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DEL 1 | INLEDNING

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, 
som redovisar grunddragen i användningen 
av mark- och vattenområden, bevarande och 
utveckling av den byggda miljön, hantering 
av riksintressen, miljö- och riskfaktorer. En 
översiktsplan ska redovisa kommunens pla-
ner för framtida användning av mark- och 
vattenområden i kommunen.  Enligt plan- och 
bygglagen är kommunen skyldig att arbeta 
fram en plan som omfattar hela kommunens 
yta samt att pröva om planen är aktuell minst 
en gång varje politisk mandatperiod (s.k. ak-
tualitetsförklaring). 

Kommunens ställningstaganden i form av 
rekommendationer om framtida  
mark- och vattenanvändning redovisas i del 5. 
Dessa redovisas i inledningen av varje avsnitt 
inom rödmarkerad textruta. 
Slutsatser som ligger till grund för förslag i ÖP 
förekommer i del 1 – 4 inom textruta med röd 
prickad ram.
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Vadstena kommun

översiktsplan

detaljplan / 
områdesbestämmelse

fördjupad översiktsplan

bygglov

Översiktsplanen är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och 
områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. 

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

Vid planering av den framtida mark- och vattenanvänd-
ningen ska kommunen förespråka en användning som 
i första hand beaktar allmänna intressen och därmed 
inte enskilda personers önskemål. Likaså ska det framgå 
vilken användning kommunen prioriterar vid avvägning 
mellan olika allmänna intressen. 
I översiktsplanen redovisas inte bara användningen av 
mark- och vattenområden utan dessutom de miljö- och 
riskfaktorer som ska beaktas i planeringen samt hur 
kommunen avser att tillgodose riksintressen och iaktta 
gällande miljökvalitetsnormer. Det ska också tydliggö-
ras hur den byggda miljön i kommunen ska utvecklas 
och bevaras samt avslutningsvis ska de konsekvenser 
som kan uppkomma av översiktsplanens genomför-
ande redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning. 

Syftet med översiktsplanen för Vadstena kommun är 
dessutom att redovisa förutsättningar för stadens och 
kommunens utveckling med bakgrund mot de histo-
riska och miljömässiga värdena, samt med hänsyn till 
jordbrukets betydelse som näring och för landskapsbil-
den. Planen ska ange:
•	 förutsättningar för stadens framtida utveckling 

som huvudort i kommunen
•	 förutsättningar för utveckling av landsbygden med 

hänsyn till jordbrukets framtid, servicestrukturen 
samt möjligheter att utveckla nya näringar

•	 utgöra underlag för fortsatt planering i form av 
detaljplaner, områdesbestämmelser och direkta  
genomförandeåtgärder, utgöra grund för behand-
ling av enskilda bygglovärenden utanför detaljplan 
och andra tillståndsärenden

 

Kommunen ska i översiktsplanen även redovisa: 
•	 kommunens bedömning av hur man tillgodoser 

skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen 
vid beslut om användningen av mark- och vatten-
områden 

•	 riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken ska 
anges särskilt

Vad används översiktsplanen till?
Översiktsplanen är vägledande när kommunen upprät-
tar detaljplaner och områdesbestämmelser eller prövar 
bygglov enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen 
ligger även till grund för andra beslut som kommunen 
eller andra myndigheter fattar avseende mark- och vat-
tenanvändningen i kommunen. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är ändå 
ett av kommunens viktigaste styrdokument genom att 
den skapar beredskap för framtida förändringar, samti-
digt som den säkerställer olika typer av bevarandevär-
den inom kommunen. Översiktsplanens tidshorisont 
sträcker sig 15 år framåt i tiden men för att planen ska 
hållas aktuell och spegla de politiska intentionerna ska 
översiktsplanens aktualitet prövas minst en gång under 
varje mandatperiod.

Förändringar i samhället eller i lagar och förordningar 
kan göra att en översiktsplan måste kompletteras eller 
fördjupas. Genom att arbeta med fördjupningar av, och 
tillägg till, översiktsplanen underlättas arbetet med änd-
ringar och kompletteringar utan att hela planen måste 
göras om. Vadstena kommun har t ex tagit fram en 
vindkraftsplan 2010, som utgör ett tillägg till gällande 
översiktsplan.
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Här är vi nu

Projektstart

Samråd

Utställning

Antagande av
kommunfullmäktige

Laga kraft

Bearbetning av inkomna 
synpunkter

Medborgardialog

Översiktsplan för Vadstena kommun 
- arbetet
Vadstena kommuns gällande översiktsplan blev anta-
gen 1990. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
påbörjades under hösten 2008, då Vadstena kommun 
deltog i ett metodutvecklingsprojekt, initierat av Läns-
styrelsen, för framtagande av översiktsplaner i Öster-
götland. Projektets syfte var att förbättra och påskynda 
arbetet med översiktsplanering i de kommuner som då 
var i störst behov av att aktualisera sin översiktsplan. 
Projektet avslutades hösten 2009.

Parallellt med metodutvecklingsprojektet har Region-
förbundet Östsam, tillsammans med Vadstena kom-
mun, arbetat fram en kommunbeskrivning utifrån sta-
tistikuppgifter för Vadstena kommun. Bearbetningen 
av det statistiska materialet har varit ett värdefullt kun-
skapsunderlag i arbetet med översiktsplanen. Utifrån 
det statistiska materialet har utvecklingsstrategier inom 
olika områden framtagits, vilka förankras i översiktspla-
nen.

Kommunen har under samma period arbetat med en 
kommunövergripande vision och mål för denna vision, 
vilka antogs av kommunfullmäktige 18 november 2009, 
”Vadstena – livsmiljön för dig”. 

Under 2010 och 2011 har den samrådshandling som 
arbetats fram varit föremål för samråd enligt plan- 
och bygglagen. Samrådet kan ses som en dialog mel-
lan kommunen och de parter som berörs av förslaget. 
Synpunkter från skrivelser och mötesanteckningar sam-
manställs i en samrådsredogörelse där kommunen  re-

dogör för hur synpunkterna tas om hand i det fortsatta 
planarbetet. Efter samrådsskedet har planförslaget be-
arbetats bland annat med hänsyn till inkomna synpunk-
ter varefter förslaget ställs ut under minst två månader. 
Under	 utställningstiden	 finns	 ytterligare	 en	 möjlighet	
att skriftligen lämna synpunkter på utställningsförsla-
get. Inkomna synpunkter sammanställs i ett utlåtande. 
Översiktsplanen vinner slutligen laga kraft när kom-
munfullmäktige antagit planen. 

Eftersom en översiktsplan mer eller mindre berör alla 
medborgare i en kommun, har Vadstena kommun valt 
att ha en dialog med medborgarna redan tidigt i proces-
sen, för att inhämta synpunkter och idéer om kommu-
nens utveckling. Till medborgardialog inbjöds ett 50-tal 
representanter för olika samhällsgrupper och organi-
sationer till möte under ledning av en moderator för 
att fritt diskutera Vadstenas förutsättningar och möjlig-
heter för framtiden. Det första mötet ägde rum under 
våren 2010 och följdes därefter upp av ett nytt under 
hösten samma år, där också översiktsplanens mål och 
visioner presenterades. De synpunkter som framkom i 
medborgardialogen, och det engagemang som visades 
i frågorna, har varit till stor glädje och nytta i arbetet 
med översiktsplanen. Medborgardialogen följdes upp i 
samband med samrådet.

Gällande planer
I	kommunen	finns	tre	fördjupade	översiktsplaner,	för-
kortade FÖP, och ett tematiskt tillägg om vindkraft som 
ingår som delar i den kommunomfattande översiktspla-
nen. Dessa behöver aktualitetsprövas vid införande av 
en ny kommunomfattande översiktsplan. 
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Nedan beskrivs hur planerna avses att behandlas: 
•	 FÖP Vadstena stad:  delvis inaktuell, bevarande-

områden (sid 32-49, 54-55) behålls i avvaktan på 
kulturmiljöprogram, i övrigt upphävs FÖP

•	 FÖP Borghamn:  upphävs
•	 FÖP Förbifarten:  kan anses genomförd då ar-

betet med förbifarten pågår; upphävs
•	 Vindkraft Vadstena:  tematiskt tillägg till gällande 

översiktsplan; fortsätter gälla

Lagstiftning, förordningar och 
direktiv
En översiktsplan anger riktningen och vägleder i frågor 
rörande kommunens framtida användning av mark och 
vatten. Fysisk planering berör komplexa frågor med 
koppling till olika lagar, förordningar och direktiv, både 
från nationell och internationell nivå. 

När det gäller planering av den fysiska miljön i kommu-
nen är plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmin-
neslagen viktiga instrument. 

Den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft  
2 maj 2011 och ersatte då den tidigare lagen. PBL regle-
rar hur planläggningen av mark, vatten och byggnader 
ska gå till. Översiktsplanen är ett obligatoriskt verktyg 
som kommunen ska arbeta fram och som ska visa hur 
mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska 
utvecklas och bevaras.  I PBL anges också vad som är 
obligatoriskt innehåll i översiktsplanen samt förfaran-
det	vid	framtagande	och	förändringar	av	befintlig	plan.	

Lagens huvudsyfte är att främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer. 
Sveriges miljölagstiftning är sedan 1999 samlad i miljö-
balken. Grunden inom miljölagstiftningen är att främja 
en hållbar utveckling för både nuvarande och komman-
de generationer, vilket bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra 
och bruka naturen medför ett ansvar att förvalta na-
turen väl. Förutom det grundläggande förhållningssät-
tet till mark- och vattenfrågor beskriver miljöbalken de 
riksintressen och miljökvalitetsnormer som kommunen 
måste redovisa sitt beaktande av i översiktsplanen. Även 
andra lagar relevanta för användningen av mark- och 
vattenområden ingår som en del i miljöbalken.  

Kulturmiljöerna behandlas i kulturminneslagen som 
tillkom 1988 och samlade tidigare reglering inom en 
lag. Här regleras skyddet för exempelvis fornlämningar, 
byggnader, kyrkor och värdefulla kulturföremål. Mil-
jöbalken kompletterar kulturminneslagen genom att 
ange att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas 
och vårdas. Miljöbalken ger också möjlighet att inrätta 
kulturreservat enligt samma regler som gäller för inrät-
tande av naturreservat.

Andra lagar som påverkar innehåll och utformning av 
översiktsplanen är Väglagen, och lagar som behandlar 
olika former av infrastruktur.

Utöver	 lagstiftningen	 finns	 förordningar	 och	 direktiv	
att följa. Under senare år har många direktiv kommit 

från Europeiska Unionen (EU) som införts i svensk 
lagstiftning. Ramdirektivet för vatten, vattendirektivet, 
är ett sådant som fått direkt inverkan på kommunernas 
fysiska planering. Vattendirektivet syftar i huvudsak till 
att samordna och förbättra lagstiftningen för vatten-
politiken (läs mer under kapitel Sjöar och vattendrag). 
Den europeiska Landskapskonventionen, upprättad av 
Europarådet, gäller sedan den 1 maj 2011. Dess syfte 
är	att	 identifiera	det	 som	är	karaktärsskapande	 för	ett	
landskap, övervaka förändringar, sätta upp kvalitetsmål 
för utvecklingen i olika områden samt öka människors 
medvetenhet och kunskap om landskapet och möj-
liggöra insyn och medverkan i beslut. Detta kommer 
också att i framtiden påverka den fysiska planeringen i 
kommunen. 

Läsanvisningar
Texten är indelad i sex delar; 
•	 Del 1 Inledning 
•	 Del 2 Mål och visioner
•	 Del 3 Planeringsförutsättningar
•	 Del 4 Riksintressen 
•	 Del 5 Framtida mark- och vattenanvändning 
•	 Del 6 Miljökonsekvensbeskrivning

De tre första delarna redogör för nuvarande förhållan-
den samt för ramverket med politiska mål, lagar och 
förordningar. Fjärde delen beskriver riksintressena och 
kommunens ställningstagande till dessa. Femte delen 
innehåller utvecklingsförslaget för kommunen, med 
kommunens rekommendationer. I del sex beskrivs kon-
sekvenserna av utvecklingsförslagen i del fem. Plankar-
tan i fyra delar bifogas. 
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Vadstena kommun är den unika staden med  
slottet och klostret men också den rika slättbygden 
mellan Vättern, Tåkern, Omberg och kullarna vid 
Hagebyhöga. 

Kommunen innehåller värden att slå vakt om för redan 
bosatta och besökare men som också ger spännande 
förutsättningar för utveckling av ny bosättning och nä-
ringsliv.

Tusentals besökare kommer varje år till Vadstena för 
att flanera i de medeltida kvarteren och den äldre trä-
husbebyggelsen. Vadstena slott och strandpromenaden 
längs Vätterns vatten, förbi det vackra klosterområdet 
och Klosterkyrkan, är också populära turistattraktioner. 
Andra besökare väljer att komma vägen över Omberg 
till Borghamn, ta en tur till Tåkern för att se fågellivet 
eller besöka någon av de medeltida kyrkorna i kommu-
nens många kyrkbyar. 

Det är inte helt ovanligt att det är dessa besök som 
väcker tanken att bo i just vår kommun, året runt eller 
på fritiden. Den attraktiva miljön utgör en bra grund 
för kommunens arbete med visionen att skapa en livs-
miljö för alla. 

DEL 2   MÅL OCH VISIONER|
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Växande Vadstena
Samhällsplaneringen skapar förutsättningar 
för en attraktiv livsmiljö för arbete, boende och 
fritid. 
En förutsättning för positiv befolkningsutveckling 
är en god arbetsmarknad, bra näringslivsklimat, 
välplanerad infrastruktur och välfungerande 
kommunikationer, ett offensivt bostadsbyggande, 
god tillgång till byggklara tomter samt möjlighet 
till aktiv fritid. 

Samhällsplaneringen i Vadstena kommun ska 
skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö för 
arbete, boende och fritid.

VADSTENA - EN VISION

Vadstena kommun har formulerat en vision, en 
bild av en önskvärd framtid, där man slår vakt 
om värden för såväl bosatta som besökare. 
Visionen ger också spännande förutsättningar för 
utveckling av ny bosättning och näringsliv. 

Vadstena – livsmiljön för alla
Livsmiljöbegreppet spänner över många områden och 
kan ses som ett uttryck för en helhetssyn på människors 
livssituation. Ambitionen är att Vadstena kommun ska 
erbjuda en god livsmiljö. Det ska vara möjligt att kom-
binera ett attraktivt boende med ett stimulerande ar-
bete och en rik fritid i Vadstena. Denna vision, antagen 
2009, utgör en grund för arbetet med översiktsplanen.

Ungefär 7 300 människor bor i Vadstena kommun. 
Den siffran har i stort sett varit konstant i flera decen-
nier med begränsad årlig ökning eller minskning av 
befolkningen. Som i många andra små kommuner flyt-
tar ungdomar ut – för att studera eller för att nå en 
bredare arbetsmarknad – och äldre flyttar in. En vision 
för framtiden och ett mål med översiktsplanen är att 
befolkningens sammansättning ska vara i balans mel-
lan barn och ungdomar, människor i förvärvsarbetande 
åldrar samt äldre. Kommunen anser att Vadstena har 
mycket att erbjuda alla dessa grupper och kan utveckla 
sin attraktivitet på många områden.

Den stora utmaningen är att locka åldersgruppen mel-
lan ca 25 och 45 år till Vadstena, för att bosätta sig här 
eller återvända till kommunen. Vadstena har goda för-
utsättningar att erbjuda attraktivt boende, en trygg små-
stadsmiljö,. Vadstena kommun kan erbjuda en attraktiv 

boendemiljö i en trygg småstadsmiljö, i ett storslaget 
odlingslandskap eller nära Vättern. Andra goda förut-
sättningar är bra skolor och barnomsorg, möjligheter 
till ett aktivt fritidsliv och ett mångsidigt näringsliv. 
Kommunen arbetar för att fler människor ska få upp-
leva detta. Samtidigt är det vår uppgift att värna det 
natur- och kulturlandskap som gör Vadstena attraktivt, 
och som är grunden för en attraktiv boendemiljö.

Övergripande politiska mål
Kommunfullmäktige har antagit fyra övergripande mål 
på grundval av arbetet med den politiska visionen för 
Vadstena, (”Vadstena – livsmiljön för dig”, antaget 18 
november 2009). Dessa utgör kommunens utgångs-
punkter för översiktsplanen:
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Ekologiskt hållbart Vadstena
Vadstena når god livskvalitet genom att 
utvecklas  till ett ekologiskt hållbart samhälle 
enligt kretsloppsprincipen. 
Vi som lever nu får inte rycka undan 
förutsättningarna för kommande generationer. 
Våra livsmiljöer ska vara vackra och trivsamma, 
vi ska må bra samt ha tid och plats för natur-
upplevelser. Människan ska inte utsättas för 
hälsoskadliga utsläpp eller gifter.
Vadstena når god livskvalitet genom att utvecklas 
till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt 
kretsloppsprincipen.

God hushållning med resurser
Kommunens resurser används ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt.
Lagen om god ekonomisk hushållning innebär att 
nästa generation inte ska betala för den verksamhet
som bedrivs idag. Med god ekonomisk hushållning, 
avses att resurserna kommer kommuninvånarna 
till del på bästa sätt, och att kommunens resurser 
används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 

 

Strategier
Kommunen har sedan utvecklat dessa mål inför det 
fortsatta arbetet med strategier för kommunens verk-
samhet (strategierna i samlad form återfinns i bilaga till 
översiktsplanen):
• Vadstenas befolkningstal ska långsiktigt bibehållas 

på lägst nuvarande (2009 års) nivå, alternativt öka.
• Befolkningens ålderssammansättning ska långsik-

tigt vara i balans mellan barn och ungdomar, männ-
iskor i förvärvsarbetande åldrar och äldre.

• Vadstenas invånare ska ges förutsättningar för en 
god livskvalitet i olika avseenden.

• Vadstena ska erbjuda goda förutsättningar för fö-
retagande.

• Ett mål, som samtidigt är ett medel, är att Vadstena 
ska utgöra en integrerad del av en flerkärnig region 
där Vadstenas särskilda kvalitéer tagits till vara för 
att stärka Vadstena, men också för att stärka hel-
heten.

Nationella och regionala mål
I det dagliga arbetet med att planera för kommunens 
framtid finns förutom den politiska visionen och de 
kommunövergripande politiska målen också en rad na-
tionella och regionala mål att förhålla sig till. 

För att nå en miljömässigt hållbar samhällsutveckling 
antog riksdagen 1999 de nationella miljökvalitetsmålen 
som redan 2005 hade blivit 16 till antalet:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

De 16 målen har i sin tur preciserats ytterligare i drygt 
70 delmål som anger inriktning och tidsperspektiv. Re-
gionala delmål har sammanställts av respektive länssty-
relse där kommunernas översiktsplaner är viktiga styr-
instrument i arbetet att uppnå dessa. 
Hur översiktsplanen förhåller sig till miljökvalitetsmå-
len framgår i miljökonsekvensbeskrivningen (del 6). 

Demokrati och inflytande
Vadstena kännetecknas av att samtliga 
kommuninvånare och kommunanställda ges 
möjlighet till inflytande över kommunens 
verksamheter. 
Den största möjligheten till inflytande sker genom 
de allmänna valen, men delaktighet kan komma till 
uttryck i olika former, så som samrådsgrupper och 
samverkansavtal. Med medborgarkontor, särskild 
informatörstjänst, aktuell och tydlig hemsida ges 
förutsättningar för att lätt hitta, hämta och lämna 
information.
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Förutom miljö och klimatfrågor är god folkhälsa ett 
viktigt mål som genomsyrar den kommunala plane-
ringen. Folkhälsan påverkas av många faktorer, allt från 
individens valmöjligheter, demokratiska rättigheter till 
den fysiska miljön. Detta innebär att många samhälls-
områden involveras i arbetet för en bättre folkhälsa. 
För att samordna insatserna och nå det övergripande 
folkhälsopolitiska målet: ”att skapa samhälleliga förut-
sättningar för en god hälsa på lika villkor för hela be-
folkningen” har elva nationella målområden arbetats 
fram. Målen har alla gemensamt att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. 

I regionen är regionförbundet Östsam en viktig länk 
mellan nationell och kommunal nivå. Regionförbun-
det är bildat av landstinget samt Östergötlands tretton 
kommuner. Förbundets övergripande uppgift är att ar-

beta för en långsiktig regional utveckling samt att arbeta 
fram en länstransportplan. Båda dokumenten är väg-
ledande i den kommunala planeringen. Förbundet har 
nyligen fastställt ett nytt regional översiktsprogram (Re-
gionalt utvecklingsprogram < 2030 för Östergötland).  
Det regionala utvecklingsprogrammet och i arbetet har 
just folkhälsofrågan fått ett större utrymme än tidigare. 
Utöver nationella och regionala mål har kommunen en 
rad egna övergripande dokument som ligger till grund 
för ställningstaganden i översiktsplanen:

• Översiktsplan för Vadstena kommun, 1990
• Fördjupad översiktsplan för Borghamn i Vadstena 

kommun, 1990
• Fördjupad översiktsplan för Vadstena stad, 1989
• Vindkraft Vadstena, 2010 (tematiskt tillägg till 

kommunövergripande översiktsplan)
• Energiplan för Vadstena kommun 
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• IT-infrastrukturplan 
• Vadstena innerstad, miljöregler 1982
• Naturvårdsprogram för Vadstena kommun, 2002
• Föreskrifter om avfallshantering
• Fördjupad översiktsplan förbifart för RV 50 kring 

Vadstena stad, 2006

Vadstena kommun är den unika staden med slottet och 
klostret men också den rika slättbygden mellan Vättern, 
Tåkern, Omberg och kullarna vid Hagebyhöga. 

Kommunen innehåller värden att slå vakt om för redan 
bosatta och besökare men som också ger spännande 
förutsättningar för utveckling av ny bosättning och nä-
ringsliv.
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Översiktsplanen utgår från olika underlag som 
beskriver hur mark och bebyggelse används 
idag, och vad som kan vara troliga eller önsk-
värda förändringar. Praktiskt sett kan samhällets 
markutnyttjande indelas i bebyggelsestruktur, 
trafikstruktur och grönstruktur. I del 3 beskrivs de 
förutsättningar som har direkt betydelse för plan-
förslaget. Här finns även vissa slutsatser av över-
gripande natur.

Del 4 innehåller en redogörelse för de riksintres-
sen som har utsetts inom kommunens område, 
tillsammans med Vadstena kommuns ställningsta-
ganden. Underlagen från olika ämnesområden 
återkommer i de ställningstaganden och förslag 
som redovisas i del 5. Ytterligare underlag till 
översiktsplanen återfinns via källförteckningen i 
del 1.

DEL 3 | PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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ATT LEVA OCH BO I 
VADSTENA KOMMUN
Vadstena kommun är belägen på nordöstra sidan av 
Vättern och gränsar till Motala, Ödeshög, Mjölby, Hjo 
och Karlsborgs kommuner. Den administrativa arealen 
uppgår till ca 345 km² varav ca 45 % utgörs av sjöarna 
Vättern och Tåkern. Landytan präglas av det vidsträck-
ta, svagt böljande åkerlandskapet.

Cirka 7 300 människor bor i kommunen varav cirka 
75 % bor i Vadstena stad, kommunens centralort med 
ca 5 600 invånare (2011). För övrigt är befolkningen 
framför allt bosatt i kommunens näst största ort Borg-
hamn samt i ett flertal kyrkbyar av olika storlek runt om 
i kommunen. Fördelningen på de tre kyrkliga försam-
lingarna (31 december 2011):

Vadstena församling (Vadstena stad, S:t Pers, Strå och 
Hovs socknar), 6 006 invånare, varav landsbygd ca 400 
invånare.
Dals församling (Väversunda, Rogslösa, Källstads, Her-
restads, Örberga och Nässja socknar), 984 invånare, va-
rav landsbygd ca 640 invånare.
Aska församling (del av, i Vadstena kommun: Hageby-
höga och Orlunda socknar),327 invånare, enbart lands-
bygd.

Befolkningssammansättningen är relativt ordinär för en 
liten kommun med en överrepresentation av äldre än 
55 år medan gruppen 25-45 år är underrepresenterad. 
Kommunen arbetar kontinuerligt med denna snedför-
delning,  i likhet med många andra kommuner med 
samma förhållanden. 



Näringsliv
Den lokala arbetsmarknaden, som delas med bland an-
nat Motala, är relativt bred för en liten kommun. Vård-
relaterade yrken har länge varit en stor sektor inom 
kommunen men vid avvecklingen av Birgittas sjukhus 
1990 försvann 30 % av arbetstillfällena från orten, istäl-
let har tillverkningsindustrin blivit den sektor som sys-
selsätter flest i kommunen. Vadstena kommun hamnar 
på tredje plats i länet över hur stor andel av de verk-
samma som är sysselsatta inom tillverkningsindustrin.
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Kronoängen, Starby och Kvarnbacken är de större in-
dustriområdena i anslutning till Vadstena stad. Industri-
er finns även i Borghamn, där bland annat den välkända 
Borghamnskalkstenen bryts.  

Birgittaområdet, det tidigare sjukhusområdet i Vadstena 
stad, är ett stort arbetsområde som rymmer både of-
fentlig och privat verksamhet. Här finns exempelvis 
Rättspsykiatriska regionkliniken lokaliserad som nyli-
gen valt att utvecklas i Vadstena och som på så sätt för 
kommunens långa vårdtradition vidare. 

