35, 592 80, Vadstena 

E-post: planochbygg@vadstena.se 
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