I kommunen utgör de areella näringarna, framför allt 
jordbruket, en mycket viktig sektor. Den bördiga jor-
den bidrar till att spannmålsodlingen dominerar. Inom 
kommunen finns också stora djurgårdar med inriktning 
på svin och fågel. I förhållande till ytan har Vadstena 
kommun en hög andel stora gårdar; ett flertal är till-
ståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt miljöbal-
ken.
Skogsbruket och yrkesfisket utgör däremot en mindre 
del. Skogsbruk bedrivs i stort sett bara på Omberg där 
skogen ägs till två tredjedelar av Sveaskog. 
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Yrkesfiske utövas i Vättern men näringen är liten i Vad-
stena kommun. Framför allt fiskas sik och röding men 
den stora inkomsten kommer från kräftfisket som på 
senare år ökat i omfattning. 

Handeln i kommunen är koncentrerad till Vadstena 
stad. Här finns tre dagligvarubutiker. För övrigt karak-
täriseras handeln av en mångfald av butiker som inte 
är anslutna till någon butikskedja. Detta borgar för ett 
intressant utbud och ger staden en speciell inriktning. 
Flera dagar i veckan bedrivs det också torghandel på 
Stora torget.  

Kommunens rika kulturarv genererar också en stark 
turism och besöksnäring. Många av de kulturella be-
söksmålen är koncentrerade till Vadstena stad men hela 
kommunen har ett brett utbud av sevärdheter. I och 
med planerna på att omvandla riksväg 50 till turistväg 
ser kommunen möjligheter till ytterligare satsningar 
inom turistbranschen. 

Efter tillverkningsindustri och hälso- och sjukvård som 
dominerande näringsgrenar i kommunen kommer han-
del och transport, utbildning och forskning samt per-
sonliga och kulturella tjänster. 

Service

Utbildning 
I dagsläget finns tre kommunala förskolor: Solrosen, 
Vitsippan och Gullvivan. Dessutom finns tre förskolor 
i enskild regi: Hovet i Hov och Våga Gård i Borghamn, 
samt Smultronstället i Vadstena.
Fritidshem bedrivs på flera ställen.

Av kommunens grundskolor återfinns idag tre i Vad-
stena stad och en i Rogslösa. I Vadstena stad finns en 
kommunal gymnasieskola, Vadstenagymnasiet, med 
profilering inom turism och besöksnäring.

En stor satsning planeras för skolor och förskolor i 
kommunen. Lokalerna behöver anpassas för framti-
dens förändrade verksamhet, samt för variationer i an-
tal barn som ska erbjudas plats inom verksamheten. En 
skolutredning för Vadstena kommun, avslutad 2012, 
belyser olika utvecklingsförslag. Enligt denna ska den 
offentliga skolverksamheten i Vadstena stad i huvud-
sak samlas till skoltomterna för Petrus Magniskolan och 
Katarinaskolan. 

Vadstena folkhögskola, med Linköpings stift som hu-
vudman, anordnar flera kultruella och allmäna kurser.

Vård och omsorg
Äldreomsorgen i kommunen, som är känd för sin höga 
kvalitet, har i huvudsak två inriktningar, stöd och hjälp i 
hemmet genom insatser av hemtjänsten samt vård- och 
omsorgsboenden. Dessa boenden, Vätterngården och 
Wasagården, har i sin tur två inriktningar, dels enheter 
för personer med demensproblematik, dels enheter för 
personer i behov av stöd och omvårdnad dygnet runt. 
För personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsätt-
ning finns olika typer av stöd och hjälp att få från kom-
munen. Aspen, Kalkhagen och Klosterliljan är kom-
munens tre gruppboenden men med olika inriktning. 
Kommunen ansvarar också för dagcentret Mårten samt 
sysselsättningsverksamheten Hasselgården. Verksam-
heterna bedrivs för social gemenskap och individuella 
aktiviteter i habiliterings- och rehabiliteringssyfte. 
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Vadstena har en vårdcentral. Specialistvård erbjuds när-
mast vid Motala lasarett eller vid universitetssjukhuset 
i Linköping. Kommunen erbjuder också en familjecen-
tral i samverkan med Landstinget. 

• Befolkningsprognos 2030
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Kultur, fritid och rekreation
Förutom att hela kommunen präglas av en rik kul-
turmiljö finns ett rikt kulturutbud. I Vadstena verkar 
många föreningar och flera teater- och musikensembler 
är verksamma i kommunen. Teater- och musiklivet bju-
der på ett stort utbud av evenemang: revyer, operor, 
rockkonserter, visaftnar m.m. Både i Vadstena stad och 
utanför finns flera gallerier och museer vilka liksom 
kommunens bibliotek är väl värda att besöka. För mu-
sikintresserade barn och ungdomar finns möjlighet till 
musikutbildning i Vadstena Musikskola. Kommunens 
kulturförvaltning arrangerar också kulturaktiviteter för 
både barn och vuxna.

Sommartid bedriver stiftelsen Internationella Vadste-
na-Akademien operaverksamhet och vidareutbildning 
för sångare och musiker.

Naturen och landskapet i kommunen erbjuder rika 
rekreationsmöjligheter, framför allt på Omberg, kring 
Tåkern, Tycklingehalvön och Rismarken. Både Rismar-
ken och Tycklingehalvön ligger relativt nära Vadstena 
stad. Rismarken kan nås både med bil och cykel och 
Tycklingehalvön som är ett populärt strövområde nås 
till fots från Vadstena stad. Förutom rekreationsmöj-
ligheter för kommunens invånare lockar exempelvis 
Omberg ca 700 000 turister om året. En mer utförlig  
beskrivning av friluftsområdena finns under avsnittet 
Friluftsliv.

DEL 3  |  PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 17



20 km

50 km

VADSTENA I REGIONEN

Vadstena kommun är belägen i Östergötland med 
Linköping och Norrköping som regionala centra. 

Länet är det fjärde största i Sverige gällande invånaran-
tal med cirka 420 000 invånare. Östgötaregionens stra-
tegiska läge, mellan de tre storstäderna och i en av lan-
dets viktigaste transportkorridorer, öppnar för många 
möjligheter både gällande boende och arbetsmarknad. 
I ett större perspektiv ligger Vadstena kommun således 
strategiskt bra till med endast en knapp halvtimme till 
södra stambanan och E4:an. I avsnittet beskrivs Vad-
stena kommuns roll i regionen.

I den regionala utvecklingsplanen eftersträvar region-
förbundet Östsam en flerkärnig ortsstruktur där regio-
nens orter skall komplettera varandra gällande exem-
pelvis arbetsmarknad och boende för att tillsammans 
skapa en stark region. Vadstenas profilerar sig i regio-
nen som ett alternativ till de större städernas puls. Här 
finns den pittoreska småstaden med dess kvaliteter av 
småskalighet, lugnare tempo och omsorg om varandra 
som tillsammans med en attraktiv natur- och kulturmil-
jö erbjuder ett bra boende med hög livskvalitet. Vad-
stena är dessutom ett starkt kulturellt varumärke som 
lockar många besökare till regionen. 

När det gäller boende och arbetsmarknad används be-
greppet funktionell region.  Det handlar om rörelser 
och beteendemönster till och från viktiga funktioner. 
Funktionella regioner kan finnas på olika nivåer. För 
Östergötlands del sammanfaller den administrativa 
regionen till stor del med en funktionell bostads- och 
arbetsmarknadsregion.  Vadstena kommun utgör en 
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Riktad pendling till och från 
kommunen 2010

Inpendling 
Utpendling

del av Östgötaregionen men ligger i den funktionella 
regionens utkant. På en lokal nivå utgör istället Motala 
och Vadstena en funktionell region med avseende på 
arbetsmarknaden. Drygt 600 personer pendlar mellan 
kommunerna i båda riktningarna.

I Vadstena kommun är skillnaden mellan dag- och 
nattbefolkningen bara något hundratal personer, vilket 
innebär att kommunen har nästan lika många arbetstill-
fällen som sysselsatta. Detta är näst intill unikt bland de 
mindre kommunerna i Östergötland. Det nya dubbel-
spåret mellan Motala och Mjölby förväntas att förändra 
den lokala arbetsmarknaden, den lokala funktionella 
regionen. Den förbättrade pendlingsmöjligheten med 
kollektivtrafiken mellan Mjölby och Motala kommer 
troligen att öka utbytet dem emellan. Med goda kom-
munikationer mellan Vadstena och Motala samt Vad-
stena och Mjölby (via Skänninge) ser Vadstena kom-
mun möjligheten till en utvidgad lokal arbetsmarknad. 
En förutsättning är dock goda förbindelser. 

Med det breda näringsliv Vadstena kommun har är det 
också viktigt att kunna vara en aktör i den större regio-
nen. Det ska kunna gå att välja Vadstena som bostads-
ort trots att jobbet finns i annan kommun. Likaså ska 
kommunens företag kunna söka personal utanför kom-
munen, vilket bygger på goda pendlingsmöjligheter. 
För att få ett större regionalt utbyte krävs förbättrade 
kommunikationer. Örebro, Norrköping och Jönköping 
ligger runt tio mil från Vadstena och har i nuläget för 
dåliga kommunikationer för att vara aktuella pendlings-
orter. Linköping är den större stad som kommunen har 
störst pendlingsutbyte med. 

Kommunikationerna till och från pendeltågsstationen i 
Skänninge kommer således att vara mycket viktiga för 
att kunna utgöra en del av en större funktionell region. 
Byten mellan trafikslag måste samordnas för att pend-
lingen med kollektivtrafiken ska bli attraktiv. Den lokala 
arbetsmarknadsregionen är beroende av att kommuni-
kationerna mellan Vadstena, Motala och Mjölby fung-
erar. Kopplingen till Mjölby kommer att gå via tågsta-
tionen i Skänninge.  En väl fungerande kollektivtrafik 
både till Motala och till pendeltågsstationen i Skänninge 
kommer att vara av största vikt. 

Även pendlingen till och från Ödeshög är viktig för så-
väl Vadstena som Borghamn

Kommunen arbetar med frågorna om kommunikation 
bland annat genom regionförbundet Östsam som an-
svarar för framtagandet av Länstransportplanen samt 
mot landstinget som ansvarar för den regionala kollek-
tivtrafiken. Ett utökat samarbete i frågorna med kom-
munerna i västra Östergötland kan bli aktuell. 

Förutom att arbeta direkt mot kollektivtrafiken ser 
kommunen också ett behov av upprustning av vägnätet 
för att underlätta för pendling. Länsväg 206 Vadstena – 
Skänninge och nuvarande riksväg 50 Vadstena – Motala 
är kommunens viktigaste förbindelser med omvärlden 
som behöver åtgärdas för  att bättre fylla sin funktion. 
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Slutsatser

•	 Länsväg	 206	 är	 av	 särskilt	 stor	 strategisk	
betydelse	som	närmaste	väg	till	nya	riksväg	
50	 och	 pendeltågsstationen	 i	 Skänninge.	

•	 Byten	 mellan	 trafikslag	 måste	
samordnas	 och	 begränsas	 för	 att	
pendling	 med	 kollektivtrafik	 ska	 vara	
attraktiv.	 Expressbussar	 till	 och	 från	
Linköping	 morgon	 och	 kväll	 underlättar	
arbetspendlingen,	 framför	 allt	 till	 och	
från	 Linköpings	 ytterområden.	 En	 väl	
fungerande	 busstrafik	 både	 till	 Motala	
och	 till	 pendeltågstationen	 i	 Skänninge	
kommer	 att	 vara	 av	 största	 vikt.		

•	 Förutom	att	satsningar	på	kollektivtrafiken	
finns	 behov	 av	 fortsatta	 insatser	 för	
upprustning	 och	 förbättring	 av	 vägnätet	
för	 kommunikationerna	 mellan	 Vadstena	
och	 de	 övergripande	 trafiknäten,	 både	
för	 pendling	 med	 olika	 trafikslag	 och	
transporter	till	och	från	kommunen.	Detta	
gäller	 i	 första	 hand	 nuvarande	 riksväg	 50	
(919),	och	länsvägarna	206	och	244. 



21 Bebyggelsen i Vadstena har i översiktsplanen delats in i olika områden. Indelningen bygger på 
att bebyggelsen har gemensamma drag med avseende på byggnadssätt, bebyggelsestruktur och 
verksamhetsstruktur. Dessa gemensamma drag har sitt ursprung i den historiska tillblivelsen. 

BEBYGGELSESTRUKTUR

Vadstena kommuns landyta består främst av åker-
mark. Vättern, Tåkern, Omberg, och vägarnar  
styr i övrigt hur bebyggelsen är strukturerad.

Befolkningen är koncentrerad till Vadstena stad som 
har fungerat som centrum för omlandet under flera 
hundra år. Utöver Vadstena stad finns två småorter i 
kommunen, Rogslösa och Borghamn. För övrigt har 
den rika jorden präglat bebyggelsestrukturen som re-
sulterat i en relativt hög täthet av kyrkbyar och mellan 
dem ligger gårdar utspridda i landskapet, framför allt 
sedan skiftena på 1800-talet. 

I avsnittet görs en beskrivning av Vadstena stad med 
avseende på bebyggelsestruktur och arkitektur, och 
därefter görs en beskrivning av de byar där områdes-
bestämmelser föreslås att införas. Ställningstaganden 
och förslag för framtida markanvändning görs i del 5 
– Framtida mark- och vattenanvändning.
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Innerstaden präglas av en gatustruktur från medeltiden.

Bebyggelsestruktur -  Vadstena stad

I Vadstena stad har bebyggelsen under årens lopp vuxit 
fram likt årsringar runt innerstaden. Flera områden har 
väl bevarad struktur och  bebyggelse. Beskrivningarna 
av områdena nedan bygger på en områdesindelning 
som utgår från bebyggelsens gemensamma drag med 
avseende på byggnadssätt, bebyggelsestruktur och 
verksamhetsstruktur. Dessa gemensamma drag har sitt 
ursprung i den historiska utvecklingen. I vissa kvarter 
med blandad karaktär har huvudprincipen varit att föra 
kvarteret till den kategori som dominerar. Beskrivning-
en är tänkt att ge en förståelse för bebyggelsestruktur 
för olika områden, en hjälp för fastighetsägare och 
som ett stöd för bygglovsprövning i kommunen.  
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Innerstaden
Området utgörs 
av Vadstenas his-
toriska stadskärna 
med hus från med-
eltiden fram till 
idag. Vid början 
av 1700-talet inra-
mades området av 
Slottsparken i väs-
ter samt Södra och Östra Rännevallen. Gatumönstret 
har utvecklats kring de raka infartsgatorna mot torgen 
(Hovsgatan, Skänningegatan och Motalagatan), samt 
Slottsgatan och Strågatan, vilka korsar de krökta tvär-
gatorna. Skillnaden mellan de trånga gaturummen med 
sina korta perspektiv och torgrummen är tydlig. Gatu-
sträckningarna idag stämmer i stor utsträckning med 
1705 års karta. Torgen, Rådhustorget och Stora torget 
liksom Kyrkotorget och Klockaretorget intill nuvarande 
Rödtornet, hade redan då en central betydelse i miljön 
och följer en axel längs Storgatan där handeln är lokali-
serad. Mot Vättern fanns också två lasttorg. 

Fastigheterna från 1705 års karta är relativt väl bibe-
hållna och de har varit av grundläggande betydelse för 
bebyggelsemiljöns utseende, dess småskalighet och den 
grundläggande uppdelningen mellan gata och gård. 
Den gamla fastighetsindelningen bör därför i princip 
bevaras. Vad gäller bebyggelsens utbredning var den i 
början av 1700-talet samlad till de fyra kvartersraderna 

närmast Vättern och i kv Byfogden, samt längs Hov-
sgatan, Skänningegatan och Strågatan. De övriga de-
larna av nuvarande innerstaden, liksom en stor del av kv 
Nunnan, användes som kålgårdar eller trädgårdstomter. 

På 1896 – 1914 års kartor är hela innerstaden bebyggd. 
Då hade det också tillkommit bebyggelse längs hela 
södra sidan av Södra Rännevallen, och öster om Östra 
Rännevallen. Öster därom var lasarettet utbyggt 1909. 
Bostadsbebyggelse hade tillkommit även vid Nåden-
dalsvägen. Denna bebyggelse står i huvudsak kvar än 
idag. Särskilt kvarteren mellan Sjögatan och Bakgatan 
är så gott som helt bevarade. 

I innerstaden blandas fortfarande boende med olika 
verksamheter, inom samma kvarter eller på samma 
fastighet. Husen är vanligtvis byggda i två våningar 
med husliv i gata och bostadsentréer mot gårdssidan. 
De är antingen sammanbyggda eller skiljs åt med plank. 
Gårdsrummen har trädgårdskaraktär och innehåller ett 
eller flera uthus.

Vadstenas medeltida kulturlager
Stora delar av Vadstenas medeltida kulturlager är beva-
rade. Kulturlagren är skyddade som fast fornlämning 
enligt kulturminneslagen. Det innebär att arkeologisk 
undersökning fordras för varje åtgärd som berör dessa 
lager. Kostnader för en sådan undersökning bekostas 
av markägaren när denne söker bygglov för åtgärd som 
kommer att påverka kulturlagren. 

Trädgårdsstaden
I direkt anslutning 
till innerstaden 
ligger ”trädgårds-
staden” med gator 
som böjer sig kring 
innerstaden och 
skapar intressanta 
gaturum. Bebyggel-
sen består huvud-
sakligen av äldre, 
fristående en- och tvåbostadshus byggda mellan slutet 
av 1800-talet och mitten av 1900-talet. Husen ligger i 
större eller mindre trädgårdar indragna från gatan på 
linje vid varandra. Var gata har sin huvudkaraktär med 
sitt mått på förgårdsmarken och sin skala på bebyg-
gelsen. Trädgårdarna är ett påtagligt och viktigt inslag i 
miljön, med gröna genomblickar in mellan husen. Ga-
turummen liksom en viss del av bebyggelsen rymmer 
vissa estetiska värden och samverkar med innerstaden 
till Vadstenas småstadskaraktär. 
I enstaka fall finns verksamheter placerade i bottenvå-
ningarna av bostadshusen.
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Villaområden 1945 -1980 
Beskr ivningarna 
nedan är hämtade 
ur Länsmuseets 
skrift: Modernis-
mens bebyggelse i 
Vadstena kommun 
- Värdefulla bygg-
nader och miljöer 
1945-1975 -
Vägledning för bevarande av det moderna kulturarvet.

Under 1940- och 50-talen liknar strukturen den som 
beskrivs under ”Trädgårdsstaden”. Under 1960- och 
70-talens rekordår satte samhällsbyggandet fart. Zon-
indelningen kom att karaktärisera stadsbyggandet, en 
områdesuppdelning efter funktion som resulterade i att 
bostäder separerades från andra verksamheter. 

Karaktäristiskt för 1960- och 70-talets bostadsområden 
är att industrialisering av husbyggandet kom även att 
styra områdenas utformning. Bebyggelsen anpassades 
inte längre efter landskapet utan landskapet fick an-
passa sig efter bebyggelsen och de maskiner som skulle 
fram. Samtidigt fanns det dessutom starka ideologiskt 
grundade ideal som kom att prägla utformningen av 
bostadsområdena, exempelvis trafiksepareringen. 

Matargator leder oftast in till ett lokalt vägnät där lo-
kalgatorna slutar i vändplaner som övergår i gång- och 
cykelnät som sammanbinder området. Ofta utgörs de 
centrala delarna av en bilfri grönyta med plats för lek. 
Exempel finns både på Nya Söder och på Kvissberg. 

Villaområden 1980-
Områdena präg-
las från slutet av 
1900-talet och-
framåt av en bro-
kig bostadsbebyg-
gelse, i många fall 
av kataloghus med 
varierande mate-
rial, färg och arki-
tektur. Områdena är fortfarande under framväxt. 

Flerbostadshus
De flesta flerbo-
stadshusen i Vad-
stena är byggda i 
grupp och samlade 
i fyra områden 
söder om nuvaran-
de genomfarten. 
Husen är uppförda 
från 1920 fram till 
mitten av 1980-talet och är byggda i två eller tre våning-
ar med ett eller ett par trapphus. Flerbostadshusmiljö-
erna beskriver ett visst skede av stadens historia men 
beroende av ålder och autenticitet är de i olika utsträck-
ning kulturhistoriskt intressanta. Husen är indragna 
från gatan med ett par meters förgårdsmark. De tidiga 
lamellhusen är placerade parallellt med varandra på så-
dana avstånd så att alla lägenheter skulle få maximalt 
med solljus. Ytorna emellan utgörs främst av grönytor. 
Bebyggelse som tillkommit under den senare delen av 
perioden är i större utsträckning planerade kring ett 
gårdsrum.  

Tidigare institutionsområden
I Vadstena har det 
under lång tid fun-
nits en vårdtradi-
tion som också 
påverkat stadens 
arkitektur och 
stadsplan. När sta-
den expanderade 
över innerstadens 
gränser vid slutet 
av 1800-talet skedde detta bland annat genom att större 
institutioner förlades i stadens periferi. Institutionerna 
placerades i stora parkrum och dessa utgör idag en stor 
del av Vadstenas grönytor. 

De mest utpräglade områdena är Centralhospitalet vid 
Lastköpingsgatan, Asylen, gamla lasarettet och Birgitta-
området. De äldre byggnaderna är stora monumentala 
hus medan Birgittaområdets arkitektur är mer återhåll-
sam men påverkar sin omgivning med sin genomgående 
rena och enkla linjer och framför allt i det stora antalet 
byggnader som området inkluderar.  (I översiktskartan 
inkluderas Centralhospitalet och Asylen i områdeskate-
gorin innerstaden.)

Vadstena fick Sveriges första centralhospital i början på 
1800-talet. Verksamheten förlades vid Lastköpingsga-
tan i den befintliga hospitalsanläggningen som byggdes 
ut. Nuvarande parken i öster tillhörde också området. 
Idag inrymmer lokalerna hospitalsmuseum.  
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Även Asylen, hade innan det blev sjukhus, inrymt annan 
verksamhet. I den tidigare kungliga slottsträdgården 
uppfördes under 1870-talet sockerbruket. Verksamhe-
ten gick inte så bra som beräknat. Bruket lades ner och 
andra verksamheter flyttade in. I slutet av 1800-talet be-
slutades det dock att bygganden skulle byggas om till 
sinnes- och mentalsjukhus för att inrymma 400 vård-
platser. Verksamheten fortsatte in på 1900-talet och 
avvecklades successivt i takt med att Norra sjukhuset 
byggdes. På 1970-talet hade all verksamhet flyttats over 
till Norra sjukhusområdet, Birgittaområdet. Byggnaden 
förföll successivt men räddades så småningom från riv-
ning och på 1980-talet byggdes den om för att inrymma 
bland annat bibliotek och restaurang i bottenvåningen 
samt lägenheter och hotell.
 
Lasarettet uppfördes i början av 1900-talet för att er-
sätta den sjukhusverksamhet som fanns på centralhos-
pitalet. På 1970-talet flyttades verksamheten till Motala. 
Idag inrymmer delar av byggnaderna mot Motalagatan 
kontorsverksamhet medan den stora pampiga byggna-
den, vänd mot tillhörande park, står tom. Längs Nåden-
dalsvägen har det också tillkommit bostäder. 

Den mest omfattande vårdrelaterade byggnationen är 
Norra sjukhusområdet, Birgittaområdet. Delar av om-
rådet kom i bruk under 1950-talet men området var helt 
utbyggt först i början av 1960-talet. Området bestod då 
av ett stort antal byggnader placerade i ett parkliknande 
område med tillhörande trädgård, idrottsplats samt en 
damm med broar och promenadstråk vid dansbanan. 

Publika områden
Områdena utgörs av skolor, stadens idrottsplats och 
kyrkogården. Skolorna är lokaliserade till området strax 
söder om innerstaden, utom Sankt Pers skola inne i 
stadskärnan och Vadstena gymnasiet inom Birgittaom-
rådet. Kungsvalla idrottsplats ligger i nära anslutning 
till skolområdet söder om stadskärnan och innehåller 
anläggningar för fotboll, friidrott m.m. Kyrkogården i 
öster är väl tilltagen och har även tillgång till reservytor. 

När Birgittas sjukhuset så småningom avvecklades flyt-
tade andra verksamheter in. Idag upprätthålls vårdtradi-
tionen av Rättspsykiatriska regionkliniken som nyttjar 
en del lokaler. Inom Birgittaområdet förekommer idag 
en blandning av verksamheter och bostäder.

Verksamhetsområden
I anslutning till hamnen utvecklades stadens första 
industriområde, Kronoängen, på delvis utfylld mark 
i Vättern, och i enlighet med 1914 års stadsplan. Ut-
byggnaden har fortsatt bland annat genom utfyllnader. 
Området innehåller idag tre stora företag, Fredriksons 
(verkstadsindustri), Sterisol (kemiska produkter) och 
BOFAB (företagshotell). Stadens avloppsreningsverk 
avrundar Kronioängen mot väster. Den tidigare domi-
nerande spannmålshanteringen har avvecklats och läm-
nat byggnader, bland annat en stor siloanläggning, som 
numera delvis används för andra ändamål.

Kvarnbackens industriområde vid Skänningevägen eta-
blerades på 1960-talet. Området innehåller småindustri 
men även före detta Vadstena Pumpfabrik (numera Sul-
zer).  Kungs Starby industriområde vid västra infarten 
och Tegellötens industriområde strax öster om staden 
är de senast tillkomna i Vadstena. Kungs Starby inne-
håller småindustrilokaler och Tegellöten vissa störande 
verksamheter, såsom fjärrvärmecentralen och återvin-
ningscentralen. Utom en mindre del av Kvarnbacken 
är i dagsläget (november 2012) all planlagd mark för 
verksamhetsområden utnyttjad.



26

Slutsatser

Innerstaden
• Den riksintressanta bebyggelsemiljön bevaras 

och utvecklas.
• Den gamla fastighetsindelningen bör i princip 

bevaras.

Trädgårdsstaden
• Karaktären i miljön, gaturummen och 

bebyggelsen bör bevaras.
• Befintlig bebyggelse bör förändras varsamt 

och med hänsyn tagen till bebyggelsens 
arkitektur.

 

Bebyggelse tillkommen efter 1945
• Vid förändringar i bebyggelse och 

bebyggelsestruktur i områden tillkomna 
mellan 1945 och 1980 bör man beakta 
länsmuseets skrift ”Modernismens bebyggelse 
i Vadstena kommun - Vägledning för 
bevarande av det moderna kulturarvet”. 

Värdefulla byggnader och miljöer tillkomna 1945-
1975 
• För att inte förändringar ska påverka 

kulturmiljön negativt  bör man konsultera 
länsmuseets skrift ”Modernismens bebyggelse 
i Vadstena kommun - Vägledning för 
bevarande av det moderna kulturarvet”. 
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Bebyggelsestruktur -  landsbygd

Landsbygden kring Vadstena utgörs av ett utpräg-
lat jordbrukslandskap. Under skiftesreformerna 
under 1800-talet flyttades många gårdar ut från 
byarna.  Men de medeltida kyrkbyarna ligger 
kvar. Slättbygden präglas även i övrigt av att be-
byggelsen är samlad i grupper som tydligt fram-
träder i landskapet. 

Bebyggelsen är i stor utsträckning belägen längs de stråk 
som utgörs av de allmänna vägarna. Nuvarande riksväg 
50 följer en höjdsträckning parallellt med Vättern och 
utgör axeln i vägsystemet. Infartsvägarna mot Vadstena 
ingår i ett rutnät över slätten medan de allmänna vä-
garna mot Vättern sluts i öglor.

På landsbygden utanför Vadstena stad och de tre or-
terna i Borghamnsområdet (Rogslösa, Borghamn och 
Skedet) bor det ca 1 400 invånare (2011). Kartan på 
omstående sida  redovisar samlade bebyggelsegrupper, 
varav de flesta är kyrkbyar. Spridd bebyggelse därutöver 
är begränsad inom kommunen. Detta medför goda för-
utsättningar för att bedriva ett intensivt jordbruk utan 
att komma i konflikt med bostäder som inte har anknyt-
ning till jordbruksnäringen.

I kapitlet nedan beskrivs inledningsvis den södra delen 
av kommunen med Borghamn, Rogslösa och Skedet, 
tre orter som tillsammans kan utveckla ett serviceun-
derlag och därför ingår i en gemensam satsning som 
landsbygdsutvecklingsområde. 

Därefter beskrivs en rad byar som alla har höga kultur-
historiska värden och därför föreslås få ett utökat skydd 
i form av områdesbestämmelser. I den här delen ges en 
lägesbeskrivning; förslag för respektive område presen-
teras i del 5.
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Borghamn
Borghamn ligger cirka en och en halv mil söder om 
Vadstena stad, vid foten av Omberg. Efter Vadstena 
stad är Borghamn kommunens största ort. Marken till-
hörde de forntida byarna Bårstad och Västerlösa vars 
ägogränser fortfarande kan spåras i nuvarande fastig-
hetsgränser. Ortens bebyggelse är uppdelad i tre be-
byggelsesamlingar, en kring hamnen och stenbrottet i 
söder, en kring den tidigare järnvägsstationen och en i 
norr vid det lilla fiskeläget och Hovanäsudden. Ca 140 
personer (2010) är bosatta i Borghamn. Arbete med att 
upprätta en lokal utvecklingsplan för Borghamnsområ-
det har skett i samarbete mellan lokala intressen och 
boende i Borghamn, med stöd av Vadstena kommun 
och medel från Leader Sommenbygd. Den lokala ut-
vecklingsplanen (LUP), fastställdes 2012 och ska utgöra 
en plattform för konkreta insatser för att ta tillvara möj-
ligheterna för boende och verksamheter i bygden.

Kalkbrottens	betydelse
Sedan 1100-talet har det brutits kalksten på orten; 
på den tiden användes den till byggnadsmaterial till 
bland annat kloster och kyrkor i trakten. På 1800-ta-
let, använde Göta kanalbolag stenen till kanalbygget. 
Under perioden som kanalbolaget bedrev brytningen 
byggdes delar av de byggnader som nu används som 
vandrarhem samt den intilliggande hamnen. I mitten av 
1800-talet överlät Göta kanalbolag sin dispositionsrätt 
till stenbrottet till kronan. Kungliga Lantförsvarsdepar-
tementet började där efter att bryta sten till Karlsborgs 
fästning. Under den här tiden utökades bebyggelsen 
runt brottet ytterligare. År 1935 övertog ett 20-tal arbe-
tare Borghamnsbrottet från Karlsborg och bildade AB 

Borghamns Kalkstensbrott. På 1980-talet rekonstruera-
des bolaget efter ekonomiska svårigheter och fortsatte 
verksamheten som Borghamnssten AB. 

Bårstadsbrottet, som idag är vattenfyllt, öppnades på 
1860-talet. Här bröts kalken för bränning till jordbruk-
skalk och murbruk. Mellan 1918 och 1922 fanns här 
även ett oljeskifferverk. Alunskiffern användes också 
vid kalkbränningen. Kring sekelskiftet 1900 skedde sto-
ra förändringar. Stråbruken AB köpte anläggningarna 
i Bårstad. Bebyggelsen som det finns spår av ute vid 

Hovanäs tillkom när ett antal Bårstadsbönder byggde 
ett flertal anläggningar, kalkugn, stenhuggeri, bränn-
vinsbränneri, mejeri, kvarn, affär, hamn och ett antal 
förrådsbyggnader. Den nuvarande vita tvåvånings-
bygganden tillkom samtidigt och var då magasin. När 
Stråbruken AB köpte anläggningarna i Bårstad lades 
anläggningarna på Hovanäs ner och magasinsbyggna-
den blev arbetarbostäder. År 1965 lade Stråbruken AB 
ner verksamheten i Bårstabrottet och 1982 förvärvade 
kommunen Stråbrukens mark. 
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Idag sker brytning både i Bårstadsbrottet i söder (Borg-
hamns Natursten AB) och i ett brott i norra delen av 
samhället (Borghamns Stenförädling AB).  
 
Bebyggelseutveckling
Borghamn har haft järnvägsförbindelse på linjen Vad-
stena – Borghamn – Hästholmen, som lades ned 1958. 
I anslutning till den tidigare järnvägsstationen finns äld-
re bebyggelse kvar, bland annat det gamla stationshuset. 
I övrigt består de centrala delarna av Borghamn främst 
av yngre villabebyggelse. Sju byggnadsplaner reglerar 
de centrala delarna. De äldsta är från 1940 men största 
delen av bebyggelsen i de centrala delarna tillkom under 
1970-talet. På senare år har få hus tillkommit i Borg-
hamn trots att det finns tomter lediga. Under 2011 revs 
två av flerbostadshusen. Byggrätterna enligt gällande 
detaljplaner från 1960-talet är begränsade i förhållande 
till dagens önskemål om storlek på byggnader.

Service
Det finns inget tydligt centrum i Borghamn utom viss 
verksamhet i närheten av det före detta stationshuset. 
Här tillkom flerbostadshus och Dalstugan på 1980-ta-
let. Ytterligare en samlingspunkt på orten är vid affären 
vid korsningen Hovanäsvägen – Borghamnsvägen.

Dalstugan innehöll, när den etablerades 1985, daghem, 
lekskola, fritidshem, terapilokaler, bibliotek och fritids-
gård. Idag finns här en privat förskola och en biblio-
teksfilial. Skola finns i grannsamhället Rogslösa. Orten 
har också en affär, ett vandrarhem, bygdegård och som-
martid ett värdshus. 

Verksamhetsområden
Industrin i Borghamn domineras sedan länge av kalk-
stensbrytningen som pågår i två brott, som tidigare 
beskrivits. På senare år har även andra verksamheter 
etablerat sig i samhället, framför allt längs den tidigare 
järnvägen.  

Trafiknät
Borghamnsvägen och Hovanäsvägen är de två övergri-
pande trafikstråken och dessa trafikeras också av tyngre 
trafik till och från industrierna. För övrigt består gatu-
nätet av ordinära villagator.  Även Hovanäsvägen som 
passerar genom samhället har samma karaktär som 
resterande lokalgator vilket försvårar orienteringen i 
samhället. Kopplingen till angränsande byar, Rogslösa 
och Skedet, sker endast via bilväg vilket upplevs som 
otryggt för oskyddade trafikanter. 

Kollektivtrafik
I dagsläget går det ingen regional kollektivtrafik genom 
området sedan busslinjen mellan Vadstena och Ödes-
hög lades ned. Till sommaren 2013 kommer kollektiv-
trafiken att återupptas då kollektivtrafikmyndigheten, 
genom Östgötatrafiken, kommer att samordna den all-
männa kollektivtrafiken med den särskilda kollektivtra-
fiken. Borghamn och Rogslösa kommer i och med det 
får regelbunden kollektivtrafik under vardagarna.

Teknisk	infrastruktur
Borghamn har ett eget avlopp- och vattenverk som 
även betjänar grannsamhället Rogslösa och Skedet. Ka-
paciteten är god och klarar en bebyggelseexpansion. 
Reningsverket medför en skyddszon mot bostäder. En 
dricksvattentäkt finns i Vättern.  
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Rogslösa
Rogslösa kyrkby som kringgärdas av stora träd och är 
synligt långt över den omgivande slätten har en annor-
lunda karaktär än de övriga kyrkbyarna i kommunen, 
genom att den växt samman med Rogslösa stationsby. 
Ca 90 personer (2011) är bosatta i Rogslösa. 

Rogslösa kyrka med välbevarad medeltida karaktär om-
ges en medeltida tiondelada, samt av gamla skolan från 
1880-1881, nya skolan från 1960-talet, lärarbostaden 
från 1927 och ålderdomshemmet från 1912. Prästgår-
den är ett falurött timmerhus från 1800-talets början, 
som flankeras av två flyglar, varav den ena, en ålder-
domlig envånig parstuga, tjänar som församlingshem 
idag. I byns västra utkant ligger Hässleby rusthåll med 
huvudbyggnaden från ca 1870 och ekonomilängor från 
ca år 1900. Se även länsstyrelsens kulturminnesprogram 
”Natur och kultur” och ”Modernismens byggnader” - 
länsmuseets inventering över kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader från perioden 1945-1975. Länsmuseets re-
kommendation är att ändringar bör göras med byggna-
dens originalutförande som utgångspunkt. 

Vägen genom byn sammanbinder kyrkbyn med Rog-
slösa stationsby som ligger intill nuvarande riksväg 50 
och idag mest består av villor byggda under 1900-talet. 
Liksom i Borghamn innehåller den gällande detaljpla-
nen begränsade byggrätter enligt nutida önskemål. Fle-
ra obebyggda tomter finns i västra delen av samhället.
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Skedet 
Bebyggelsen utmed Skedagatan innehåller relativt 
små bostadshus, uppförda under årtiondena omkring 
år 1900, med rödfärgade träfasader eller målade i ljus 
oljefärg. I modern tid har några hus klätts med eter-
nitskivor eller fasadtegel. På tomterna står ofta bodar 
och små ladugårdar.  Två tidigare missionshus utgör 
betydelsefulla inslag i miljön. Obebyggda inägor mellan 
tomterna medger utblickar mot landskapet. Ca 80 per-
soner (2011) är bosatta i Skedet. I nära anslutning finns 
bebyggelse vid foten av Omberg, med Heliga Hjärtats 
kloster, Friluftsfrämjandets anläggning Ombergsliden 
och Ekhaga gård. Se även länsstyrelsens kulturminnes-
program ”Natur och kultur”.
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Byar inom den övriga landsbygden
I följande avsnitt beskrivs de byar som på grund av sitt 
höga kulturhistoriska värde bedöms ha behov av ett 
starkare skydd i form av områdesbestämmelser. Här 
ges en kortfattad beskrivning av byarna, som även be-
handlas i länsstyrelsens kulturminnesprogram ”Natur 
och kultur”. I del 5 – i avsnittet för Landsbygden - ges 
förslag för områdesbestämmelser. 
Kyrkor markeras med rött i kartorna.
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Väversunda

Källstad

Väversunda
Genom byn går allmän väg som ansluter till den närbe-
lagda riksväg 50. Väversunda kyrka är en romansk  kalk-
stenskyrka, troligen från 1100-talets slut. Väversunda 
gård eller Norrgården, omgiven av trädgård och park, 
har en huvudbyggnad från 1873 samt tillhörande ar-
betarbostäder och ekonomibyggnader från 1800- och 
1900-tal. Berzeligården (före detta prästgård) är en par-
stuga i två våningar i gulputsat timmer från 1700-talets 
slut. Väversunda löneboställe som ligger på andra sidan 
kyrkan är med typisk frontespis och flyglar också från 
1700-talets slut och består av rödfärgade byggnader. 
Förutom nämnda byggnader finns ytterligare ett par 
bostadshus med tillhörande uthus. 

Källstad
En lokalväg ansluter byn till riksväg 50. Kyrkan och går-
darnas huvudbyggnader omgärdas av trädplanteringar. 
Källstads kyrka nybyggdes 1868-69 invid 1100-talstor-
net. Två gårdar med tillhörande ekonomibyggnader lig-
ger kvar i byn, en på var sida om kyrkan. Här finns även 
den tidigare skolan från 1908 (nu församlingshem) och 
två torp.  De flesta ekonomibyggnaderna som är falu-
röda och uppförda under 1900-talet har ett känsligt läge 
i det öppna odlingslandskapet. Parken runt kyrkan och 
trädplanteringarna runt de båda gårdarnas huvudbygg-
nader bör bevaras. 
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Herrestad

Nässja

Herrestad
Genom byn skär flera små grusvägar som leder ut till 
riksväg 50.  Herrestads kyrka uppfördes på 1100-talet 
och bevarar sin medeltida karaktär trots flera om- och 
tillbyggnader. Biskop Kols källare är lämningar av ett 
medeltida bostadshus och utgör byggnadsminne. Vid 
kyrkan ligger det före detta ålderdomshemmet, två 
före detta skolhus i tidstypisk stil från 1860 respektive 
1920, samt lärarbostaden. Tre kvarliggande gårdar har 
för slätten tidstypiska huvudbyggnader från 1800-ta-
let. Även det övriga byggnadsbeståndet tillhör i regel 
1800-talet. Det utgörs av bodar och ekonomilängor i 
faluröd färg, ofta väl synliga i slättbygden. I Herrestad 
kyrkby har en del av den oskiftade karaktären av en 
oregelbunden så kallad platsby bevarats. Gårdarnas hu-
vudbyggnader ligger inbäddade bland träd. Kyrkan om-
gärdas av en välskött kyrkogård. Träden runt gårdarnas 
huvudbyggnader bör bevaras liksom allén längs vägen 
mitt i byn.	

Örberga
Örberga ligger längs vägen som löper runt Nässjahalv-
ön. Genom att den ligger på en kulle erbjuder den en 
anslående utsikt över slättbygden och Vättern. Flera vä-
gar från gårdarna på slätten strålar samman i byn. De 
äldsta delarna av Örberga kyrka härrör från 1100-talets 
senare del, däribland det märkliga tornet som utgör ett 
viktigt landmärke. Kring kyrkan grupperas en medelti-
da stenbod på kyrkogården, prästgården, lönebostället, 
församlingshemmet, det före detta ålderdomshemmet 
samt tre tidigare skolbyggnader. Örgården, uppförd 
1915-16, var prins Eugens sommarhem. Övriga hus i 
kyrkbyn utgörs av traditionell jordbruksbebyggelse i 
form av faluröda enkelstugor och ekonomibyggnader. 
Den gamla affären från 1958 är dock med i Östergöt-
lands länsmuseums inventering av kulturhistoriskt vär-
defulla byggnader från 1945-1975. Kring kyrkan, Ör-
gården och i anslutning till övriga hus finns planteringar 
med lövträd som bör bevaras.

Nässja 
Nässja ligger längst i norr i ändan av den allmänna väg 
som löper runt halvön i Vättern. Nässja kyrka från1100-
talets slut ligger på en lövträdbevuxen kulle. Bostadshu-
sen i byn utgörs främst av ljust putsade byggnader i två 
våningar, bland annat Västergårdens huvudbyggnad.  

På bykullens östra del ligger ett märkligt gravfält med 
23 fornlämningar. Det härrör från äldre järnåldern och 
innehåller bland annat den så kallade Nässja domarring. 
Kraftigfulla lövträdplanteringar omgärdar byn, som bör 
bevaras.  Gravfältet skyddas enligt kulturminneslagen. 

Örberga



DEL 3  |  PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 35

Östnässja

Hov

Östnässja 
Östnässja har i hög grad kvar sin bykaraktär från tiden före laga skiftet 
och innehåller värdefull bebyggelse. En av gårdarna är unik såsom den 
enda inom regionen som bevarar den ursprungliga fyrlängade anlägg-
ningstypen från tiden före skiftena och även på grund av de enskilda 
husens långtgående autencitet. Inom gården ligger också välbevarade 
sommarhus av ålderdomligt slag. I anslutning till byn ligger Östnässjavil-
lan, ett ståtligt äldre sommarhus.

Hov
Kyrkbyn är en av de större i kommunen med tyngdpunkten vid en tre-
vägskorsning, med kyrkan och bygdegården (den tidigare skolan). Hovs 
kyrka härrör från 1100-talets början och är om- och tillbyggd flera 
gånger, bland annat vid 1700-talets mitt. Skolan uppfördes på 1870-ta-
let medan lärarbostaden är en typisk 1920-talsbyggnad. Byggnaderna är 
ljust putsade.
I byn ligger även Vinbergsgården, Kåreholmen och Skräddaregården, 
vars manbyggnad är en parstuga från 1700-talet i två våningar, nu hem-
bygdsgård. Övrig bebyggelse i kyrkbyn härrör från 1800-talets senare 
hälft och från 1900-talet. Två nya villor, en i mexitegel och en i trä har 
tillkommit under 1980-talet.  Trädplanteringar finns kring kyrkan och 
kring den övriga bebyggelsen. 

Under 1989 startade ett föräldrakooperativ med 22 daghemsplatser i 
Hov.  För Hovs kyrkby gjordes en planutredning 1985 på dåvarande 
stadsarkitektkontoret som angav sex nya byggrätter varav två utnyttja-
des och bebyggdes 1985. Huvuddelen av bebyggelsen är ansluten till 
en gemensam va-anläggning som dock ej uppfyller nu gällande krav på 
reningseffekt. Befintliga trädplanteringar bör bevaras. 
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Bondorlunda

Orlunda

Bondorlunda
Bondorlunda by fick sin nuvarande karaktär efter laga 
skiftet på 1840-talet. Husen ligger på ursprungliga 
gårdstomter längs den gamla bygatan som sammanfal-
ler med landsvägen Vadstena – Hov. Från tiden före 
skiftet kvarligger två manbyggnader i själva byn och en 
manbyggnad i två våningar med framkammare i Lilla 
Bondorlunda. Huvuddelen av bebyggelsen består av 
panelade och rödmålade eller oljemålade byggnader 
med traditionell utformning. Några byggnader med 
putsfasader tillkom under 1940-talet. Viss komplette-
rande bebyggelse i traditionell stil har senare tillkommit.  

Orlunda
Orlunda kyrkby korsas av allmänna vägar, med ett tre-
vägskors mitt i byn. Kyrkbyn ligger omgärdad av träd-
planteringar, bland annat hamlade pilar. Den åttkantiga 
kyrkan av gult tegel, en s.k. centralkyrka, byggdes på 
1890-talet på platsen för den medeltida kyrkan, och 
omgestaltades vid en restaurarering på 1950-talet. Intill 
kyrkan ligger skolan i tidstypisk stil från 1928 och en 
lärarbostad. Av mangårdsbyggnader märks en faluröd 
enkelstuga från 1850, dessutom två stugor från 1800-ta-
lets senare hälft samt en modern villa. Mittemot kyrkan 
ligger en före detta lanthandel. Trädplanteringarna bör 
bevaras. Strax utanför kyrkbyn ligger den tidigare radio-
stationen i Orlunda, en kupolbyggnad av betong.
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Hagebyhöga
Hagebyhöga
Hagebyhöga kyrkby ligger högt över Vättern och nås 
från flera allmänna vägar. Starx norr om kyrkan ligger 
Stångbacken, en stor gravhög från brons- eller järnål-
dern.  Kyrkan med torn till hälften av sten, till hälften av 
trä, är ursprungligen uppförd i början av 1100-talet. De 
tidigare skolbyggnaderna från 1860 till 1930 används 
för Aska församling. Öster om kyrkan ligger två gårdar 
med byggnader från 1800-talets senare del. Några villor 
från 1920-30-tal finns också. Väster om kyrkan ligger 
en handelsträdgård. Kyrkan, liksom övrig bebyggelse är 
omgärdad av planterade lövträd, som bör bevaras. Runt 
kyrkan har dock en del träd fått bytas ut. En planutred-
ning på privat initiativ upprättades 1982, med förslag 
om fyra nya hus. 

Aska
Aska by ligger på en höjdsträckning med Askahögen på 
krönet, en av Östergötlands stora högar från järnåldern. 
Förutom gårdarna finns resterna av före detta Aska sta-
tion i anslutning till byn, som numera ligger relativt nära 
väg 206 och bussförbindelse. 

Aska
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Fritidsbebyggelse
Kommunen har ingen tradition av att ha någon större 
andel fritidsboende, mycket på grund av konkurrerande 
markintressen. Den största samlingen av fritidshus åter-
finns idag på på Nässjaudden och i Järnevid på Näss-
jahalvön.  Bebyggelsen är främst belägen i skogsområ-
det som sträcker sig från Skäljen i väster till Östnässja 
i öster.  

Bebyggelsen har tillkommit successivt sedan 1940-ta-
let på Nässjaudden och något senare nere vid Järnevid. 
Hela området präglas av en småskalighet. Vägarna i 
området är fortfarande grusbelagda och kantas av de 
små husen som fortfarande företrädelsevis används för 
fritidsändamål. Trenden som finns att omvandla sitt fri-
tidshus till permanentboende har begränsats i området 
genom att byggrätterna satts till 60 m² för huvudbygg-
nad och 20 m² för komplementbyggnad, som upplevs 
som för litet för permanentboende. Även avsaknad 
av vatten och avlopp som fungerar året runt har varit 
starkt begränsande. 

Stora delar av Nässjaudden regleras av områdesbestäm-
melser från 1995. En byggnadsplan från 50-talet regle-
rar en mindre del i nordöst. Järnevid regleras av bygg-
nadsplaner från sent 50-tal och tidigt 60-tal samt från 
mitten av 1980-talet. 

Kommunalt vatten och avlopp är ej framdraget. Inför 
en eventuell utbyggnad eller förtätning av området bör 
frågan studeras närmare. Områdena byggdes till stor 
del under en tid när en enklare standard rådde. Idag 
tillåts infiltration av BDT-vatten (bad, disk, tvätt) men 
ökade krav på en högre standard och förändrad livsstil 
ökar mängden BDT-vatten, vilket medför en ökad risk 
för att dricksvattnet förorenas. 

Ny bebyggelse bedöms inte kunna tillkomma utan att 
avloppsfrågan är löst. En pågående utredning om vat-
ten och avloppsförsörjning kommer att belysa frågan 
närmare. 
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KOMMUNIKATIONER & TRAFIKINFRASTRUKTUR

Kommunikationer knyter ihop byar, orter, kommu-
ner och regioner med varandra. En liten kommun 
som Vadstena är beroende av att kunna erbjuda 
goda kommunikationer till och från kommunen för 
att vara ett attraktivt bostadsval i en större region.  
På lokal nivå är en fungerande trafikinfrastruktur 
en förutsättning för en attraktiv och hälsosam bo-
endemiljö, både i stadsmiljö och på landsbygd. 

Riks- och regional trafikinfrastruktur 

Vägnät
Det övergripande vägnätet i kommunen utgörs av läns-
väg 206, riksväg 50 och länsväg 944. Nuvarande riksväg 
50 passerar kommunen i nord-sydlig riktning på sträck-
an mellan Söderhamn i norr till Ödeshög i söder. Vägen 
ingår i  Bergslagsdiagonalen, som idag sträcker sig från 
Gävle till Ödeshög och bland annat  utgör ett viktigt 
stråk för godstrafiken i riket. Riksvägen är olycksdrab-
bad och når inte upp till den standard som krävs för den 
stora mängd tunga trafik som trafikerar den idag. Trafik-
flöden på de statliga vägarna ligger år 2010 i intervallet 
2700-8100 fordon/dygn. Andelen tung trafik på dessa 
vägar är 3-18 %. I enlighet med Länstransportplanen 
har arbetet med att förändra sträckningen på riksväg 50 
påbörjats. Genomfartstrafiken kommer istället ledas via 
den nya sträckningen av riksväg 32 mellan Motala och 

Mjölby, som övergår till att bli riksväg 50, medan den 
nuvarande sträckan mellan Motala, Vadstena och Öde-
hög blir länsväg 919. Arbete pågår med att färdigställa 
den nya vägsträckan som beräknas vara klar under 2013. 

Den kvarvarande fjärrtrafiken utan mål i Vadstena be-
döms ej överstiga 1 000 fordon per årsmedeldygn (tra-
fikteknisk utredning 2010).

För Vadstena kommuns del ger den reducerade trafik-
mängden nya möjligheter. Trafikverket arbetar i dagslä-
get med möjligheten att omvandla nuvarande riksvägen 
på sträckan Motala – Ödeshög till turistväg. 

Järnväg
Södra stambanan har sin sträckning genom länet vilket 
möjliggör för goda gods och persontransportmöjlighe-
ter, inte bara inom Sverige utan även till övriga världen. 
I dagsläget bromsas utbyggnaden av det regionala pen-
deltågsnätet på grund av en kapacitetsmässigt överbe-
lastad stambana. Ett dubbelspår håller dock på att byg-
gas mellan Motala och Mjölby vilket kommer att stärka 
pendlingsmöjligheterna även för Vadstenas del. 

Vadstena hade under stora delar av 1900-talet järnvägs-
förbindelse till och från staden. Trafiken på den smal-
spåriga järnvägen mellan Fågelsta och Vadstena lades 
ner på 1960-talet. I dagsläget är järnvägen i mycket då-

ligt skick men strukturen finns kvar. Under 2011 ge-
nomfördes en järnvägsutredning i syfte att visa på kost-
naderna att rusta järnvägen för reguljär persontrafik.

Stadstrafik och stadsmiljö
Det lokala gatunätet i Vadstena stad varierar kraftigt 
beroende på stadsplaneringsideal under olika områdens 
tillblivelse. Framförallt upplevs viss problematik med 
Innerstadens medeltida gatunät med smala gator och 
beläggningar innebär bland annat att framkomligheten 
bitvis är låg och parkeringsmöjligheterna begränsade 
av utrymmesskäl. Stadsmiljön i innerstaden är dock av 
riksintresse och måste vårdas väl såsom kärnan i Vad-
stenas identitet. 

Strax utanför innerstaden skär nuvarande riksväg 50 
rakt igenom staden och klyver den i två delar. Samtidigt 
som den utgör en barriär för oskyddade trafikanter är 
den stadens trafikaxel i öst- västlig riktning. Stadens bo-
stadsområden har planerats enligt modell från 1960-ta-
let med säckgator och därifrån matas trafiken ut till de 
stora infartsgatorna.  Det saknas alternativa vägar till 
genomfarten och belastningen på den blir därför extra 
stor. En förbättring kommer dock att ske när den nya 
förbifarten står färdig 2013. Med ett lägre trafiktryck 
kan den nuvarande genomfarten omgestaltas till stads-
gata med helt nya förutsättningar.
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Ej byggt för biltrafik

Anslutningspunkter från 
omgivande bostadsområden

Barriärer för biltrafik

Trafikseparerade områden med 
matargator och säckgator

Infartsgator
Lokalgator

Tvärförbindelser mellan 
infarter

Bebyggelsestrukturens inverkan på biltrafiken
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Gång- och cykelvägnät
På grund av Vadstena kommuns måttfulla storlek är 
den utmärkt att cykla i. Inne i Vadstena stad finns ett 
relativt väl utvecklat cykel- och gångvägnät som sam-
mankopplar olika bostadsområden och löper parallellt 
längs de mest trafikerade vägarna och gatorna. 
Gång- och cykelvägar leder också ut från staden till Vät-
terviksbadet, Rismarkens rekreationsområde samt längs 
nuvarande riksväg 50 till avtagsvägen mot Nässja. 

Den infrastruktur som finns för cykeltrafik utanför 
Vadstena stad är i första hand inriktad på cykling för 
rekreation. Möjligheterna är här begränsade att på ett 
säkert och effektivt sätt använda cykeln för daglig pend-
ling. Önskemål har också inkommit från kommuninvå-
nare att förbättra tillgängligheten längs riksväg 50 mot 
Rogslösa. 

I Länstransportsplanen finns sträckan Motala – Vad-
stena – Alvastra med i projekt för bland annat separat 
cykelväg och förbättringar vid viktiga korsningar som 
bedöms kunna byggas under planperioden (till och med 
2021) men det bygger på en medfinansiering från kom-
munens sida. 

I kommunen finns också två skyltade cykelleder, Vät-
tern runt och Vättern- Sommenleden. Lederna är fram-
för allt dragna på mindre trafikerade vägar och passerar 
förbi traktens besöksmål. 
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Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten är grundläggande vid utformning av 
gatunätet. I samband med utredningen om en förbi-
fart vid Vadstena utförde dåvarande Vägverket år 2005 
en utredning om barnens väg till skolorna i Vadstena 
stad. Undersökningens syfte var att identifiera barnens 
viktigaste stråk till skola och fritidsaktiviteter, att inven-
tera, klassificera och analysera dessa samt presentera ett 
övergripande åtgärdsförslag. Dokumentet har kommu-
nen kunnat använda i sitt arbete för att förbättra trafik-
säkerheten. 

I den idéstudie som gjorts över riksväg 50 och dess nya 
funktion är trafiksäkerheten en viktig fråga varför ett 
flertal trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås.  Arbete 
pågår med förstudier för vissa av de föreslagna åtgär-
derna.

Pendling och kollektivtrafik 
Vadstena kommuns arbetsmarknad delas till viss del 
med Motala, drygt 600 personer pendlar mellan kom-
munerna i båda riktningarna. Pendling sker också till 
många andra orter, både i och utanför kommunen, 
bland andra Linköping. Ett annat exempel är pendling-
en mellan Borghamn och Ödeshög.

För att kunna erbjuda bra boende eller bred arbets-
marknad krävs goda kommunikationer. Ur miljösyn-
punkt är kollektiva färdsätt att föredra, antingen via 
samåkning eller med kollektivtrafik. För att underlätta 
för detta finns behov av ett resecentrum och en pend-
larparkering.

Buss
I dag utgörs den regionala kollektivtrafiken av dagliga 
bussturer mellan Vadstena och Motala. Dagligen går 
även buss mellan Vadstena och Mjölby via Skänninge. 
Under vardagar trafikeras sträckan Vadstena och Lin-
köping av expressbussar tidsmässigt anpassade efter 
arbetspendlare boende i Vadstena. Kollektivtrafikmyn-
digheten planerar att från och med sommaren 2013 
ha en fortsatt trafik med expressbussar, dock i något 
mindre omfattning än 2012, men i gengäld snabbare då 
de inte kommer att angöra hållplatsen i Skänninge. Ex-
pressbussarna kommer i huvudsak att trafikera sträckan 
under högtrafik. Vid andra tider på dygnet och under 
helgerna kommer bussar trafikera sträckan fram till 
Skänninge station där man ges möjlighet till omstigning 
till de nya pendeltågen. Kollektivtrafikmyndigheten 
kommer även ta över driften av den servicelinje som 
trafikerar tätorten. Den kommer då att bli en del av det 
regionala kollektivtrafiksystemet. Långdistansbussar av-
går från Vadstena till bl.a. Stockholm flera gånger dag-
ligen.
Mycket av busstrafiken sker idag huvudsakligen med 
bussar i full storlek. Detta ger problem med den små-
skaliga stadsmiljön i Vadstena stad och begränsar möj-
ligheterna till dragning av busslinjer. 

Tågtrafik
När dubbelspåret mellan Motala och Mjölby är klart 
kommer närmaste station för Vadstenas del att bli 
Skänninge. För pendlare mellan Linköping och Vadste-
na som i dagsläget byter mellan tåg och buss i Mjölby 
kommer i framtiden också kunna byta i Skänninge. För 
tågtrafik norrut finns även Motala station.

Resecentrum
Det finns ett växande behov av att samordna byten 
mellan olika trafikslag vid ett ställe, i ett resecentrum, 
vilket skulle underlätta för färd med kollektivtrafik. Idag 
har olika aktörer olika turer och olika hållplatser, vilket 
försvårar för resenärerna. Pendlandet till och från men 
också inom kommunen kommer troligen inte att mins-
ka utan snarare att öka. Frågan om lämplig plats för ett 
resecentrum bör utredas vidare.  
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GRÖNSTRUKTUR 

Begreppet grönstruktur omfattar all privat och of-
fentlig mark som inte är hårdgjord eller bebyggd 
vilket även innefattar landsbygdens jordbruks-
mark och naturområden. 

Under olika tidsperioder har grönstrukturen vägt olika 
tungt och prioriterats olika mycket i samhällsplanering-
en. Med plan- och bygglagen skärptes kravet på att be-
hovet av grönytor ska tillgodoses.  Även i de nu gällande 
nationella miljökvalitetsmålen slås fast att kommunerna 
senast 2010 skulle ha planer eller program för utveck-
lingen av grönstrukturen. 

Vid en beskrivning av grönstrukturen brukar tre aspek-
ter belysas; sociala funktioner, kulturella och ekologis-
ka. På senare tid har även den ekonomiska aspekten till-
kommit. I det här avsnittet görs en generell beskrivning 
om grönstrukturers roll i samhället samt en beskrivning 
av grönstrukturen i Vadstena stad och på landsbygden. 

En övergripande inventering har genomförts av Vad-
stena stads gröna miljöer. På landsbygden saknas detta 
helt så tyngdpunkten ligger här på beskrivningen av na-
turlandskapet, naturvården och olika skyddsformer för 
naturmiljöer.

De gröna miljöernas funktioner 

Sociala funktioner
Fritiden tillbringas i hög utsträckning i eller nära tätor-
ten vilket ställer krav på en god utformning av utom-
husmiljön. Det finns en rad aktiviteter som möjliggörs 
med en god tillgång på grönstruktur. Ytor behövs för 

att springa, sparka boll, bygga kojor, åka skidor, sola, 
promenera, cykla, odla, plocka bär och svamp med 
mera. Förutom att få kontakt med naturen och de posi-
tiva effekter som det ger, kan grönområden också främ-
ja socialt deltagande och interaktion mellan människor. 
Kanske är det speciellt viktigt för äldre människor som 
i större utsträckning får ett minskat socialt kontaktnät. 

För barn finns ett samband mellan tillgängligheten till 
grönområden och närliggande lekplatser och inverkan 
på deras fysiska aktivitetsnivå. Vuxna använder park 
och grönområden framför allt till motionsaktiviteter 
som till exempel löpning och promenader. 

Om vanan inte finns sedan tidigare att vistas i naturen 
kan stadens gröna miljöer också fungera som ett för-
sta steg. Lättillgänglighet som minimerar behovet både 
av transporter och av tidsåtgång ökar chanserna att 
fler nyttjar de gröna miljöerna. Förhoppningsvis väcks 
också intresset så att man lockas vidare ut till de större 
naturområdena. 
Gröna stråk i staden, där parkområden binds samman, 
underlättar för dem som endast vistas i tätorten att upp-
leva gröna miljöer. Även naturområden i anslutning till 
skolor och dagis är önskvärt eftersom de kan användas 
i pedagogiskt syfte. 

Vistelser i gröna miljöer har också stor betydelse både 
för den fysiska och psykiska hälsan. Kroppen återhäm-
tar sig bäst i situationer som kräver oavsiktlig eller spon-
tan uppmärksamhet vilket naturmiljöer kan erbjuda. 
Forskning visar att ju närmare bostaden ett grönom-
råde ligger, desto mindre stressad upplever människan 
sig. 
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Kulturella funktioner
Genom att studera grönstrukturen kan man ofta uttyda 
platsens historia. En bättre kunskap om platsens histo-
ria skapar en känsla av autencitet och tidsdjup, viktigt 
för att skapa attraktiva platser. Grönstrukturen i form 
av jordbruksmark har ofta påverkat vägdragningen. I 
Vadstena kan vi exempelvis lätt se i landskapet varför 
staden inte expanderat längs strandlinjen; på båda sidor 
om staden är det sanka marker.  I många städer kan vi 
se spår av de historiska huvudgatorna genom de alléer 
och boulevarder som de kantas av. Under senare år vitt-
nar de gröna impediment som omgärdar gaturummen 
om vägens status och beräknad trafikmängd och dåti-
dens planeringsideal. 

Det går också att studera de funktioner som kan ingå i 
grönstrukturen, exempelvis parker, kolonilotter, kyrko-
gårdar, privata trädgårdar med mera, där funktionens 
roll bär på en historia som beskriver samhällsutveck-
lingen och ger identitet till platsen och staden. 

Även i landskapet utanför tätorten finns spår som vitt-
nar om historisk aktivitet i området, exempelvis gamla 
vägdragningar, spår av skottskog eller hamlade träd. 
 
Ekologiska funktioner
Kretsloppet	stad	-	land	
Staden var förr mycket mer beroende av den nära om-
liggande landsbygdens matproduktion. Restprodukter 
som avföring och avfall från städerna blev gödsel till åk-
rarna. För att skapa ett mer hållbart samhälle, ett krets-
loppssamhälle, är ett steg att återgå till ett liknande ut-
byte. De ändliga resurser som används idag i jordbruket 
kan till viss del ersättas med restprodukter från staden.  

LOD	-	lokalt	omhändertagande	av	dagvatten
Under de senare åren har LOD utvecklats och blivit en 
del av grönstrukturen i flera städer och tätorter. Förut-
om att sådana anläggningar såsom fördröjningsmagasin 
avlastar städernas vatten- och avloppsnät ger de också 
möjlighet till att skapa en rikare biologisk mångfald och 
visuellt intressantare utemiljöer.

Klimat	och	bullerreducering
I och med klimatförändringarna har grönstrukturen i 
den bebyggda miljön fått en ny roll. Varma och torra 
somrar och regnigare vår, höst och vinter ställer nya 
krav på våra bebyggda miljöer. Behovet har ökat av 
bland annat skugga, vegetation som sänker temperatu-
ren varma sommardagar och öppna dagvattensystem 
för dagvatten under de regnigare perioderna. Städernas 
klimat påverkas i hög grad av grönstrukturen och fram-
för allt vegetationen. Träd har en vinddämpande effekt 
vilket kan göra stor skillnad i en stad med bebyggelse 
som snarare förstärker än dämpar vinden. Vegetation 
höjer också luftfuktigheten, utjämnar temperaturen och 
ger skön skugga varma dagar. Ju mer vegetation, desto 
större blir effekten. Vegetation har en svag effekt som 
bullerdämpare men vegetationen sprider eller förstär-
ker inte heller bullret som en hårdgjord yta kan göra. 
Genom att visuellt dölja källan till buller kan vegeta-
tionen också skapa en behagligare miljö. Luftkvaliteten 
kan också förbättras med en väl utvecklad grönstruk-
tur genom att vegetationen tar upp damm- och stoft. 
Placeras vegetationen längs trafikleder kan damm och 
stoftspridningen minska med en tiondel.
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Biologisk	mångfald
I jordbruksbygder likt den i Vadstena kommun är den 
biologiska mångfalden låg. I sådana områden är de om-
råden som är kvar extra viktiga. Även trädgårdar och 
gröna miljöer i staden får en ökad betydelse för den 
biologiska mångfalden och bör uppmärksammas. 

Ekonomiska	funktioner
Många värden och funktioner som grönstrukturen bi-
drar med tas för givet. Om de upphör märker vi att de 
har stora ekonomiska värden. Ekologiska tjänster kan 
till exempel vara rening och reglering av vatten och luft-
rörelser, pollinering och klimatstabiliserande effekter 
som alla har ekonomiska effekter på samhället. 

Det finns också ett samhällsekonomiskt värde i form 
av hälsofrämjande effekter av grönstruktur som i tät-
ortsnära lägen till och med kan vara större än produk-
tionsvärdet av skogsbruk, fiske med mera.  Närhet till 
gröna miljöer påverkar också bostadspriser och lokali-
sering av bebyggelse. Den gröna miljön med natur- och 
rekreationsmöjligheter har fått allt större betydelse vid 
etablering av företag vilket i förlängningen påverkar den 
regionala utvecklingen. 
 
Stadens grönstruktur
Parkmark kan utgöras av anlagd park, naturområde och 
skyddszoner längs vägar. En inventering av den kom-
munägda parkmarken i Vadstena stad visar att grönom-
rådena innehåller i huvudsak tre karaktärer: 
• gräsytor/parkmark med gamla, stora träd, eller 
• den lokala, ofta eftersatta, områdesparken, samt 

• helt öppna gräsytor klippta eller oklippta som fung-
erar som distanser mellan bebyggelse och störande 
verksamhet eller trafik (skyddszoner).

Skyddszonerna tillkom i stor utsträckning under 60- och 
70-talet. Dessa ytor kan upplevas som monotona och 
outnyttjade impediment, vilket sänker helhetsintrycket 
inte bara av de gröna miljöerna utan för hela staden. De 
privata villaträdgårdarnas grönska som ”spiller över” på 
det offentliga rummet ökar dock variationsrikedomen 
något men i begränsad form eftersom de inte är till-
gängliga för allmänheten. 

Förutom att grönområdena i Vadstena har en låg grad 
av variationsrikedom är de dessutom eftersatta. Exem-
pelvis kommer många gamla och vackra träd i de cen-
tralt belägna parkerna att behöva bytas ut inom en snar 
framtid, vilket starkt kommer att påverka upplevelsen 
av Vadstena stad.
Många av de impediment som förekommer i Vadste-
nas trafikmiljöer har dock en potential att tillsammans 
skapa variationsrika gröna stråk som sammanbinder 
både gröna områden i staden och kopplar ihop stadens 
grönområden med omgivande landsbygd och rekrea-
tionsområden. Det kräver dock medvetna och strate-
giska satsningar för att nå resultat. 
Nu upplevs Vadstena stad dock som en relativt grön 
stad vilket till stor del är ett resultat av tomtmark i all-
män eller privat ägo.  Exempelvis finns flera ytor med 
parkkaraktär som har stor betydelse för Vadstenas 
grönstruktur som helhet: Lasarettsparken, Asylenpar-
ken, Munkträdgården, parken vid Petrus Magni skola 
samt grönområdena vid folkhögskolan ligger alla inom 

tomtmark ocht innehåller höga värden, både rekreativa 
och kulturhistoriska.

En av målsättningarna i översiktsplanen är att peka ut 
enskilda grönytor som har ett stort värde och bör ut-
vecklas samt framhålla de grönstråk som kan utvecklas 
i Vadstena stad. Behov finns dock av att djupare inven-
tera och studera utvecklingsmöjligheter för grönstruk-
turen i Vadstena stad. Med en långsiktig planering och 
framförhållning går det till exempel att redan idag lägga 
grunden för morgondagens attraktiva bostadsområden. 
Planteras och gestaltas en övergripande grönstruktur 
idag får framtidens bostadsområden en uppväxt och 
etablerad grönska i dess närhet, redan när de är färdig-
byggda, något som annars tar 20-30 år. 

Landsbygdens grönstruktur
Tillgången på gröna miljöer varierar kraftigt mellan olika 
kommuner. I en kommun som Vadstena där bebyggel-
sen omgärdas av högklassig jordbruksmark minimeras 
tillgången på allemansrättslig mark i landskapet. Kom-
munen har Tåkern och Omberg som stora naturområ-
den samt mindre skogspartier mellan Hagebyhöga och 
Vättern, på Nässja udde och vid Järnevid, Rismarken 
och Fylla mossse, som är allemansrättsligt tillgängliga. 
För övrigt saknar kommunen i stort sett alldaglig natur; 
de gröna områden som finns skyddas för sin flora och 
fauna.

Rika jordbruksbygder brukar ofta ha praktfulla alléer.  
På äldre kartor går det att se att det förr även fanns i 
Vadstena längs alla större landsvägar, men idag kan vi 
endast se rester här och där. På 1950-talet togs exempel-
vis alléer ner längs nuvarande riksväg 50. 
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Landskapskaraktärer

Naturlandskapet
Vadstena kommun utgör den västra delen av den stora 
östgötska slätten. Trots den i stort flacka landskapsty-
pen kan kommunen delas upp i olika karaktärer. 

Landskapet i norr och nordost utgörs av ett småska-
ligt, kuperat, jordbruksbygd med inslag av skogspartier. 
I söder delas landskapet upp i två delar där höjdryg-
gen i nordöstlig-sydligvästlig riktning skiljer den södra 
Tåkernskålen i söder från Nässjahalvön i norr och den 
strandnära jordbruksbygden ner mot Omberg. Nässja-
halvön och landskapet ner mot Omberg utgörs av ett 
storskaligt böljande jordbrukslandskap med de karaktä-
ristiska kyrkbyarna placerade på höjderna. Landskapet 
i Tåkernskålen består också av ett öppet och storskaligt 
jordbrukslandskap men något flackare och med en svag 
sluttning ner mot sjön, Tåkern. 



Naturvård
Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda vär-
defulla områden och arter samt att möta människans 
behov att nyttja naturen och allt som naturen ger. Na-
turvården bevarar och restaurerar naturvärden som 
kan vara hela landskap, enskilda naturtyper, arter och/
eller genetisk variation. Målsättningen är att uppnå ett 
hållbart nyttjande av naturen. Den svenska miljölag-
stiftningen finns huvudsakligen samlad i miljöbalken. 
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för natur-
vårdsfrågor på nationell nivå, länsstyrelsen på regional 
nivå, och kommunen på lokal nivå. 
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Naturvårdsprogrammet
I Vadstena kommuns naturvårdsprogram från år 2002 
anges de principer som kommunen ska arbeta efter i sitt 
naturvårdsarbete:
• Hushållning av kommunens naturresurser så att ut-

nyttjandet är långsiktigt hållbart.
• Den biologiska mångfalden av arter och naturtyper 

i kommunen ska bevaras och utvecklas.
• Det ska finnas tillgång till en rik och varierad natur 

med goda förutsättningar för friluftsliv, rekreation 
och ekoturism i kommunen.

• Kommunens förhållningssätt till naturvårds-
frågorna år 2002 gäller alltjämt och program-
met utgör ett stöd i planeringsprocessen.  

I Vadstena kommun finns, ett par av landets ”verkliga 
klenoder” vad gäller värdefulla landskap – nämligen 
Omberg och Tåkern. Även Nässjahalvön, Vättern med 
stränder och Borghamn med omgivningar lyfts särskilt 
fram i naturvårdsprogrammet. Vadstena är vidare ovan-
ligt rikt på geologiska bildningar och ett par av dessa är 
unika för landet, bland annat Fyrstensberget. Kalkkärr 
och kalkrika torrängar är viktiga miljöer för den biolo-
giska mångfalden i kommunen. Kommunen är också 
mycket rikt på grova lövträd. Slutligen ingår ett par av 
landets värdefullaste vattenmiljöer i kommunen – Vät-
tern och Tåkern.
I naturvårdsprogrammet har 117 områden pekats ut 
som värdefulla. Områdena är indelade i fyra kategorier, 
från klass 1 – 4, där klass 1 är högst. I klass 1 finns 10 
områden, medan övriga områden fördelar sig ganska 
jämnt i klasserna 2 – 4. 

Naturreservat
Naturreservat är ett av de viktigaste och vanligaste sät-
ten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt i 
Sverige. Oftast är det länsstyrelsen som, med stöd av 7 
kap i miljöbalken, bildar naturreservat, men även kom-
muner kan bilda naturreservat. 
I Vadstena kommun finns sex områden som är skyd-
dade som naturreservat; 
• Tåkern
• Hagebyhöga, kalkkärr
• Kastad kulle
• Ombergsliden
• Ostmossen 
• Jungfrun (ö i Vättern som ingår i naturreservatet 

Motalabuktens öar) 
Samtliga reservat förvaltas av länsstyrelsen och sköts 
enligt upprättade skötselplaner.

Strandskydd
Se kapitel Sjöar och vattendrag.

Naturminnen
Naturminnen kan vara enskilda föremål, som flytt-
block, jättegrytor eller gamla, storvuxna träd. Det kan 
också vara mycket små områden med intressanta natur-
företeelser. Naturminnen skyddas efter beslut av läns-
styrelsen. Skyddsformen infördes 1909, och flertalet 
befintliga naturminnen skapades redan före naturvårds-
lagens tillkomst 1964. Idag tillkommer ytterst sällan nya 
naturminnen. 
I Vadstena finns tre naturminnen som alla utgörs av 
äldre, grova träd.
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Områden med biotopskydd	
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmil-
jö för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är 
skyddsvärda, får enligt miljöbalken förklaras som bio-
topskyddat område. Enligt förordningen om områdes-
skydd finns ett generellt biotopskydd för vissa livsmiljö-
er som alleér, pilevallar, naturliga bäckfåror, stenmurar, 
odlingsrösen, åkerholmar samt källor med omgivande 
våtmark i odlingslandskap. Inom område med biotop-
skydd får verksamheter inte bedrivas eller åtgärder vid-
tas som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen får medge 
dispens om det finns särskilda skäl.

I Vadstena kommun finns ett antal områden och objekt 
som omfattas av det generella biotopskyddet.

Jordbruksmark
Av kommunens ca 183 km²  landareal utgörs ca  80 % 
av jordbruksmark. Enligt LRFs årliga sammanställning 
visar siffror från 2007 att det finns 125 jordbruksföre-
tag i kommunen som har mer är 2 hektar mark. Många 
av företagen är stora; i genomsnitt har varje jordbruks-
företag 106 ha mark, jämfört med länet i övrigt på 71 ha 
och 43 ha för riket. Av arealen används 88 % av arealen 
för spannmålsodling eller odling av andra växtslag och 
endast 5 % för  vallodling eller grönfoder. Det senare är 
betydligt lägre än länet i övrigt som i genomsnitt använ-
der 43 % av arealen för vall eller grönfoder. Den bör-
diga slättbygden lämpar sig således bäst för spannmåls-
odling vilket också märks på inriktningen på gårdarna. 
I många fall produceras spannmål som foder till djuren 
på den egna gården. 

Djurhållningen är främst inriktat på svin och fågel som 
hålls i stallar året om. Mjölkproduktion förekommer i 
liten utsträckning vilket förklarar det låga antalet betes-
djur  och den låga andelen arealer för vall och grönfo-
der. 

Den stora andelen åkermark i påverkar kommunen på 
olika sätt, bland annat finns det konkurrerande intres-
sen om marken. Det handlar om att landsbygdsbefolk-
ning i större utsträckning än tidigare inte har koppling 
till lantbruket och därför värderar sin omgivning (jord-
bruksmarken) på ett annat sätt och har andra önskemål 
om hur marken ska användas.  

Det handlar också om tätorter som behöver expande-
ra och ta jordbruksmark i anspråk. Historiskt sett har 
jordbruket förvandlat landskapet drastiskt. Små skiften 
skapade ett mer varierat och lättillgängligt landskap, 
även för människan. Andra brukningsmetoder gynnade 
också en rik flora och fauna. Utvecklingen inom lant-
bruket har dock följt samhällsutvecklingen i övrigt, med 
rationaliseringar och stordrift. Idag har jordbruket blivit 
en industri och lantbruken drivs som vilka företag som 
helst. Skillnaden mot många andra industrier är dock 
att lantbruket till sin natur  är mycket ytkrävande och 
påverkar sin omgivning i stor utsträckning. 

För att kunna tillgodose både lantbrukets krav på stora 
sammanhållna ytor och behovet av ökade rörelsemöj-
ligheter för de boende på landsbygden önskar kommu-
nen inleda ett samarbete med kommunens lantbrukare 
för att skapa fler rekreationsstråk. Först behövs dock en 

inventering av befintliga promenadstråk och cykelvägar 
i landskapet för att få en tydligare bild av var behovet av 
insatser är som störst. 

Jordbruket är en nationell angelägenhet och i Vadstena 
kommun med sin höga kvalitet på jordbruksmarken är 
lantbruksnäringen viktig. Huvudmålsättningen är där-
för att jordbruksmarken i största möjliga mån bör be-
varas. Både för landskapsbilden och för att bevara de 
stora sammanhållna arealerna bör spridd bebyggelse 
undvikas. Ny bebyggelse bör istället förtäta eller sam-
las intill befintlig bebyggelsestruktur. För att gynna en 
landsbygdutveckling för fler sektorer behövs dock ett 
brett samarbete för att skapa gynnsamma förutsätt-
ningar.
   
Tysta områden 
I arbetet med Vindkraftsplanen har kommunen utpekat 
två områden, Omberg och Rismarken, som betraktas 
som tysta. Det är två viktiga rekreationsområden i kom-
munen. Inga mätningar har gjorts för att beskriva ljud-
bilden; syftet med benämningen är snarare att förhindra 
ytterligare etablering av störande verksamheter i anslut-
ning till områdena. 

Större opåverkade områden 
Kommunen har gjort bedömningen att större, opåver-
kade områden, enligt miljöbalken 3 kapitlet 2 § saknas 
i kommunen.  
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Slutsatser

• Jordbruksmarken i kommunen håller hög  
     kvalitet och bör i största möjliga mån  
 bevaras. 
• För landskapsbild och för att bevara de stora  
 sammanhållna arealerna bör spridd bebyg- 
 gelse i landskapet undvikas. 
• Ny bebyggelse bör lokaliseras så att befint 
 liga bebyggelsegrupper förtätas eller   
  utvidgas. 
• Antalet rekreationsstråk på landsbygden bör  
 öka.
• Möjligheterna till fri tillgång till strand- 
 områden bör bevaras.
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KULTURMILJÖER

Kommunens värdefulla kulturmiljöer utgör en stor 
del av Vadstenas attraktivitet – för såväl boende 
som turister. 

De är också en förutsättning för alla de företag som 
direkt eller indirekt har sin försörjning inom besöks-
näringen. Kulturmiljöer skyddas och bevaras dels i lag-
stiftning, dels i den kommunala planeringen genom de 
planer som upprättas. I detta kapitel redogörs för kom-
munens kulturmiljöer samt hur dessa skyddas och be-
varas. Ungefär tre fjärdedelar av kommunens land- och 
vattenområde är utpekat som riksintresse för kulturmil-
jö, och därmed har merparten av de nedan beskrivna 
värdena riksintressestatus. 

Kulturmiljö är den fysiska miljö som genom tiderna har 
skapats av oss människor. Det kan vara alltifrån en en-
skild byggnad eller fornlämning, till hela landskap. Kul-
turmiljön är en viktig del av vårt kulturarv. Kulturarv 
är ett vidare begrepp som också omfattar berättelser, 
traditioner och andra immateriella värden. 

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som har an-
svar för frågor som rör kulturmiljövård och kulturarv. 
Länsstyrelsen har i sin tur ansvar för kulturmiljöfrågor 
på den regionala nivån och kommunen på den lokala ni-
vån. Kulturmiljöer skyddas och regleras i kulturminnes-
lagen, miljöbalken och, vad gäller den byggda miljön, 
plan- och bygglagen. All bebyggelse anses i plan- och 
bygglagen ha större eller mindre värde, och lagen inne-
håller föreskrifter om underhåll och varsamhet vid änd-
ringar. Plan- och bygglagen innehåller även förbud mot 
förvanskning beträffande särskilt värdefulla byggnader. 

Skydd för särskilt värdefulla byggnader kan införas med 
områdesbestämmelser eller detaljplanebestämmelser, 
med stöd av plan- och bygglagen, eller genom bygg-
nadsminneförklaring enligt kulturminneslagen.

I de regionala miljömålen för God bebyggd miljö finns 
följande delmål/strategier för kulturhistoriska och este-
tiska värden samt för kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse:
• 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande 

innehålla strategier och program för hur kultur-
historiska och estetiska värden ska tas till vara och 
utvecklas.

• Senast 2010 ska länets kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelse finnas dokumenterad och förtecknad i 
ett allmänt tillgängligt register.

• Kommunerna skall ha program och planer för hur 
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsens värden 
ska skyddas.

I Vadstena kommun är stora delar av kommunen utpe-
kade som riksintresse enligt miljöbalken för sina höga 
kulturmiljövärden. Därutöver finns ett antal kulturmil-
jöer redovisade i den regionala natur- och kulturmiljö-
inventeringen som länsstyrelsen i Östergötland genom-
förde på 1980-talet. Byggnadsminnen, fornlämningar, 
kyrkor och kyrkogårdar är skyddade enligt kulturmin-
neslagen. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan 
också vara skyddad genom skyddsbestämmelser i de-
taljplaner. Länsstyrelsen har i en lägesrapport (”Räkna 
q”) inventerat skyddade byggnader och miljöer i kom-
munernas detaljplaner. En av slutsatserna är att stora 
delar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i länet 
saknar bestämmelser som motsvarar det kulturhisto-
riska värdet.

Kulturmiljöer i Vadstena kommun

Vadstena stad
Vadstena var under 1400-talet en av rikets mest betydel-
sefulla städer. Vadstenas historiska betydelse manifeste-
ras i anläggningar som den heliga Birgittas klosterkyrka 
från 1400-talet och Vadstena slott, uppfört ca 1540 – 
1620. Dessa båda byggnader ligger på var sin sida av 
staden och dominerar fortfarande stadens siluett. 

Vadstena innerstad har ett i stort bevarat medeltida ga-
tunät och relativt många medeltida byggnader. Äldsta 
byggnaden är det på 1200-talet uppförda Folkungapalat-
set, som på 1300-talet kom att ingå i klosteranläggning-
en. Rödtornet är den kvarvarande delen av 1400-talets 
stadskyrka S:t Per och fungerar än idag som klockstapel. 
Som exempel på andra kvarstående medeltida byggna-
der kan nämnas Helgeandshuset, Biskopshuset, Mårten 
Skinnares hus och köpmannen Udd Jönssons handels-
hus. Vadstena rådhus är uppfört på 1500-talet. 

I övrigt präglas stadsmiljön av 1700- och 1800-talens 
låga trähusbebyggelse med dess äldre gårdsmiljöer, 
men även 1600-talets borgarbebyggelse finns represen-
terad. Senare tiders monumentala byggnader utgörs av 
det f  d munkklostret, som byggdes om till krigsman-
nahus på 1760-talet, Birgittas sjukhus från 1850-talet, 
den med Rödtornet sammanbyggda samrealskolan från 
1800-talet, Asylen som inrymdes i ett f  d sockerbruk 
på 1870-talet, lasarettet från 1908 och det före detta 
sparbankshuset från ca 1900 vid Rådhustorget. Från 
1800-talet härrör hamnanläggningen med magasins-
byggnader och järnvägsstationen med lokstallar. 
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I Vadstena kan vårdinrättningarnas utveckling och arki-
tektur studeras i allt från Mårten Skinnares hus till da-
gens bebyggelse i Birgittaområdet.
Vadstena stad är utpekat som riksintresse för kulturmil-
jövården.

Omberg - Tåkern
Området omkring Omberg och Tåkern brukar benäm-
nas som ett av våra nationallandskap, som har haft stor 
betydelse i den svenska historien. Området är ett sär-
präglat, storskaligt kulturlandskap med långa siktlinjer. 
I det öppna slättlandskapet bryts sikten endast av kyrk-
byarna med sina kyrktorn och uppvuxna trädmiljöer, al-
léer till de stora gårdarna och trädplanteringar omkring 
dessa. I landskapet finns moderna inslag, som t ex se-
nare tiders ekonomibyggnader och några vindkraftverk, 
men den långa kontinuiteten av mänsklig verksamhet är 
fortfarande lätt att avläsa i landskapet. Se vidare under 
Riksintresse för kulturmiljövården.

Kyrkor och kyrkbyar
I Vadstena kommun ligger kyrkorna och kyrkbyarna 
tätt. Kommunen omfattar socknarna Hagebyhöga, 
Herrestad, Hov, Källstad, Nässja, Orlunda, Rogslösa, 
S:t Per, Strå, Väversunda och Örberga. Kyrkplatsen har 
varit socknens centrum och bytomterna organiserade 
äganderätten inom byns ägor. Mycket av den ursprung-
liga karaktären i kyrkbyarna är bevarad och kyrkbyarna 
är mycket värdefulla från kulturmiljösynpunkt och för 
förståelsen av kulturlandskapet.

Kyrkorna i Vadstena kommun började uppföras av sten 
under 1100-talet, som i flera fall ersatte en äldre trä-

kyrka. Att kyrkobyggandet var så tidigt förklaras med 
kungamaktens och stormannaätternas jordinnehav i 
denna trakt. En osedvanligt stor andel av de medeltida, 
romanska kyrkorna är bevarade och flertalet har stora 
arkitektoniska, konstnärliga och miljömässiga värden – 
Väversunda, Rogslösa, Örberga, Nässja, Herrestad och 
Hov.  Några är ombyggda, men har fortfarande beva-
rade medeltida delar – Strå, Källstad och Hagebyhöga 
- medan Orlundas medeltida kyrka ersattes av en helt ny 
byggnad år 1890.

Alla kyrkor byggda före 1939 (och några yngre) skyd-
das av kulturminneslagens 4 kapitel. Förändringar, inte-
riört, exteriört eller på kyrkogården, kräver tillstånd av 
länsstyrelsen. 

Byggnadsminnen
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och an-
läggningar kan skyddas som byggnadsminnen enligt 
kulturminneslagens tredje kapitel. Syftet med bygg-
nadsminnen är att bevara spår av historien som har stor 
betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens 
samhälle och att garantera människors rätt till en viktig 
del av kulturarvet. 

Det finns två typer av byggnadsminnen - enskilda bygg-
nadsminnen i enskild ägo samt statliga byggnadsmin-
nen. Det är länsstyrelsen som beslutar om enskilda 
byggnadsminnen och regeringen som beslutar om en 
statlig byggnad eller anläggning ska bli byggnadsminne. 
För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas 
tillvara fastställs skyddsbestämmelser eller föreskrifter 
för varje byggnadsminne. 
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Vem som helst kan väcka fråga hos länsstyrelsen om att 
en byggnad eller anläggning ska byggnadsminnesförkla-
ras. Länsstyrelsen har tillsynsansvar över byggnadsmin-
nena och prövar om tillstånd till åtgärder som strider 
mot skyddsbestämmelserna.

Byggnadsminnen i Vadstena kommun: 
(enskilda)
• Knapen 5, Udd Jönssons hus, Vadstena
• Borgmästaren 8, 11, Acharii-Bergenstrålska huset, 

Vadstena
• Slottsfogden 8, Rådhuset, Vadstena
• Slottsfogden 9, Apotek och Museum, Vadstena
• Sjögården 11 och 17, Vadstena
• Herrestad 5:3, Biskop Kols källare, Herrestads 

socken
• Helgeandsgården 4, Vadstena
• Maria 2, 3, 4 och 8, Gamla Hospitalet
• Nunnan 2 och 3, Mårten Ulfssons gård
• Västerlösa 1:60, Borghamnsskolan (tidigare statligt 

byggnadsminne)
• Hov 10:5, Hovs Skräddaregård
Utredning pågår om Bondorlunda 2:6 (Bondorlunda 
mellangård).

Statliga byggnadsminnen i Vadstena:
• Örtagården 1 - Munkträdgården 2, Vadstena klos-

ter med nunnekloster, munkkloster och kloster-
trädgård m.fl. byggnader

• Maria 1, Mårten Skinnares hus och Gamla dårhuset
• Slottet 1-Vadstena 4:73, Vadstena slott
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I Vadstena finns vidare ett hundratal byggnader med 
skyddsbestämmelse i detaljplan (Q, q eller k) avseende 
byggnadens kulturhistoriska värde.

Skyddsbestämmelser i planer
Byggnader eller mark kan även skyddas vid planlägg-
ning av ett område. Det kan exempelvis vara i form av 
skyddsbestämmelser för byggnader eller rivningsför-
bud, markanvändningsbestämmelser där användningen 
ska anpassas till byggnadens kulturhistoriska värde  eller 
att ny bebyggelse måste visa hänsyn och anpassas till 
befintlig gällande material med mera. I Vadstena stad 
finns ett antal liknande regleringar i gällande planer.    

Modernismen
Östergötlands länsmuseum har under senare år utfört 
en inventering av länets modernistiska bebyggelse. Ti-
digare byggnadsinventeringar har i de flesta fall slutat 
vid 1940-50-talen varför modernismens bebyggelse 
förbisetts. Den nu utförda inventeringen lyfter fram 
både enskilda byggnader och hela sammanhållna områ-
den som präglas av väl bevarad arkitektur från moder-
nismen. Syftet är att belysa värdet av arkitekturen och 
göra tjänstemän, politiker och allmänhet medvetna om 
tidstypiska särdrag och skapa ett kunskapsunderlag vid 
underhåll och förändringar i bebyggelsen.  Bebyggelse 
i hela kommunen har inventerats och i rapporten finns 
byggnader med från Borghamn, Örberga, Rogslösa och 
Vadstena.
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Fornlämningar
Fornlämningar är spår av mänsklig verksamhet som 
syns eller finns i vår omgivning. Det kan t ex vara bo-
platser, gravfält, fornborgar, ruiner och kulturlager i 
medeltida städer. 

Enligt 2 kapitlet i lagen om kulturminnen är det förbju-
det att utan tillstånd från länsstyrelsen förändra, ta bort, 
skada eller täcka över en fornlämning. Området runt en 
fornlämning ingår också i lagskyddet. Områdets storlek 
varierar efter fornlämningens betydelse och karaktär 
och avgörs av Länsstyrelsen från fall till fall.

Vadstena kommun är rikt på fornlämningar och nya 
fornlämningar upptäcks, framför allt i åkermarken, i 
samband med exploateringar av olika slag. Alla kända 

fornlämningar finns registrerade i Riksantikvarieämbe-
tets fornminnesregister – FMIS. En sökning på Vad-
stena kommun ger 936 registrerade fornlämningar eller 
kulturhistoriska lämningar. En kulturhistorisk lämning 
är en lämning efter mänsklig verksamhet som har ett 
antikvariskt värde, men som enligt rådande praxis vid 
registreringstillfället inte utgör fast fornlämning. Det 
kan t ex vara en torplämning, kolbotten eller äldre väg-
bank.

Den till ytan största fasta fornlämningen i kommunen 
är Vadstena medeltida stadsområde som omfattar hela 
innerstaden, med kulturlager och bebyggelselämningar 
från medeltiden och framåt. Från medeltiden härrör 
också de medeltida bytomterna, med kyrkan mitt i byn, 
och där gårdarna ursprungligen låg inne i byn. Från 

järnåldern finns flera gravfält, bland annat vid Klos-
terorlunda och i Nässja kyrkby med sin märkliga sten-
krets. Från järnåldern härrör också fornborgen i norra 
delen av Omberg. I åkrarna finns idag bortplöjda grav-
fält och boplatser från sten- brons- och järnålder, vars 
spår finns kvar under matjorden. 

Världsarv
Arbete har påbörjats från länsstyrelsen och kommu-
nen att utse Klosterområdet i Vadstena till världsarv. 
Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne av så stort 
värde att det är en angelägenhet för hela mänskligheten 
och ska garanteras skydd och vård för framtiden enligt 
FN-organet UNESCO:s konvention till skydd för värl-
dens kultur- och naturarv.
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Vadstena Bjälbovägen 21-113 och 
Kung Valdemars väg 2 -131 
Vadstena Hovsvägen-Villavägen- 
Björkvägen-Kolonivägen 
Vadstena Abborren 6-12 
Vadstena Aklejan 1 
Vadstena Burskapet 9 
Vadstena Dillen 10 
Vadstena Folkskolan 35 
Vadstena Förmannen 1 
Vadstena Gurkan 1 
Vadstena Hallen 4 
Vadstena Hotellet 11 
Vadstena Hyacinten 1-5, 12-18 
Vadstena Ingenjören 1,2,3 
Vadstena Karpen 1 
Vadstena Kattfoten 3 
Vadstena Knekten 3 
Vadstena Komministern 11 
Vadstena Köpmannen 11 
Vadstena Köpmannen 13 
Vadstena Lasarettet 4 
Vadstena Mjölnaren 1 
Vadstena Mjölnaren 21 

Vadstena Moroten 1 
Vadstena Moroten 5, 6, 7, 8 
Vadstena Montören 1,2,3,4,5,6 
Vadstena Munken 10 
Vadstena Muraren 1,2,3,4,5,6 
Vadstena Målaren 1,2,3,4,5,6 
Vadstena Plåtslagaren 1,2,3 
Vadstena Prästkragen 1 
Vadstena Prästkragen 1, 2, 3 
Vadstena Purjolöken 14 
Vadstena Radiatorn 9 
Vadstena Ranunkeln 5 
Vadstena Riddarsporren 1 
Vadstena Rödingen 1-5 
Vadstena Sellerin 4 
Vadstena Sippan 1 (eller 5?) 
Vadstena Sjögården 10 
Vadstena Skulptören 2 
Vadstena Slottsfrun 11 
Vadstena Slottsherren 11 
Vadstena Snickaren 11 
Vadstena Snödroppen 9 
Vadstena Solrosen 1 
Vadstena Solrosen 10 

Byggnader med högt kulturhistoriskt värde från tidsperioden 
1945 - 1975 i Vadstena kommun:

Källa: Östergötlands länsmuseums skrift; Modernismens bebyggelse i Vadstena kommun 
-Värdefulla byggnader och miljöer 1945-1975 
-Vägledning för bevarande av det moderna kulturarvet

Vadstena Solrosen 8 
Vadstena Solrosen 9 
Vadstena Såningsmannen 1-9+11 
Vadstena Vadstena 4:127 
Vadstena Vadstena 4:76 
Vadstena Verkmästaren 1,23,4,5,6 
Vadstena Violen 27 
Vadstena Vårlöken 8 
Vadstena Vårlöken 8 
Borghamn Västerlösa 1:54 
Borghamn Västerlösa 1:58 
Borghamn Västerlösa 1:58 
Borghamn Västerlösa 2:27 
Rogslösa Rogslösa 1:2 
Örberga Örberga 5:2 
Börstad 8:1 (Orlunda före detta radiostation)
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KULTURARV

Riksantikvarieämbetet definierar kulturarv så här: 
“Med kulturarv avses såväl materiella som imma-
teriella uttryck. Det omfattar traditioner, idéer och 
värden som vi medvetet eller omedvetet överför 
från tidigare generationer. Vad som betraktas 
som kulturarv förändras med tiden och är ett ut-
tryck för samhällets skiftande värderingar. Att be-
vara och vårda kulturarvet är en förutsättning för 
att tillgängliggöra och levandegöra kulturarvet, 
vilket hjälper oss att skapa en djupare förståelse 
för vår samtid”.

När kulturarvet skrivs i bestämd form är det underför-
stått att det innefattar en mångfald av kulturarv.

Bevara och vårda
Det finns många sätt att bevara och vårda kulturarvet 
på. Kommunen bidrar bland annat genom att bedriva 
biblioteksverksamhet som bevarar och vårdar den lo-
kalhistoriska litteraturen både i tryckt och i digital form. 

Museiverksamheter är också viktiga när det gäller att 
bevara och vårda kulturarvet. Kommunen bedriver 
dock inte själv någon museiverksamhet men bidrar eko-
nomiskt till Vadstenas stadshistoriska museum samt ger 
stöd till bygdegårds- och hembygdföreningar som gör 
ett mycket viktigt arbete och som kommunen vill stödja

Tillgängliggöra och levandegöra
Kommunen har en viktig uppgift i att sprida kunskap 
om kulturarvet och att skapa ett intresse. Det kan ske 
bland annat genom information på hemsidan, broschy-
rer, föreläsningar, studiecirklar och utställningar.

Biblioteket samverkar bland annat med föreningar och 
lokalforskare för att göra material tillgängligt för alla i 
bibliotekets lokalhistoriska rum. Biblioteket komplet-
terar successivt sina samlingar och kan också genom 
sitt kontaktnät med andra bibliotek erbjuda fjärrlån 
av litteratur som inte finns på det egna biblioteket. På 
biblioteket arrangeras också föreläsningar och utställ-
ningar som anknyter till kulturarvet. Kommunen håller 
sig ajour med vad som händer regionalt och nationellt 
genom att delta i olika nätverk, grupper och seminarier.

Museer och bygdegårds- och hembygdsföreningar ar-
betar för att göra kulturarvet tillgängligt genom att hålla 
sina gårdar öppna för besök, arrangera utställningar 
och olika aktiviteter. 

Turistbyrån marknadsför kulturarvet på olika sätt ge-
nom muntlig information till besökare, hemsidan och i 
broschyrmaterial. Vidare administreras guidningar och 
bokningar för enskilda och grupper. Detta arbete sker 
genom samarbete med kommunens näringsliv.

Genom att göra kulturarvet lättillgängligt blir det lättare 
för besökare att förstå och lära känna bygdens kultur-
arv men framför allt kan kommunens invånare lättare 
ta till sig traktens historia och känna stolthet över sin 
hembygd. 

Genom dramatiserade visningar och historiska guid-
ningar, utställningar, föreläsningar och olika aktiviteter 
på museum och bygde- och hembygdsgårdar levande-
görs kulturarvet. 



60 Utdrag ur karta över Vadstena innerstad från 1898 som bland annat visar 
det gamla kallbadhuset och den forna strandlinjen. Gatusträckningarna och 
många av byggnaderna återfinns i dagens stadsmiljö.
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FRILUFTSLIV

Att ha möjlighet att vistas ”i det fria” har ett stort 
värde för människors välbefinnande. Det ger 
upplevelse och avkoppling, för såväl kommunens 
egna invånare, som turister och besökande från 
andra delar av länet. Omberg – Tåkernområdet 
lockar tusentals besökande varje år, medan an-
dra grönområden nyttjas mest av de närboende. 

Rekreationsområden

Omberg och Tåkernområdet
Omberg och Tåkern utgör riksintresse för friluftsliv och 
är välbesökta utflyktsmål. På Omberg finns vandrings-
leder, utsiktspunkter och vintertid en skidanläggning 
vid Ombergsliden. Tåkern brukar betecknas som en 
av norra Europas bästa fågellokaler där mer än 250 få-
gelarter har iakttagits under årens lopp. 110 arter häckar 
i eller runt sjön. I kommunen finns tre iordningsställda 
besöksområden med fågeltorn i Svälinge vid Tåkerns 
utlopp, i Väversunda och vid Hov, varav fågeltornen i 
Väversunda och vid Hov är tillgängliga för röreslehin-
darde. Omberg och Tåkern är även utpekade riksintres-
sen för sina kultur- och naturvärden.  

Vättern
Vättern med öar och strandområden är utpekat som 
riksintresse enligt 4 kapitlet i miljöbalken. Vättern 
med sin möjlighet till båtliv, fiske och bad vid orörda 
stränder är en viktig del av friluftslivet. Sjön är stän-
digt närvarande i Vadstena stad och i större delen av 
kommunen och erbjuder fina möjligheter till båtliv och 
bad. Gästhamnarna är exempelvis naturliga besöksmål 
för båtturister genom Göta kanal. Både i Vadstena stad 

och i kommunen ges möjligheter till bad och längs hela 
kommunens strandlinje finns många mer eller mindre 
”obebodda” stränder – några av dessa nås endast från 
sjösidan – med kanot, eller för den delen med skridskor 
på vintern. 

Tätortsnära rekreationsområden
Vid Borghamn finns ett elljusspår på Ombergs nord-
sluttning. I Vadstenas närhet finns både Rismarken 
och Tycklingehalvön. Rismarken kan nås både med bil 
och med cykel medan Tycklingen ligger så nära att den 
utan problem nås till fots. Tycklingen är halvön norr 
om Vadstena stad och ett viktigt område för rekreation 
för vadstenabon, framför allt för promenader, jogging, 
cykelturer och bad. Hur ofta ett rekreationsområde an-
vänds beror mycket på avståndet; därför har Tyckling-
en, som ligger i direkt anslutning till Vadstena stad, ett 
stort värde för rekreation. Här finns även ett fågeltorn. 
Rismarken söder om staden är ett friluftsområde med 
anlagda elljusspår för löpning och skidåkning vintertid. 
Även Rismarken ett viktigt friluftsområde på lokal nivå, 
det är stadsnära och ett av få skogsområden i kommu-
nen. Intill ligger Vadstena golfklubb med en 18-håls-
bana. 

Friluftsverksamhet
Utöver rekreationsområdena i kommunen finns ett rikt 
föreningsliv och ett brett utbud av möjliga aktiviteter 
som till exempel fiske och båtliv i Vättern, leder för cyk-
ling, vandring och ridning, golfspel, utförsåkning vid 
skidanläggning på Omberg, inom- och utomhusbad, 
fågelskådning vid Tåkern, motionsspår, idrottshallar 
koloniodling och mycket mer. 

Badplatser
Möjlighet till bad finns på många ställen längs Vätterns 
strandlinje. Badplatser med olika grad av bekvämlighe-
ter finns vid Vätterviksbadet (campingplats), Tyckling-
ebadet, samt baden vid Järnevid och Bårstad. 

Andra populära stränder är Ekängen, Sandviken och 
Borghamn, samt strandpromenaden i Vadstena. 

Cykel- och vandringsleder
Klosterleden är en vandringsled som sträcker sig från 
öst till väst genom Östergötland där Vadstena är ett av 
pilgrimsmålen. Från Vadstena går leden söderut i kom-
munen och passerar flera kyrkbyar på väg mot Alvastra 
kloster (i Ödeshögs kommun). Österut från Vadstena 
går leden mot Skänninge och vidare till Krokek i Kol-
mården. Antalet vandrande längs klosterleden ökar sta-
digt. Pilgrimsleden eller delar av den är också lämplig 
för cykelutflykter. För cykling finns det dessutom sär-
skilda cykelleder som passerar genom kommunen; Vät-
tern-Sommenleden samt Runt-Vätternleden. 
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BESÖKSNÄRING OCH TURISM

Vadstena utgör ett av de större och mer mångsi-
diga turistmålen i Sverige, med unika attraktio-
ner, kulturevenemang, en variationsrik och vacker 
natur, bra boende och restauranger samt en väl 
ansedd handel.. De flesta företeelser i Vadstena 
som är av värde för de bosatta bidrar också till 
kommunens attraktivitet för besökare för längre 
och kortare tid. Vadstena stad är centrum i en 
kulturbygd, med några av länets viktigaste be-
söksmål med stort antal årliga besök, såsom 
Klosterkyrkan, Vadstena slott och Sancta Birgitta 
klostermuseum, men även innerstaden och dess 
centrum med stråket utmed Storgatan och torgen, 
och dess förlängning förbi slottet. 

Landsbygden med slätten, Omberg, Tåkern och Vättern 
erbjuder attraktiva mål med kulturbygd och naturupp-
levelser. I samarbete med regionala och statliga aktörer 
arbetar kommunen med vandringsleder och leder för 
cykelturism.  Sådana satsningar medför  behov av möj-
lighet er till mat och logi även utanför staden och Borg-
hamn. Vandrarhem, ”Bo på lantgård”, Bed & Brekfast 
och liknande boende kan även utgöra komplement till 
jordbruksnäringen. Besöksnäringen spelar allt större 
roll för kommunens näringsliv med i storleksordningen  
150 arbetstillfällen (årssysselsatta). Vadstena kommun 
driver inga anläggningar, utan har överlåtit detta till det 
lokala näringslivet. Vissa delar av infrastrukturen för be-
sökare kan dock vara en angelägenhet för kommunen, 
med gästhamnen som ett exempel. Besöksmålen finns 
spridda också i de kringliggande kommunerna; för att 

kunna erbjuda en attraktiv helhet behövs ett långsik-
tigt samarbete kring marknadsföring och utveckling av 
bland annat besöksmål i området.

Kommunen har antagit en marknadsstrategi för perio-
den 2011- 14 för att föra fram Vadstena som varumärke 
och besöksmål. Av dokumentet framgår olika analyser 
beträffande Vadstenas förutsättningar för detta. Man 
konstaterar att med genomtänkta insatser inom olika 
områden kan man genom besöksnäringen skapa och 
behålla arbeten, stärka den kommunala ekonomin samt 
förbättra serviceutbudet för både besökare, boende och 
företagare i kommunen. Man påpekar även behovet och 
värdet av samverkan med andra kommuner och aktörer 
i länet.
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SJÖAR OCH VATTENDRAG

Vatten är en viktig resurs på många sätt; dricks-
vattentäkter, sjöar och vattendrag för det rörliga 
friluftslivet och inte minst för ett rikt växt- och djur-
liv. 

Kommunen har ett fåtal men desto större vattenfö-
rekomster. Vättern är den största som delas med sju 
andra kommuner och upptar nästan halva Vadstena 
kommuns yta. Därefter kommer Tåkern som delas 
med Ödeshögs och Mjölby kommuner. Mjölnaån är det 
största rinnande vattendraget vilket förbinder Tåkern 
med Vättern. Skenaån är också ett relativt stort vatten-
drag som kommunen dock bara har ett tillflöde till via 
Marstadsbäcken. Utöver dessa finns mindre diken och 
bäckar samt god tillgång på grundvatten. 

Vattenkvalitet

Ramdirektivet för vatten
2004 införlivades EU-direktivet för vatten i svensk lag-
stiftning. Målet för vattendirektivet är att alla medlems-
länder inom EU ska uppnå god vattenstatus senast år 
2015 för ytvatten, kustvatten och grundvatten. 

Största delen av marken inom Vadstena kommun har 
avrinning mot Vättern och tillhör därför Vätterns del-
avrinningsområde.  Hela Vadstena kommun ingår dock 
i Motala ströms huvudavrinningsområde. Större delen 
av kommunen ingår i Mjölnaåns avrinningsområde.

Vattenmyndigheterna, en i varje vattendistrikt, har ge-
mensamt tagit fram miljökvalitetsnormer för vattenfö-
rekomsternas kemiska och ekologiska status. 

Gemensamt mål för alla vattenförekomster i Sverige är 
att alla skall uppnå god status 2015. Diagrammet nedan 
visar vattenförekomsternas nuvarande status och år då 
god status ska vara uppnådd. Vissa vattenförekomster 
har på grund av försvårande omständigheter fått upp-
skov från 2015 till 2021. För vatten som inte har god-
tagbar status skall åtgärdsprogram och förvaltningspla-
ner upprättas.

Tåkern och Skenaån har båda bedömts uppnå måttlig 
ekologisk status. Anledningen är främst övergödnings-
problem kopplade till den intensiva jordbruksbygd de 
är belägna i. Både för Skenaån och för Mjölnaån före-
kommer även hydromorfologiska förändringar, exem-
pelvis rensning eller uträtning av ån. 

För båda åarna har bedömningar gjorts att det är eko-
nomisk och tekniskt orimligt att uppnå god status till 
2015 varför en tidsfrist getts till 2021. 

För Tåkerns del bedöms det rimligt att uppnå god sta-
tus till 2015. Problemet är här att sjön är ett Natura 
2000-område där igenväxningen till viss del är önskvärd 
på grund av att det gynnar fågellivet. 

För att minska utsläppen till Vättern, Tåkern och Mjöl-
naån har ett förslag till skyddszon på 300 m längs vat-
tenförekomsterna upprättats. Inom zonen blir det 
exempelvis större restriktioner med anläggning av en-
skilda avlopp. 

             
  Ekologisk och kemisk status för vattendrag i kommunen:

   Ekologisk status  Kemisk status
       (exklusive kvicksilver)
   Nuvarande  Mål  Nuvarande Mål
   läge    läge
 Vättern  God  God  God  God

 Tåkern  Måttlig  God 2015 God  God

 Mjölnaån Dålig  God 2021 God   God

 Tillflöde till
 Skenaån  Måttlig  God 2021 God  God
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Vattenskyddsområde
Med stöd i miljöbalken kan en kommun eller länssty-
relse förklara ett mark- eller vattenområde för vatten-
skyddsområde för att skydda en grund- eller ytvatten-
tillgång som nyttjas eller i framtiden kan antas nyttjas 
för vattentäkt. På grund av att flera kommuner har Vät-
tern som dricksvattentäkt pågår arbete med att få Vät-
tern klassat som vattenskyddsområde. Ärendet bereds 
nu hos länsstyrelserna runt Vättern. 
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Småvatten och våtmarker
Vattensamlingar som är mindre än 1 hektar och är vat-
tenfyllda året om benämns småvatten, vilket innefattar 
även vattenförande diken. Dessa kan vara naturliga el-
ler kulturskapade. Gemensamt för dem är att de bidrar 
med flera viktiga naturvärden och till mångfalden i 
jordbrukslandskapet. Naturtypen har blivit allt ovanli-
gare till följd av dräneringen av jordbruksmark. En våt-
mark, till skillnad från en vattensamling, behöver inte 
vara vattenfylld året om utan enligt definitionen ska vat-
ten finnas nära, under eller strax över markytan en stor 
del av året. 

Småvatten och våtmarker kan komma att få en allt vikti-
gare betydelse i framtiden. Vid en klimatförändring som 
innebär mer nederbörd kan småvatten och våtmarker 
bli viktiga fördröjnings- och utjämningsmagasin. De 
kan också utnyttjas för rening av vatten från jordbruket.  

I Vadstena kommun har det intensiva jordbruket gjort 
att mindre vattensamlingar har tagits bort. Det har med-
fört att det är relativt ont om dem i landskapet. Förbud 
mot markavvattning råder i hela Östergötlands län.

Grundvatten
Grundvattentillgången i Östergötland är generellt god, 
framförallt i anslutning till östgötaslättens isälvsavlag-
ringar. En god grundvattentillgång är en viktig resurs. 
I dagsläget nyttjas endast grundvattnet som vattentäkt 
av privatpersoner utanför tätbebyggt område. Se även 
avsnittet Teknisk infrastruktur – Vattentäkter.

Strandskydd
Övergångszonen mellan land och vatten, stranden, är 
betydelsefull som rekreationsområde för människor 
och av stort värde för växt- och djurlivet. Många arter 
är exempelvis beroende av de livsmiljöer som bildats i 
strandnära områden - såväl på land som i vatten. Vid 
hav, sjöar och vattendrag gäller därför strandskydd. 
Förutom det generella strandskyddet om 100 meter har 
länsstyrelsen i Östergötland utökat strandskyddet längs 
Vättern till 150 m. För övriga vattenförekomster gäller 
100 m.

Strandskyddet är ett områdesskydd enligt 7 kap. miljö-
balken. Inom strandskyddsområde får inte:
• Nya byggnader uppföras
• Byggnader ändras så att de tillgodoser ett väsent-

ligen annat ändamål än de tidigare har använts till
• Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbe-

ten utföras för bebyggelse som avses i föregående 
punkter.

• Andra anläggningar eller anordningar utföras som 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt 
eller som väsentligen försämrar villkoren för djur- 
eller växtarter

• Andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvill-
koren för djur- eller växtarter 

Om det finns särskilda skäl miljöbalken kan kommunen 
bevilja dispens. Ansökan om strandskyddsdispens ska 
normalt skickas till kommunen. 
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I vissa fall, beträffande områdesskydd, byggande av väg 
och järnväg och försvarsanläggningar sker prövningen 
hos länsstyrelsen i stället. Som särskilda skäl räknas:
• området har redan tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syf-
ten,

• området är väl avskilt från området närmast strand-
lin  jen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering 3. behövs för en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området,

• området behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen inte kan genomföras ut-
anför området,

• området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller

• området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse.

Vid prövning av dispens ska även tomtplats bestämmas 
och fri passage ordnas närmast strandkanten. Samma 
regler gäller vid upphävande av strandskydd som endast 
kan prövas i samband med upprättande av eller ändring 
av detaljplan.

I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lä-
gen enligt översiktsplanen får man också beakta om ett 
strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning 
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 
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Om prövningen gäller en dispens för att uppföra en-
staka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komple-
mentbyggnader och andra åtgärder får man i stället 
beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslut-
ning till ett befintligt bostadshus. (7 kap. 18 d och 18 e 
§§ miljöbalken). Vid Vättern råder stor restriktivitet be-
träffande nya bebyggelseområden inom strandskydds-
området. En anledning är att strandskyddszonen redan 
har tagits i anspråk för bebyggelse i stor utsträckning. 
Senast den 31 december 2014 ska länsstyrelsen ha fattat 
nya beslut om utvidgat strandskydd.

Slutsatser

• En vattenplan bör upprättas för att säkra och  
      återställa vattenförekomster , så att de upp-     
 fyller miljökonsekvalitetsnormen.
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Klimatet förändras och det ställer krav på oss att 
både minimera klimatpåverkan men också att an-
passa oss efter nya förutsättningar. 

Nedan beskrivs hur olika sektorer kan tänkas bli 
påverkade av klimatförändringar samt eventuella 
effekter inom Vadstena kommun.

Klimatmodeller
För att försöka förutse klimatets förändringar och 
hur olika faktorer påverkar framtidens klimat används 
klimatmodeller som gör beräkningar av framtidens kli-
matutveckling.  Modellerna baseras på insamlad data 
som kombineras med olika utsläppsscenarier. Utsläpps-
scenarierna baseras på antaganden om flera faktorer, till 
exempel världsekonomins framtida utveckling, befolk-
ningstillväxt och globalisering. Genom att variera dessa 
faktorer ger det olika verkningsgrad på hur mycket och 
i vilken takt vi kommer att släppa ut växthusgaser vilket 
båda påverkar klimatet.
Klimatscenarier är inte väderprognoser utan visar för-
enklat vädret i medeltal under en längre period och över 
ett större område. SMHI har tolkat regionala klimatsce-
narier till lokalnivå. För Östergötland pekar dessa på en 
temperaturhöjning, mer nederbörd (dock ej under som-
maren), längre vegetationsperiod, några fler dagar med 
extremnederbörd, kortare period med snötäcke och 
tidigare islossning fram till 2100. Beroende på vilken 
klimatmodell och vilket utsläppsscenario som används 
varierar utfallet, dock är trenden den samma, det som 
framför allt varierar är det kvantitativa utfallet.

Klimatscenarier ger oss hjälp att förstå vad vi måste 
ändra för att minimera förändringarna men också till 
vilka förändringar vi måste anpassa oss.

Klimatpåverkan
Genom att försöka belysa eventuella effekter av ett 
förändrat klimat finns större chans att i ett tidigt skede 
kunna förebygga tänkbara problem som kan uppstå. 
Nedan ges några exempel hur en klimatförändring kan 
påverka Östergötland och Vadstena kommun inom 
olika sektorer.

Jord- och skogsbruk 
För jordbruket som är en stor näring i kommunen kan 
ett varmare klimat ge längre växtperioder vilket lägger 
grunden för en högre avkastning; tyvärr är ett varmare 
klimat också mer gynnsamt för skadegörare av olika 
slag. Ökad nederbörd, framför allt på höst, vinter och 
vår riskerar därtill att skapa översvämningar och för-
störa höstsådda grödor och ett ökat bevattningsbehov 
sommartid. En del åkermark är dessutom belägen på 
före detta sjöbotten vilken utgör en översvämningsrisk 
vid höga vattenflöden. Stora delar av Vadstenaslätten 
omfattas av dikningsföretag. Idag pumpas vatten ut 
från en del åkrar i kommunen, ett behov som kan tän-
kas komma att öka i framtiden. 
Inom skogsbruket skulle exempelvis kraftiga vindar 
kunna orsaka mer vindfällen. Vadstena kommun har 
dock mycket litet av skogsmark vilket minimerar even-
tuell effekt. 
 

Tekniska försörjningssystem 

Dricksvattenförsörjning
Vadstena kommun tar likt många andra kommuner 
runt Vättern sitt vatten i sjön. Större mängd nederbörd 
resulterar i att mer ämnen lakas ur, ökade humushal-
ter och ökad förorening av mikroorganismer. Vättern 
är dock så näringsfattig och djup att det troligen skulle 
krävas mycket stora mängder för att den ska påverkas.

Avlopp 
Med ökad nederbördsmängd ökar riskerna för bakåt-
strömmande vatten med källaröversvämningar som 
följd liksom bräddning av avloppsvatten med åtföljan-
de hälsorisker. Tidigare problem med översvämningar i 
framför allt Rogslösa och Borghamn har åtgärdats ge-
nom separata dagvattensystem. 

För att bättre tillvarata dagvattnet och minimera ut-
släppen till recipienterna avser kommunen att vid ny 
detaljplaneläggning i största möjliga mån kräva lokalt 
omhändertagande av dagvatten.  

Vid ett varmare klimat kommer dock tjälproblemen 
troligen att minska för ledningssystemet.

Energi 
Elförsörjningen kommer troligen inte påverkas mer 
än att förutsättningarna för vattenkraft förbättras. Mer 
extrema väder med översvämningar och stormar skulle 
kunna skapa störningar i elförsörjningen vilket påver-
kar hela samhället. 

KLIMAT
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När det gäller elförbrukning till följd av ett varmare kli-
mat kommer elbehovet troligtvis öka sommartid (kyl-
behov) och minska vintertid. 

Fjärrvärmenätet 
Med ökad nederbörd ökar risken för markförskjutning-
ar vilket skulle kunna påverka ledningsnätet. Studier har 
också visat att fjärrvärmeledningar som ligger väl drä-
nerat och torrt dessutom har betydligt längre livslängd 
än de som ligger fuktigt.

Bebyggelse och byggnader 
Vattnets naturliga kretslopp och rörelser innebär att 
risk för översvämningar, skred eller erosion kan upp-
stå i vissa områden. Skador vid dammanläggningar och 
liknande kan orsaka betydande konsekvenser för om-
givande mark- och bebyggelse. Det innebär att vatten 
också måste beaktas i ett riskperspektiv vid planering 
av markanvändning och byggande. Ett förändrat klimat 
med mer nederbörd kan också få ökade problem.
Framför allt landets västra och sydvästra delar väntas få 
översvämningar längs vattendrag oftare eller mycket of-
tare i ett förändrat klimat. Vid en ökad nederbörd ökar 
risken för problem med fukt- och mögelskador, över-
fulla avloppssystem och översvämningar. Underhåll av 
husens exteriör kommer också att öka. 
Ett säkert sätt att minimera risker för översvämnings-
skador är att undvika nybyggnation inom riskområden 
för översvämning. 

Översvämningsrisk
Vättern regleras i Motala ström och bedöms därför inte 
utgöra någon risk för översvämning.  Tåkern regleras 
vid utloppet i Mjölnaån som i sin tur rinner ut i Vättern. 
Ingen inventering av eventuella översvämningsrisker 
har gjorts varvid risker och konsekvenser är svårbe-
dömda. Översvämningar sker dock redan längs Mjölna-
ån.  Fallhöjden mellan Tåkern och Vättern är endast 5 
meter på 8 km. Nedströms längs Mjölnaån ligger fastig-
heter i farozonen för översvämningar vid ökad tömning 
av sjön som därför inte är rimlig. För att kunna tappa 
mer vatten från Tåkern krävs eventuellt ny vattendom 
men också insatser nedströms Mjölnaån. Avbördning 
av vatten vid Tåkerns utlopp är en fråga av intresse även 
för Ödeshög och Mjölby kommuner som också drab-
bas vid översvämning av Tåkern. 

Bebyggelse skulle även kunna komma till skada om in-
vallningsföretag brister. Framför allt vid Tåkern men 
också vid Vättern förekommer invallningar för att skyd-
da ianspråktagen jordbruksmark men även bebyggelse 
mot översvämningar. Naturliga processer påverkar val-
larna som om de inte sköts ordentligt riskerar att brista 
och översvämningar uppstår. Vid ökad nederbörd ökar 
påfrestningen för vallarna och översvämningsrisken 
ökar. Ansvarig för vallarnas kondition är respektive in-
vallningsföretag. 

Ras och skred
Statens Räddningsverk kan i samråd med Statens geo-
logiska institut utföra stabilitetskarteringar. Någon så-

dan har ej utförts i Vadstena kommun då marken ej 
bedömts vara vare sig ras- eller skredbenägen. Någon 
noggrannare undersökning har dock ej genomförts. 

Skred riskerar att uppstå vid slänter ner mot vattenfö-
rekomster med jordarter som innehåller silt eller lera. I 
Vadstena kommun, som topografiskt är relativt flack, 
bör risken för skred vara ganska liten. Störst risk bör det 
vara längs Mjölnaån där erosion och översvämningar 
påverkar jordens stabilitet och lokala, små skred kan 
uppstå.  Rasrisken är också liten men förekommer på 
Omberg. De branta klipporna ner mot Vättern utsätts 
för frostsprängningar och erosion som påverkar ber-
gets hållfasthet.  Ingen bebyggelse påverkas men däre-
mot finns en risk för personskador eftersom många rör 
sig i området. 
 
Erosion
Vid ökade vattenmängder ökar risken för erosion i 
vissa områden. Det område som skulle kunna drab-
bas i kommunen är områdena längs Mjölnaån.  Enligt 
Riskbild Östergötland finns också förutsättningarna för 
erosionsproblem vid Vätterns strand, vilket också fö-
rekommer på vissa platser och möjligen skulle kunna 
öka vid ökad mängd nederbörd. En kartläggning skulle 
behöva göras för att utröna om byggnader ligger inom 
riskområden.  

Kommunikationer 
Generellt kommer troligen kostnaderna att förskjutas 
från tjälrelaterade skador till skador åsamkade av ökad 
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nederbörd, exempelvis bortspolade vägar och vägban-
kar samt större risk för skred, ras och erosion. Liknande 
scenario väntas för järnvägsnätet. Vadstena kommun är 
dock i stort sett förskonad mot dessa problem. 

Hälsa 
Vilka hälsoeffekter ett förändrat klimat kan få är svårt att 
veta. Till exempel kan ett varmare klimat öka risken för 
smittspridning av nya sjukdomar. Djur som tidigare inte 
klarat vårt klimat kan överleva om det blir varmare och 
dessa för med sig, och sprider, för oss nya sjukdomar.  

Det vi vet idag är att värmeböljor drabbar redan idag 
utsatta grupper i samhället och med ett varmare klimat 
riskerar effekterna att bli värre. Med god planering kan 
dock både inne- och utemiljö förbättras för att mildra 
värmeböljornas effekt. Exempelvis skapar vegetation i 
stadsmiljö ett bättre lokalt klimat med skugga och sval-
ka med högre luftfuktighet. 

Markföroreningar som idag ligger relativt orörliga kan 
som följd av naturolyckor komma upp till markytan vil-
ket kan få stora konsekvenser för miljön och hälsan.  
Översvämningar ökar i sin tur också risken för sprid-
ning av föroreningar i miljön.

Slutsatser

•	 En kartläggning av risken för naturolyckor 
och erosionsproblem i bebyggda områden 
bör genomföras.

•	 Vid eventuell komplettering av bebyggelse 
i ett strandnära (300 m från strandlinje) 
område bör en djupare analys 
göras av risken för naturolyckor och 
erosionsproblem.

•	 För att bättre tillvarata dagvattnet och 
minimera utsläppen till recipienterna 
förutsätts ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten.

•	 Grönstrukturens möjligheter i arbetet med 
att anpassa sig till klimatförändringen bör 
studeras i den grönstrukturplan kommunen 
avser att ta fram.



72

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

På olika sätt kan miljö- och riskfaktorer direkt eller 
indirekt påverka människans hälsa och säkerhet. 
För att förebygga eller minimera negativa effekter 
är det viktigt att känna till dessa för att kunna ta 
hänsyn till dem i planeringen. 
 
I avsnittet nedan beskrivs de miljö- och riskfakto-
rer som finns i kommunen.

Risk och beredskap
En lag som reglerar kommuners och landstings befo-
genheter vid extraordinära händelser i fredstid trädde i 
kraft 2002. En extraordinär händelse är en sådan som 
”avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 
eller överhängande risk för en allvarlig störning i vik-
tiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insat-
ser av en kommun eller ett landsting” Lagen kräver att 
risk- och sårbarhetsanalyser görs på all samhällsviktig 
verksamhet samt att en handlingsplan sammanställs. 
Kommunen har ett ansvar över hela det geografiska 
området, dock innebär det inte att kommunen tar över 
andra aktörers ansvar. Det handlar istället att verka för 
samordning och samverkan. Kommunen håller på att ta 
fram en handlingsplan. 

Även enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall 
kommunen också upprätta ett handlingsprogram där 
det framgår vilka risker för olyckor det finns i kom-
munen som kan leda till räddningsinsatser. Nuvarande 
program håller på att revideras.  
Vadstena kommun har ett samarbete med Motala kom-
mun gällande räddningstjänsten, med deltidsbrandmän 
i Vadstena. Avtal finns med ett frivilligt brandvärn i 
Borghamn. 

Transport av farligt gods
Farligt gods är ämnen eller föremål som har sådana far-
liga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, 
miljö eller egendom. 

I kommunen är nuvarande riksväg 50 den väg som trafi-
keras av mest tung trafik med farligt gods. 2,8 km av vä-
gen går genom tätbebyggt område men vägen passerar 
även nära förbi bebyggelse på landsbygden samt käns-
liga naturområden. Förutom att en olycka kan innebära 
stora risker för människoliv kan den också påverka na-
turmiljön och samhällsfunktioner. Vättern, som är vat-
tentäkt för flera kommuner, skulle till exempel kunna 
drabbas vid en olycka där farligt gods läcker ut. 

Problematiken kring nuvarande riksväg 50 har länge 
uppmärksammats, inte bara av Vadstena kommun. Vä-
gens standard är låg och eftersom sträckningen är av 
riksintresse har statliga medel tillsatts för att förbättra 
standarden. Enligt de nuvarande planerna ska riksvägen 
göras om till turistväg och den tunga trafiken istället le-
das via riksväg 32 från Motala via Skänninge till Mjölby 
och E4:an. Tillsammans med en ny förbifart planerad 
vid Vadstena stad minskar risken för en olycka med far-
ligt gods inom kommunen och särskilt inom staden. 

Det finns dock anläggningar i kommunen som är bero-
ende av transporter med farligt gods, till eller från verk-
samheten. Dessa finns det ingen dokumentation för 
men de flesta målpunkterna torde vara belägna inom 
verksamhetsområdena. 

Miljöfarlig verksamhet och förorena-
de områden
Verksamheter som klassas som miljöfarliga är sådana 
som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som 
hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa om-
givningen genom förorening av mark, luft och vatten 
samt buller. För att få driva en miljöfarlig verksam-
het kan det krävas tillstånd eller anmälan.  Exempel 
på miljöfarlig verksamhet är avloppsreningsverk, tip-
par, motorsportsbanor, skjutbanor, bensinstationer 
och tillverkningsindustri med flera. Genom företagens 
egenkontroll och myndigheternas tillsyn övervakas mil-
jön i kommunen. I Vadstena kommun finns flera an-
läggningar eller verksamheter som bedriver miljöfarlig 
verksamhet och som länsstyrelsen eller kommunen har 
tillsyn över, däribland så kallade B-anläggningar enligt 
förordningen för miljöfarlig verksamhet.

Förorenade områden är mark- och vattenområden (in-
klusive grundvatten) samt byggnader och anläggningar 
som är så förorenade att de kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa och miljö. Identifiering 
har gjorts av områden där verksamhet bedrivits eller be-
drivs som kan ge upphov till markföroreningar. Dessa 
områden inventeras och riskklassas innan det bestäms 
om åtgärd ska vidtas. 

I Vadstena kommun har ca 15 områden klassats i näst 
högsta riskgrupp där vidare utredning krävs.  I de fall ny 
markanvändning kan föranleda sanering sker processen 
enligt miljöbalken. 
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Deponier 
Kommunen har identifierat 3 st nedlagda deponier i 
kommunen samt några mindre avfallsupplag. Den se-
naste tippen användes fram till 1970-talet. Sedan dess 
har, enligt avtal med Motala kommun, avfallet trans-
porterats till Tuddarps avfallsanläggning i Motala där 
det tas om hand. En ny riskbedömning av de gamla 
deponierna ska göras och därefter kan ställning tas till 
eventuella åtgärder.
 
Täktverksamhet
I täkter utvinns och förädlas bland annat berg och grus. 
Enligt miljöbalken klassas täktverksamhet som miljöfar-
lig verksamhet. Den miljöpåverkan som täktverksamhet 
kan ge upphov till berör främst hydrologi, vattenkvalitet 
och naturmiljö samt att den oftast alstrar buller, vibra-
tioner och damm. 

Täkter för husbehov (att materialet inte avses att säljas) 
får ske utan tillstånd på egen mark såvida inte länsstyrel-
sen föreskrivit annat eller att täkten riskerar att påverka 
natur och kulturvärden. För husbehovstäkter med uttag 
av mer än 10 000 ton berg respektive 10 000 ton na-
turgrus krävs dock att en anmälan skickas till kommu-
nen innan verksamheten påbörjas. Anmälningsplikt till 
kommunen gäller också för anläggande av kross- och 
sorteringsverk. 

Östgötaslätten består delvis av alunskiffer vilket kan 
föranleda intresse för uranbrytning samt utvinning av 
olja och gas. Vadstena kommun kommer dock enligt 
beslut i kommunfullmäktige att använda sin kommu-
nala vetorätt enligt 17 kap 6 § miljöbalken för att avslå 
eventuell tillståndsansökan. 
I Borghamn finns två kommersiella täktverksamheter 
där brytning av kalksten pågår. 
 
Brand 
Enligt kommunens riskanalys är förutom trafikolyckor, 
brand det som utgör största risken för människors liv 
och hälsa i kommunen. Med undantag av risker för 
människors liv och hälsa orsakar bränder också ofta 
stor ekonomisk skada. I Vadstenas fall finns dessutom 
risken att kulturhistoriska miljöer går förlorade, speci-
ellt i innerstaden. På grund av bebyggelsens struktur 
innebär det en stor spridningsrisk samt att räddnings-
tjänstens fordon kan ha svårigheter att komma fram i de 
trånga gränderna. En kartläggning av spridningsrisker 
samt åtgärdsförslag för ett förbättrat brandskydd bör 
arbetas fram.

Luftföroreningar
Luftföroreningar påverkar människors hälsa; det hand-
lar om hälsobesvär och ökad sjuklighet (luftvägssjuk-
domar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar) och 

dödlighet. Dessutom skadar luftföroreningar naturen i 
form av växtskador, försurning och övergödning. Slutli-
gen påskyndas även nedbrytningen av till exempel före-
mål av metall, kalksten och gummi, skadar eller smutsar 
ner byggnader, statyer och fornlämningar. Utsläppsal-
strande verksamheter är exempelvis transporter, upp-
värmning, industriprocesser och trafik. 

I lagstiftningen har det därför införts miljökvalitets-
normer för att reglera utsläppen genom att bland annat 
ange högsta tillåtna värden på olika ämnen (kvävediox-
id, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen 
och partiklar) i utomhusluften.

Kommunerna har fått i uppgift att kontrollera miljökva-
litetsnormerna och ansvara för att se till att de uppfylls, 
exempelvis genom att se till att det upprättas åtgärds-
program vid behov. 

I Vadstena kommun beror förekommande luftförore-
ningar främst på trafiken och i viss mån småskalig ved-
eldning. Mätningar och beräkningar har gjorts på väg-
avsnitt på Fyllagatan och på genomfarten av riksväg 50. 
Fyllagatan är troligen den högst trafikerade tätortsgatan 
med trafik i båda riktningarna och hus med boende på 
båda sidor av gatan. Genomfarten av riksväg 50 har 
generellt mycket trafik varav stor andel är tung trafik. 
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Mätningar och beräkningar visar att inga medelvärden 
överstiger några gränsvärden. Nya mätningar har ge-
nomförts under 2010 och 2011 av partiklar längs ge-
nomfarten där de mycket låga värdena enligt de tidigare 
beräkningarna har bekräftats. Medelvärdet under mät-
perioden var 13,4 µg/kbm och hamnar därmed klart 
under miljökvalitetsnormen, årsmedelvärde 40 µg/
kbm3. (rapport, Östergötlands luftvårdsförbund 2011).

Buller
Buller definieras som ”allt oönskat ljud”. Vad som upp-
fattas som buller varierar således från person till person. 
Vägtrafik, industrier, fläkt- och kylanläggningar och 
skjutbanor är vanliga bullerkällor men även fritidssyss-
lorna alstrar buller, exempelvis gräsklippare, lövblåsar 
och motorbåtar med mera.
Buller kan ge negativa hälsoeffekter. Stress, irritation 
och sov- och koncentrationssvårigheter hör till några 
effekter som kan uppstå av buller. 

Riksdagen fattade 1997 beslut om riktvärden för bul-
lerstörning i bostaden av trafikbuller. Myndigheter har 
även satt riktvärden för andra verksamheter i anslutning 
till bostäder. Gemensamt för riktlinjerna är att de inte är 
juridiskt bindande. 

I Vadstena har det förekommit bullerproblem längs ge-
nomfarten och en del insatser har gjorts av väghållaren, 
dåvarande Vägverket, för att dämpa störningarna. För 
de gator där kommunen är väghållare är inga buller-
mätningar gjorda så information saknas om eventuella 
bullerstörningar.  
  

Radon  
Radon är en lukt- och färglös radioaktiv gas som bildas 
när radioaktiva ämnen i berggrund och mark sönderfal-
ler. Radon finns mer eller mindre överallt men på grund 
av berggrunden i vissa delar av kommunen består av 
alunskiffer finns en förhöjd risk för radon i dessa om-
råden. 

Vi kan inte uppfatta radongas med våra sinnen, men 
med hjälp av olika mätmetoder kan gashalten mätas.  
Radonet kan finnas i marken under huset, i byggnads-
material och i dricksvattnet från bergborrade brunnar. 
Eftersom radon har negativa hälsoeffekter är det viktigt, 
om misstanke finns om höga radonhalter, att undersöka 
radonhalten i bostaden och i dricksvattnet så att inte 
aktuellt gränsvärde överskrids. Överskrids gränsvärdet 
bör fastighetsägaren vidta sanerande åtgärder. 

SGI, Statens Geotekniska Institut, har genomfört en 
översiktlig inventering av var högriskområden för ra-
don finns i kommunen. 
 

Slutsatser

•	 En kartläggning av spridningsrisker samt 
åtgärdsförslag för ett förbättrat brandskydd 
bör arbetas fram. 
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TEKNISK INFRASTRUKTUR

I tekniska frågor har ett samarbete mellan Vadste-
na och Motala kommuner kommit till stånd. Kom-
munerna har en gemensam nämnd för vatten och 
avfall. Tekniska förvaltningen i Motala kommun 
sköter exempelvis drift och underhåll av den kom-
munala vatten- och avloppsverksamheten både i 
Motala kommun och i Vadstena kommun. 

Vattentäkter
Användningen  av vattenresurserna omfattar både 
brukandet av vattenarealer och nyttjande av yt- och 
grundvattentillgångarna som råvara för allmänna eller 
enskilda ändamål. Att hushålla med vattenresurserna 
inom kommunen innebär både att eftersträva en lämp-
lig samordning av hur vattenarealerna nyttjas och att 
säkerställa ett långsiktigt skydd för de vattentillgångar 
som är av störst betydelse från allmän synpunkt.

Vattentillgångarna utgörs av både yt- och grundvatten 
och är av grundläggande betydelse för den lokala sam-
hällsutvecklingen, primärt för nyttjande som dricksvat-
ten eller andra hushållsändamål samt för vissa industri-
ella behov. Vattentäkter av större betydelse ur allmän 
synpunkt måste ges ett långtgående skydd i syfte att 
säkerställa både kvalitet och kvantitet.

Ytvatten 
Sjön Vättern förser ca 6 000 personer i Vadstena kom-
mun med dricksvatten. Vattenintagen är förlagda till 
Borghamn och Vadstena stad, vars vattenintag dock 
inte ligger tillräckligt djupt för att alltid garantera högsta 
kvalitet på dricksvattnet. Beslut om åtgärder för Vadste-
nas vattenverk avvaktar en pågående utredning om att 

koppla samman Vadstena stads dricks- och spillvatten-
nät med Motala kommuns ledningsnät och kostnaden 
för detta. I nuläget har kommunen ingen reservvatten-
täkt.

Grundvatten 
Berggrunden i kommunen har en relativt hög vatten-
föringskapacitet och flera grundvattenreservoarer får 
kända i kommunen. För fastigheter som ej är anslutna 
till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste fast-
ighetsägaren lösa frågan på annat sätt. Enskilt vatten tas 
oftast från egen brunn, grävd eller borrad. Ett mindre 
antal hushåll tar också vatten direkt från Vättern. 

Skyddsområden för vattentäkter
Flera kommuner har Vättern som dricksvattentäkt 
och därför pågår arbete att få sjön klassad som vatten-
skyddsområde. Ärendet ligger nu hos länsstyrelserna 
runt Vättern. 

Förslaget om vattenskyddsområde innehåller en 50 m 
bred skyddszon längs stranden och motsvarande zon av 
samma bredd kring vissa vattendrag som mynnar i sjön, 
vid normalt vattenstånd.

Ett vattenskyddsområde sträcker sig även upp på land 
där det kan indelas i olika skyddszoner. Skyddszo-
nerna ska minska risken för diffusa föroreningar men 
även ge ansvariga lite respit vid eventuell olycka innan 
föroreningen når vattentäkten. Vissa verksamheter kan 
komma att påverkas om de på något sätt kan påverka 
vattenkvaliteten. Beroende på vilken skyddszon olika 
aktiviteter är belägna i, kan verksamheten påverkas i 
olika utsträckning. 

Avlopp
Inom kommunens verksamhetsområden för vatten och 
avlopp är kommunen skyldig att ordna med vatten- och 
avloppsförsörjning. Verksamhetsområdenas storlek är 
fastställda och finns angivna på kartor, tillgängliga hos 
kommunen. Finansieringen av vatten- och avloppsför-
sörjningen sker genom avgifter från abonnenterna.     

En kretsloppsanpassning av vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen är ett led i arbetet för långsiktig 
hållbarhet. De föroreningar och oönskade ämnen som 
leds till avloppet försvinner inte utan stannar kvar i 
kretsloppet, vilket ger en mycket skiftande kvalitét på 
spillvatten och slam. Inriktningen är att vattnet ses som 
en resurs och att omhändertagandet av avloppsvatten 
är kretsloppsanpassat. För de nuvarande avloppslös-
ningarna måste en större renhet av slammet uppnås. 
Industrins avloppsvatten måste också i större utsträck-
ning renas vid källan. 

I Vadstena stad samt i Rogslöa, Skedet och Borghamn 
renas hushållens och industrins avloppsvatten idag i 
kommunala reningsverk. I dagsläget pågår arbete med 
att förbättra kommunens spill- och avloppsledningar 
genom separata system. Ett av syftena med dessa planer 
är att minska bräddningar från avloppsledningsnätets 
bräddpunkter, innan avloppsvattnet når reningsverket. 
Förbättringarna görs även för att minska risken för käl-
laröversvämningar.
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Enskilda anläggningar
Många fritidsområden med gammal bebyggelse och 
enkla sanitära lösningar, torrklosett och enklare form av 
avlopp, är i färd med att omvandlas till åretruntboende. 
Är områdena planlagda finns som regel en gemensam 
vattentäkt på säkert avstånd, för att möjliggöra enskilt 
omhändertagande av avloppsvattnet på den egna fast-
igheten. 

Problem kan dock uppstå i områden där sommarbo-
staden görs om till permanentboende med krav på hö-
gre standard. När behovet av åretruntvatten uppstår 
och det borras efter vatten skapar det problem för den 
egna och granntomter att anlägga avloppsanläggningar 
eftersom risk föreligger att den nyanlagda vattentäkten 
förorenas. Nässjahalvön är ett exempel på ett sådant 
område där det finns ett tryck att dels bygga nya fri-
tidshus men också att omvandla fritidshus till perma-
nentbonde.  Bedömningen är att det i dagsläget inte går 
att öka belastningen i området med en utökad infiltra-
tion eftersom det riskerar att påverka grundvattnet. I 
en pågående VA-utredning (vatten och avlopp) studeras 
frågan närmare.

Dagvatten
Dagvatten är det vatten som samlas upp från hårdgjorda 
ytor (till exempel asfaltsytor, tak och gator) vid neder-
börd och snösmältning. I de flesta fall leds dagvattnet 
bort via dagvattennätet ut i närmaste vattendrag. Någon 
rening av dagvattnet görs inte i reningsverket beroende 
på att nederbörden ofta kommer i sådana stora mäng-
der och under kort tid att kapaciteten för reningsverken 
inte räcker till. 

Ofta är dagvattnet relativt rent men det beror på ifrån 
vilken yta det kommer. Från trafikytor kommer till ex-
empel föroreningar från avgaser, oljor och däckslitage. 
Ett annat utsläpp uppstår vid tvätt av bil på gatan, par-
keringsplatsen eller på gården. Tvättvattnet rinner ner 
i dagvattenbrunnar och går då orenat ut till Vättern. 
Smutsvattnet innehåller föroreningar som metaller, ol-
jerester och kemikalier från bilvårdsmedel med mera, 
vilka är skadliga både för människan och för miljön.

För att minimera utsläppen i våra recipienter (Vättern i 
Vadstenas fall) så går det att på olika sätt arbeta för att 
rena dagvattnet innan det når dit. Genom att i så stor 
utsträckning som möjligt leda ut vattnet på gräs- och 
planteringsytor, i dammar, diken, våtmarker med mera 
kan vattnet tas om hand på platsen istället för att ore-
nat belasta Vättern. Ett kreativt omhändertagande av 
dagvattnet i staden kan inte bara avlasta dagvattennätet 
utan även tillföra mervärde till stadsmiljön med till ex-
empel vattenspeglar och gröna tak. 

Vadstena har i dagsläget två fördröjningsmagasin för att 
minska belastningen i ledningsnätet vid kraftiga regn. 
Fördröjningsmagasinen är dock inte utformade för att 
rena vattnet annat än sedimentera slam. Vid framtida 
nybyggnation måste dagvattnet i största möjliga mån 
tas omhand lokalt.
 
Utbyggnadsområde för dagvatten 
och avlopp
I dagsläget pågår en utredning om hur en kapacitets-
höjning av Vadstena kommuns reningsverk kan åstad-
kommas på bästa sätt. En kapacitetshöjning är 

nödvändig om staden skall kunna expandera. Det finns 
exempelvis även önskemål från fritidsbostäderna på 
Nässjahalvön att få ansluta sig vilket i dagsläget inte är 
möjligt. 

Avfall och återvinning
Avfallshanteringen sker i samarbete med Motala kom-
mun. Hushållsavfall samlas in av kommunens entre-
prenör och transporteras till förbränning i Linköping. 
Sortering av hushållskompost har införts 2012 för att 
kunna röta avfallet och utvinna biogas lokalt. 

Grovsopor och farligt avfall tas om hand på någon av 
anläggningarna i Vadstena, Borensberg eller Motala där 
sorterade sopor återvinns.  I Vadstena öppnade en ny 
återvinningscentral under 2010. 

Tele- och datakommunikation

Telekommunikation
Ett teknikskifte är på gång inom telefonin. Beslut har 
tagits av Telia Sonera att kopparnätet skall börja avveck-
las. I första skedet berörs telestationer utan ADSL, samt 
luftburna teleledningar. Kommunerna har i dagsläget 
inte fått vidare information om tidsplan eller vilka om-
råden som inledningsvis berörs. Det är därför inte känt 
om kommunen kommer att påverkas av förändringarna 
i första skedet. Enligt lagen om elektronisk kommuni-
kation har dock alla rätt till telefoni till sin fasta bostad 
eller sitt företag till ett överkomligt pris. 
De hushåll som eventuellt berörs av förändringarna 
kommer att i första hand, av tidigare leverantör, erbju-
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das alternativa lösningar till den fasta telefonin. Det 
som finns att erbjuda idag är mobil telefoni, mobilt 
bredband eller fiber. 

Datakommunikation
Användningen av tjänster som distribueras via IT-
infrastruktur har ökat explosionsartat de senaste åren 
och ingenting tyder på att den utvecklingen kommer att 
stagnera. Allt fler människor allt högre upp i åldrarna 
använder internet dagligen och inom allt fler områden. 

Vadstena kommun ser IT-infrastrukturen som lika 
viktig som andra infrastrukturer som tillexempel vä-
gar, vatten, avlopp och el. Kommunen har därför valt 
att arbeta fram en ny IT-infrastrukturplan. Av planen 
framgår att kommunen ansluter till de nationella målen 
som anger att ”40 procent av alla hushåll och företag 
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s” och att 
”90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s.” Vadstena kommun 
har dock valt att inte begränsa sig till 100 Mbit/s utan 
valt att det istället ska  vara en fiberanslutning utan 
dessa begränsningar.  Post- och telestyrelsens definition 
av anslutning är att företag och hushåll har tillgång till 
bredband om de befinner sig inom 353 meter från en 
fiberanslutningspunkt. Vadstena kommun ansluter sig 
till denna definition. 

Utbyggnaden av fiberbaserad IT-infrastruktur har hit-
tills kommit till stånd främst i form av stomlinjer inom 
kommunen. Befolkningen på landsbygden har sedan 
anslutit sig till dessa via byanätsanslutningar med fiber. 
I Vadstena stad har fiberdragning förberetts i samband 

med att fjärrvärmenätet byggts ut. Utöver detta är de 
flesta av telestationerna i kommunen försedda med 
ADSL-utrustning. Detta gör att tillgången till bredband 
i kommunen är mycket god. I PTS bredbandskartlägg-
ning för 2009 anges anslutningsgraden för trådbundna 
accesser till 98,9 % för hushållen och 97,2 % för företa-
gen i kommunen. Täckningen för mobilt bredband är i 
samma kartläggning 100 %. 

Energi
Kommunen har upprättat en energiplan som behand-
lar tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. Bakgrunden till planen är de energi- och 
klimatmål som fattats på såväl global, nationell och re-
gional nivå. Planen syftar till att arbeta för dessa mål 
på lokal nivå.  Planen ska fungera som en strategisk ut-
vecklingsplan samt en vägledning i kommunens arbete 
för en önskvärd inriktning av energipolitiken. 
I kommunen har energiförbrukningen minskat och för-
brukningsmönstret ändrats sedan 1990-talet. Flera upp-
värmningsalternativ har tillkommit och bergvärmen har 
tagit stora andelar i förhållande till oljeuppvärmning. 
Många hushåll och industrier har dessutom anslutit sig 
till fjärrvärmenätet vilket följer kommunens mål mot 
ett ekologiskt uthålligt energisystem. Idag kan vi dock 
inte se en enskild energikälla som löser våra problem 
utan vi måste hitta fler energikällor som tillsammans 
kan minska den totala miljöbelastningen inom flera an-
vändningsområden.

När det gäller energianvändningen är kommunens 
övergripande mål är att användningen av eldningsolja 

av fossilt ursprung ska minska med 50 % till 2020 från 
2005 års nivå, kommunens arbetsplatser ska minska sin 
energianvändning samt att energianvändningen per in-
vånare ska minska. 
   
Fjärrvärme
Fjärrvärmeverket i Vadstena drog igång sin verksamhet 
2001. Av bränslet utgörs 98 % av flis, resterande av olja. 
Sedan dess har konverteringar kunnat ske till fjärrvärme 
i befintligt bostadsbestånd. Kommunens målsättning är 
att framtida industriområden skall placeras i närhet till 
fjärrvärmeverket för att underlätta för anslutning med 
tillräckligt hög kapacitet.

Elkraft
Ansvaret för ledningsnätet för distribution av elkraft 
till abonnenter regleras i s.k. områdeskoncession, som 
inom kommunen innehas av Vattenfall Eldistribution 
AB. Vadstena stad ansluts via luftledningar som utgår 
från en transformatorstation på Kvarnbacken vilken 
är ansluten till det övergripande nätet med högspän-
ningsledningar om 130 kV. Vid framtida planering och 
bebyggelse måste hänsyn tas till Elsäkerhetsverkets 
starkströms föreskrifter. Beträffande elektromagnetiska 
fält kring ledningarna finns inga fastställda gränsvärden 
utan försiktighetsprincipen måste tillämpas.

Vindkraft
Vindkraften behandlas i ett tillägg till översiktsplanen, 
antaget 2010. Detta ersatte den första vindkraftsplanen 
från 2002.  Översiktsplanen anger dels primära områ-
den där det är lämpligt att uppföra vindkraftverk, se-
kundära områden där vindkraftverk kan prövas med 
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särskild utredning om påverkan på landskapsbilden, 
och områden som inte bedöms lämpliga för utbyggnad 
med hänsyn till landskapsbilden, bebyggelse och avväg-
ning mot olika riksintressen. Länsstyrelsen anser att två 
av de utpekade sekundära områdena inte är lämpliga för 
utbyggnad av vindkraft.

I kommunen finns idag 15 uppförda verk och fyra som 
beviljats bygglov men ännu inte byggts. Vidare finns två 
uppförda gårdsverk. Med befintliga verk kom 2007, 31 
% av energin i kommunen från vindkraft. Om de fyra 
beviljade verken byggs, ökar andelen till 54 % av den 
totala elförbrukningen. Målsättningen är att kommunen 
skall vara självförsörjande på förnybar energi. 
För att uppnå målet krävs ytterligare 6 -7 vindkraftverk, 
vardera med effekt i storleksordningen 2 – 3 MW. 

Utbyggnadsmöjligheterna inom Vadstena kommun be-
gränsas kraftigt bland annat på grund av riksintresse 
för kulturmiljövården som täcker stora delar av kom-
munen. Kommunen har indelats i primära och sekun-
dära områden samt undantagna områden. I det primära 
området, i kommunens östra del bedöms vindkrafts-
utbyggnad som mest lämplig enligt vindkraftsplanen. 
Försvarsmakten har den 4 oktober 2010 beslutat om 
stoppområden för nya vindkraftverk kring flygplatser-
na på Malmen och Karlsborg, vilket innebär ytterligare 
restriktioner som berör större delen av kommunens yta. 
Endast ett av de sekundära utbyggnadsområdena lig-
ger utanför stoppområdena, nämligen området kring 
Häckenäs. Se vidare i vindkraftsplanen: Vindkraft Vad-
stena.

Bioenergi
Jordbruket är en stor näringssektor inom kommunen 
som har stor potential att lägga en grund för ett hållbart 
ekologiskt samhälle. Inom jordbruket finns energiresur-
ser som grödor, halm och gödsel. Idag eldas eller plöjs 
till exempel stora mängder halm ner i marken istället för 
att använda det som energikälla. Kommunen planerar 
att tillsammans med lantbrukarna analysera möjlighe-
terna för att utvinna biogas från gödseln som produ-
ceras vid de större gårdarna inom kommunen. Detta 
skulle kunna minska den fossila bränsleförbrukningen 
på gårdarna och få ner koldioxidutsläppen. Målet är en 
etablerad biogasproduktion till år 2020. 

Solenergi
De ekonomiska möjligheterna har på senare tid för-
bättrats be¬träffande utnyttjande av solenergi för pro-
duktion av elkraft och uppvärmning. Solpaneler, dvs. 
solfångare för produktion av varmvatten och solceller 
för elproduktion, monteras för närvarande oftast på tak 
och på fasader, vilket får konsekvenser för byggnader-
nas utseende med större eller mindre påverkan på be-
byggelsemiljön. I dagsläget behandlas varje ärende uti-
från sina särskilda förutsättningar och på grundval av 
det allmänna regelverket för plane¬ring och byggande. 
Frågeställningen har inte hunnit utredas i samband med 
arbetet med denna översiktsplan, utan behöver belysas i 
översiktliga sammanhang för att kommunen ska kunna 
ange riktlinjer för ärendehantering av bygglovärenden 
särskilt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
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DEL 4 | RIKSINTRESSEN

Riksintressen finns för flera av samhällets sek-
torer och utpekas vanligtvis av den sektors-
myndighet som är berörd. I Vadstena kom-
mun finns områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, yrkesfis-
ke, vägar och totalförsvaret. Del 4 innehål-
ler en redogörelse för de riksintressen som 
har utsetts inom kommunens yta, tillsammans 
med Vadstena kommuns ställningstaganden. 
Underlagen från olika ämnesområden åter-
speglas i de ställningstaganden och förslag 
som redovisas i del 5. Ytterligare underlag 
till översiktsplanen återfinns via källförteck-
ningen i del 1.
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Om ett område är klassat som riksintresse enligt mil-
jöbalkens 3 eller 4 kapitel ska området skyddas från 
förändringar som påtagligt skadar riksintressets värden. 
Ett riksintresse har värde från ett nationellt perspektiv 
och väger tyngre än kommunala allmänna intressen. 
Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel ska kommunen i 
sin översiktsplan redovisa områden av riksintresse och 
redogöra för hur dessa ska tillgodoses i den fysiska pla-
neringen. Länsstyrelsen har i sin tur ansvar att föra ut 
statens anspråk, på hur riksintressenas intressen ska till-
varatas, till kommunerna. Jord- och skogsbruk är av na-
tionell betydelse. Miljöbalken anger skydd beträffande 
brukningsvärd jordbruksmark och skogsmark av bety-
delse för skogsnäringen (miljöbalken 3 kap. 4 §). 

Åtgärder som kan skada ett intresse kan skifta från ett 
område till ett annat och måste bedömas från fall till 
fall. Exempel på sådana ingrepp som påtagligt kan ska-
da ett markområde är dikning, schaktning, utfyllnad, ny 
bebyggelse, markskador genom fordon eller maskiner, 
utsläpp av orenat vatten eller andra utsläpp, eller igen-
växning.

Riksintresse för yrkesfiske

Vadstena kommuns ställningstagande

•	 Vättern ska skyddas mot åtgärder som kan 
innebära påtaglig skada på riksintresset.

Riksintresse för yrkesfisket utpekas av Fiskeriverket och 
regleras i Miljöbalkens 3 kapitel. Enligt 3 kap 5 § miljö-
balken ska ”områden som är av riksintresse för rennä-
ringen eller yrkesfisket skyddas mot åtgärder som ”kan 
påtagligt försvåra näringarnas bedrivande”.
I Vadstena kommun utgör Vättern riksintresse för yr-
kesfisket.
Riksintresse för natur

Riksintresse för naturvården utpekas av naturvårdsver-
ket och regleras i miljöbalkens 3 kap 6 §. Enligt Na-
turvårdsverket ska riksintressena representera huvud-
dragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling 
och visa mångfalden i naturen. Sammanställningen av 
riksintressena i Vadstena kommun utgår från Läns-
styrelsens beskrivningar av naturvärden inom de olika 
områdena. Beteckningarna på riksintressena utgår från 
länsstyrelsens numrering.

Tåkern (NRO 050 10) 

Tåkern räknas på grund av sitt rika fågelliv till en av 
Nordeuropas förnämsta fågelsjöar. Åtskilliga hotade ar-
ter häckar här och som rastplats för gäss och änder har 
sjön stor betydelse i ett internationellt perspektiv. Även 
flora och insektsfauna är mycket rika. Tåkern är utpe-
kad som riksintresse för naturvården, Ramsarområde 
samt Natura 2000 på grund av sin flora och fauna. Sjön 
berörs också av riksintresse för friluftslivet. Halva sjön 
ligger inom Vadstena kommun, övriga delar i Ödeshögs 
och Mjölby kommuner

Tåkern är sedan år 1975 skyddat av Länsstyrelsen som 
naturreservat. För att värdet ska bestå ska bl a Tåkerns 
strandängar hävdas och skogen betas. Med sin utomor-
dentligt rika vegetation och flora, sin omväxlande och 
intressanta fauna samt sist men inte minst sin speciella 
topografi och geologi, räknas till ett av de värdefullaste 
naturområdena i södra och mellersta Sverige. 

Vadstena kommuns ställningstagande

Tåkern och dess närmaste omgivningar (1 km från 
strandlinjen) ska värnas från åtgärder som kan 
förändra områdets karaktär och upplevelsen av 
sjön i landskapet. Tåkern ska bevara sin karaktär 
av fågelsjö och rekreationsmiljö. Sjön ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset.
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Omberg (NRO 050 11) 

Omberg är genom sitt läge mellan Vättern och den 
plana, vidsträckta östgötaslätten ett dominerande inslag 
i landskapet. Den stora variationen av naturmiljöer gör 
berget till ett kärnområde för många sällsynta och röd-
listade växter och djur i Sverige. 

På berget finns områden som är utpekade Natura 
2000-områden – Ombergs branter, Ombergsliden, 
Ostmossen och Västra Karlsbo kalkkärr. Ombergsliden 
och Ostmossen är skyddat som naturreservat. Omberg 
är också utpekat som riksintresse för kulturmiljövård 
och friluftsliv.

Naturvärdena kommer att bestå om den öppna marken 
även i framtiden hålls öppen och om området undantas 
från ingrepp som t ex bebyggelse, anläggningar, om-
föring av lövskog till barrskog, slutavverkning av ädla 
lövträd, barrträdsplantering av öppen mark, myrdik-
ning och täkt. Hela berget är av Sveaskog angivet som 
ekopark. Liksom naturreservaten på berget sköts eko-
parken efter en upprättad skötselplan.

Vättern (NRO 050 01) 

Vadstena kommuns ställningstagande

Omberg är och ska fortsätta vara viktig som 
rekreationsmiljö och turistmål i Vadstena 
kommun. Berget ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada riksintresset. Dess närmaste 
omgivningar ska värnas från åtgärder som kan 
förändra områdets karaktär och upplevelsen av 
Omberg i landskapet.

Vätterns förkastningsbetingade sjöbäcken, förstklassiga 
vattenkvalitet och intressanta fauna utgör en utomor-
dentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö. Vättern är 
väl känd för sitt klara och fina vatten – siktdjupet är ca 
12 meter! I sjön finns minst 28 fiskarter, mest känd är 
Vätternrödingen. Sjön utnyttjas både som dricksvatten-
täkt och som recipient för avloppsvatten.

Vadstena kommuns ställningstagande

Vättern och dess strandmiljöer ska värnas från 
åtgärder som kan påverka vattenmiljön negativt. 
Vättern ska också skyddas mot ingrepp som 
påtagligt kan skada riksintresset från kulturmiljö-, 
naturvårds- och friluftssynpunkt. 
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Vättern med öar och strandområden är på grund av 
sina höga natur- och kulturmiljövärden också utpekat 
som riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Detta 
innebär, enligt miljöbalken, att turismens och frilufts-
livets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av explo-
ateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Vättern är 
också ett Natura 2000-område.

Hagebyhöga kalkkärr (NRO 050 14) 

Hagebyhögakärret är ett välutbildat extremrikt kärr 
med rik flora, med bl a stor rikedom på nycklar och 
kärrknipprot. Kalkkärret som är ett av de finaste i Öst-
ergötland har få motsvarigheter på det svenska fastlan-
det. Hela området ingår sedan 2008 i naturreservat som 
upprättades 1981. Hagebyhögakärret är utpekat som 
Natura 2000-område.

Naturvärdet kommer att bestå om området undantas 
från dikning, utfyllnad, schaktning, bebyggelse och 
markskador. Kärret måste hållas helt öppet genom bete 
eller röjning.

Vadstena kommuns ställningstagande

Kalkkärret ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada riksintresset.

Kastad kulle (NRO 050 13) 
Kastad kulle har en mycket rik stäppängsflora och är en 
av de värdefullaste stäppängarna i Östergötland. Kas-
tad kulle är naturreservat sedan år 2001 och utpekat 
som Natura 2000-område. 

Naturvärdena kommer att bestå om området undantas 
från ingrepp som t ex täkt, gödsling, tippning, barr-
trädsplantering, bebyggelse och schaktning. Stäppängen 
måste hållas öppen genom bete eller röjning. 

Fyrstensberget (NRO 050 12) 

Vid Fyrstensberget går den kambrosiluriska berggrun-
den i dagen. I den upp till 10 m höga strandklinten kan 
kalkstenslager från mellanordvicisk tidsålder studeras. 
Här finns en intressant fossilvärd med ansamlingar av 

Vadstena kommuns ställningstagande

Kastad kulle ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada riksintresset.

Vadstena kommuns ställningstagande

Fyrstensberget ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada riksintresset.

Cystoideer, en grupp av utdöda tagghudingar som på 
mycket långt håll är släkt med våra sjöstjärnor och sjö-
borrar. Fossilförekomsten vid Ullnäs saknar motstycke 
i världen. 

Naturvärdena kommer att bestå om området undantas 
från ingrepp som t ex sprängning, täkt, stentippning på 
stranden och bebyggelse.

Motalabuktens övärld (NRO 050 15) 
Övärlden omfattar fem öar och ögrupper, varav endast 

den sydligaste ön, Jungfrun, ligger i Vadstena kommun. 
Visingsöformationens bergarter förekommer endast i 
Vättersänkan och är åtkomlig på få ställen vid stränder 
och på öar. På öarna i Motalabukten påträffas förutom 
formationens bergarter också den underliggande gra-
niten.

Riksintresset är även utpekat som riksintresse enligt 
4 kapitlet miljöbalken och ingår Natura 2000- nätverket. 

Vadstena kommuns ställningstagande

De värden som är knutna till övärlden ska bevaras 
och skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada riksintresset.
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Natura 2000 och Ramsarområde Ramsarområde
Ramsarkonventionen är en internationell konvention 
för skydd av värdefulla våtmarker. I Vadstena kommun 
är Tåkern utpekad som Ramsaområde. 

Riksintresse för kulturmiljö

Riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3 kapitlet 
6 § miljöbalken och utpekas av Riksantikvarieämbetet. 
Riksintressena ska representera hela landets historia, 
från stenålder till nutid. De ska åskådliggöra hur vi ge-
nom århundradena utnyttjat naturens resurser, olika ti-
ders näringsliv och sociala villkor, byggnadsskick samt 
estetiska ideal. Beskrivningen av Vadstenas riksintres-
sen för kulturmiljövården utgår från Riksantikvarieäm-
betets värdetexter (1997-08-18), som återfinns på deras 
hemsida (http://www.raa.se/publicerat/varia2009_26.
pdf).

Omberg - Tåkernområdet (E1-7)

Landskapet i riksintresset omkring Omberg och Tåkern 
har brukats i tusentals år och här finns lämningar av 
människors aktiviteter från alla tidsperioder, allt sedan 
yngre stenålder. Området har haft stor betydelse i Sve-
riges historia och flera kungaätter och stormannaätter 
härstammar från bygden. Landskapet kan delas in i tre 
för området viktiga perioder – förhistorisk tid, central-
bygden under medeltiden och de stora skiftesreformer-
nas tid på 1800-talet. 

Vadstena kommuns ställningstagande

Vadstena kommun anser att det är viktigt att den 
öppna karaktären av jordbruksbygd bibehålls, 
genom fortsatt åkerbruk eller betesdrift i hagmarker. 
Spridd bebyggelse ska undvikas i det öppna 
landskapet. Ny bebyggelse, även jordbrukets 
ekonomibyggnader, bör lokaliseras i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Nya byggnader ska anpassas 
till den lokala byggnadstraditionen. Befintliga 
alléer och andra stora träd kring gårdarna bör 
bevaras och kompletteras. I området finns en stor 
mängd fornlämningar som, liksom kyrkor och 
byggnadsminnen, skyddas av kulturminneslagen. 
Vadstena kommun anser att området har stora 
möjligheter att utvecklas som besöksmål med där 
tillgängligheten för olika trafikslag kan förbättras 
bland annat beträffande nuvarande riksväg 50. 
Ny bebyggelse eller anordningar av olika slag får 
inte påtagligt skada riksintresset.
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Vadstena kommuns ställningstagande

De områden som är knutna till nätverken Natura 
2000 och Ramarområdena ska skyddas mot 
åtgärder som påverkar de utpekade värdena, i 
enlighet med miljöbalken.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden 
som är av särskilt intresse för medlemmarna inom EU. 
Syftet är att värna om vissa naturtyper och arter och 
deras livsmiljöer. För att bedriva verksamhet eller vidta 
åtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000- om-
råde krävs tillstånd. Utpekade Natura 2000-områden 
regleras i miljöbalkens 4 kapitel och samtliga Natura 
2000 områden är klassade som riksintresse.

Inom Vadstena kommun finns följande Natura-
2000-områden:
• Vättern
• Tåkern
• Omberg (branterna)
• Ombergsliden
• Ostmossen
• Borghamns kalkkärr
• Kastad kulle torräng
• Hovanäs kalkfuktäng
• Västra Karlsbo kalkkärr
• Hagebyhögas kalkkärr
• Långvrån
• Hagalund
• Örberga
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De förhistoriska boplatserna, framför allt omkring Tå-
kern, berättar att området har varit brukat och bebott 
allt sedan yngre stenåldern, minst 6 000 år tillbaka i ti-
den. Riksintresset är rikt på fornlämningar och boplat-
ser i åkermark påträffas fortlöpande i samband med 
schaktningar av olika slag. 

Det landskap vi ser idag i området Omberg – Tåkern 
– Vadstena härstammar till stora delar från medeltiden. 
Då etablerades de många medeltida kyrkorna, byarna, 
vägnätet, Vadstena stad grundades och kloster byggdes 
(i Vadstena och Alvastra). Enligt Riksantikvarieämbe-
tets värdetext hade området vidare en konstituerande 
betydelse i Sveriges statsbildningsprocess under yngre 
järnålder och tidig medeltid. Flera kungaätter härstam-
mar från bygden.

Även om den storskaliga odlingen var etablerad redan 
under medeltiden är jordbrukslandskapet som vi ser det 
idag en produkt av 1800-talets skiftesreformer och ra-
tionaliseringar. Då tillkom ensamgårdarna och de stora 
fälten. Denna så avgörande tid för utformningen av den 
svenska landsbygden kan avläsas tydligare här än någon 
annanstans i landet. Det visar också jordbruksföreta-
gens roll i det framväxande industrisamhällets kapital- 
och företagsbildning.

Samtliga tidsepoker är fortfarande tydligt avläsbara i 
dagens landskap och området speglar på så vis ett stort 
tidsspann. 

Vadstena stad (E18)

Riksintresset Vadstena är en småstadsmiljö, tillika and-
ligt centrum och vallfartsort, som har vuxit fram om-
kring birgittinerordens moderkloster. Klostret byggdes 
under senare delen av 1300-talet och in på 1400-talet, i 
närheten av sockenkyrkan S:t Per och med den kungs-
gård som folkungaätten etablerat på platsen under 
1200-talet. Vadstena var under senmedeltiden en be-
tydelsefull stad och vallfartsort och blev senare under 
reformationen fäste för den nya tidens kungamakt. Då 
avhyste Gustav Vasa det medeltida kvarteret Sanden 
för byggandet av Vadstena slott, som påbörjades 1545. 

Vadstena kommuns ställningstagande

Ny bebyggelse inom riksintresset ska utformas med 
stor hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och 
Vadstenas byggnadstradition. Nya exploateringar 
får inte förändra gatunätet eller stadsbilden i staden. 
Förändringar av befintlig bebyggelse ska ske på ett 
sätt som överensstämmer med kulturhistoriska och 
antikvariska värden. Kommunen anser att stadens 
siluett ska vara fri från nya, konkurrerande inslag. 
Vadstenas medeltida stadsområde är skyddat som 
fornlämning enligt kulturminneslagen. I Vadstena 
finns vidare ett antal byggnadsminnen som även 
de skyddas enligt kulturminneslagen. Vadstena 
stad ska i övrigt skyddas mot åtgärder som kan 
innebära påtaglig skada på riksintresset.

Stadsbilden präglas av slottet och klostrets byggnader, 
de många medeltida profana byggnaderna och den 
småskaliga stadsbebyggelsen i trä och puts. 

Riksantikvarieämbetet uppmärksammar i riksintressets 
värdetext den ålderdomliga tomtstrukturen samt gator-
nas och torgens karaktär, med sluten bebyggelse i de 
centrala delarna och ett mer öppet byggnadssätt och 
grönskande tomter mot ytterkanterna. Stadsplanen är 
i allt väsentligt medeltida. Vidare finns hospitalsanlägg-
ningar med byggnader från 1500- 1700- och 1800-tal. 
Vadstena kännetecknas av den förindustriella stadens 
direkta övergång i obebyggd, öppen mark. Stadens si-
luett med slottet och klosterkyrkan är synlig vida om-
kring, såväl från land som från Vättern. 
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Riksintresse för friluftsliv

Riksintresse för friluftsliv regleras i 3 kap 6 § miljöbal-
ken och utpekas av Naturvårdsverket. För att ett områ-
de ska bli klassat som riksintresse för friluftslivet gäller 
att de ska ha särskilda natur- och kulturkvaliteter och 

vara tillgängliga för allmänheten. Dessa friluftsvärden 
ska vara så stora att områdena är eller kan bli attraktiva 
för besökare från hela eller en stor del av landet eller 
utlandet. För Vadstenas del har Omberg – Tåkern- om-
rådet utpekats som riksintresse för friluftslivet

Omberg-Tåkern (F1)
Ombergs och Tåkerns friluftsvärden sammanfaller med 
områdenas riksintressanta natur- och kulturmiljöer. 
Både Omberg och Tåkern är välkända och välbesökta 
områden av såväl besökare från övriga Östergötland, 
landet som helhet och Europa. 

Riksintresse för vägar

Vadstena kommuns ställningstagande

Nuvarande riksväg 50 förblir en huvudled för 
trafiken till och från Vadstena till det övergripande 
vägnätet även efter att den upphör som nationell 
stamväg. Det är av största vikt att sträckan mellan 
Motala och Ödeshög blir föremål för fortsatta 
investeringar för att förbättra såväl framkomlighet 
för olika trafikslag, som  tillgängligheten och 
trafiksäkerheten för både bofasta och besökare.
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Vadstena kommuns ställningstagande

Det ligger i kommunens intresse att åtgärder som 
påtagligt kan skada riksintresset från frilufts- och 
besökssynpunkt inte ska få komma till stånd. Det 
aktuella området är en viktig del av Vadstenas 
turism- och besöksnäring. Kommunen anser att 
tillgängligheten och besöksmålen inom riksintresset 
bör utvecklas och blir kända för fler människor. 
Tillgängligheten för olika trafikslag kan förbättras 
bland annat beträffande nuvarande riksväg 50. 

Trafikverket beslutade 2010-07-02 vilka vägar som är 
utpekade till riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § miljöbalken. Inom Vadstena kommun har 
Vägverket utpekat riksväg 50 som riksintresse, som in-
går i den s.k. Bersglagsdiagonalen för gotdstransporter 
mellan Gävle och Jönköping. Nuvarande sträckning av 
riksväg 50 mellan Motala och Ödeshög kommer under 
år 2013 att numreras om till länsväg 919 och därmed 
utgå som riksintresse, i samband med att ombyggan-
den av nuvarande riksväg 32 blir klar. Denna väg kom-
mer istället att bli den nya riksväg 50 och därmed ingå 
i riksintresset. Den nuvarande riksväg 50, inklusive den 
blivande förbifarten runt Vadstena,  kommer att bli fö-
remål för åtgärder av olika slag bland annat för att den 
genomgående godstrafiken utan ärendne i Vadstena ska 
använda den nya sträckningen Motala – Mjölby. Man 
har även föreslagit att den nuvarande riksväg 50 ska ut-
vecklas till turistväg för olika trafikslag.
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Karlsborgs flygplats med motsvarande stoppområde 
i Vättern och samrådsområde med höjdbegränsning 
inom Vadstena kommuns landområde. Sammantaget 
berörs i princip hela kommunens yta av föreslagna riks-
intressen.
Hela rikets yta utgör samrådsområde för objekt som är 
högre än 20 m utanför tätort och respektive 45 m inom 
tätort.
Kommunen samråder med Försvarsmakten i alla ären-
den som bedöms beröra påvisade intressen.

Riksintressen i 4 kap miljöbalken

Riksintresse för totalförsvaret

Riksintresse för totalförsvaret regleras i Miljöbalkens 
3 kapitel 9 §. Försvarsmakten är den myndighet som 
anger riksintressen. Uppgifter om totalförsvarets om-
råden kan vara hemliga för allmänheten och i vissa fall 
därför inte möjliga att redovisa i en översiktsplan. Riks-
intresse för totalförsvaret innebär att försvarsintresset 
alltid har företräde, även gentemot andra områden av 
riksintresse. 

I Vadstena kommun finns riksintresse för totalförsva-
ret redovisat i Vättern (skjutfält). Försvarsmakten har 
under hösten 2012 skickat ut ett remissförslag med för-
slag om ytterligare områden som riksintresse. Vadstena 
kommun berörs av skjutområdena i Vättern där För-
svarsmakten vill utöka verksamheten. 

Försvarsmakten anger tidigare beslutade stoppområden 
för vindkraft som riksintresse, även Malmens flygplats 
med stoppområde för vindkraftsutbyggnad, respektive 

Vadstena kommuns ställningstagande

Vadstena kommun anser att skjutningarna i 
Vättern inte får påverka vattenkvaliteten och 
andra värden som sjön och dess stränder 
innehåller. Stoppområdet kring Malmen bör 
kunna jämkas i förhållande till intresset att kunna 
pröva vindkraftsetableringar i primära och 
sekundära utbyggnadsområden enligt tillägget till 
översiktsplanen om vindkraft. 

I 4 kap miljöbalken finns bestämmelser som pekar ut 
större geografiska områden som riksintresse med hän-
syn till de natur- och kulturvärden som finns i området. 
Enligt 4 kapitlet 2 § miljöbalken ska turismens och fri-
luftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
olika åtgärder inom området. Vadstena berörs av ett så-
dant riksintresse, Vättern med öar och strandområden. 

Vadstena kommuns ställningstagande

Vättern och dess strandområde är en grundläg-
gande faktor för kommunens utveckling, för be-
byggelse och verksamheter. Angivna riksintressen 
beaktas i kommunens verksamhet.
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Ett övergripande mål för översiktsplanen är att 
skapa förutsättningar för ett socialt, ekologiskt, 
kulturellt och ekonomiskt hållbart samhälle. Av-
gränsas detta till planering av den fysiska miljön, 
översiktsplanens huvudsakliga syfte, kan markut-
nyttjandet delas upp i tre övergripande slag: be-
byggelsestruktur, trafikstruktur och grönstruktur. 

En välplanerad fysisk miljö ger förutsättningar för en 
god livsmiljö och en god boendemiljö, vilket är viktigt 
för dem som redan bor i kommunen men också för att 
locka nya invånare till kommunen. För en god livsmiljö 
är dessutom ett välmående näringsliv viktigt. Målet är 
således att skapa en hållbar och attraktiv miljö för bo-
ende och verksamheter, och därmed även för besökare, 
med satsningar på alla de tre strukturerna.

Efter inledande avsnitt om allmänna förutsättningar 
innehåller denna del utvecklingsförslag och ställnings-
taganden om de tre strukturerna under tre huvudrubri-
ker: Vadstena stad, Stad möter land och Landsbygden. 
Del 5 avslutas med ett avsnitt om mellankommunala 
frågor.  
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BEBYGGELSE

Miljön omkring oss påverkar vår upplevelse av områ-
det eller platsen. I staden ansvarar kommunen för ut-
formning och skötsel av stadens gemensamma platser 
såsom torg, gator och parker, som ingår i det offentliga 
rummet. Vi kan alla påverka den offentliga miljön både 
positivt och negativt, bland annat genom förändring av 
bebyggelse i färg, form och materialval, trädgårdens ut-
formning och hur vi ordnar våra hus och tomtgränser 
mot gata och grannar. Vi kan sålunda alla bidra, och 
skapa attraktiva miljöer. 

På landsbygden har den äldre bebyggelsen vanligen 
en naturlig placering och relation till landskapet och 
dess miljöer. För att ny bebyggelse på landsbygden ska 
harmoniera med befintlig miljö bör den placeras och 
utformas så att den överensstämmer med landskapets 
terräng, vegetation och befintlig bebyggelse. Samma 
hänsyn gäller även vid nybyggnation av lantbrukets 
ekonomibyggnader. 

I stadsmiljön är relationen till landskapet inte lika tyd-
lig, däremot är bebyggelsetraditionen med storlek, färg, 
form och material desto viktigare. Det är viktigt att inte 
bara skapa en god bostadsmiljö utan också en bra stads-
miljö som innefattar hela det offentliga rummet. Om-
sorg om gestaltningen skapar attraktiva platser.

Vadstena har, förutom innerstaden med sina kultur-
historiska byggnader, också intressanta områden från 
mitten av 1900-talet med en enhetlig och tidstypisk 
utformning. I dessa områden är benägenheten till för-
ändring relativt hög. För att bevara områdenas kvali-
teter beaktas deras tidstypiska karaktär och särskilda 

kvaliteter vid eventuell bygglovsprövning. Viss beskriv-
ning av områdena finns i del 3, avsnittet ”Bebyggelse 
– Vadstena stad”. Vidare fördjupning i ämnet lämnas 
i rapporten om modernismens bebyggelse i kommu-
nen som tagits fram av Östergötlands länsmuseum och 
som också används vid handläggning av bland annat 
bygglovsärenden. 

Bygglov
Olika regler gäller för nybyggnad, ombyggnad och till-
byggnad av bostadshus, beroende på om området är 
planlagt, ingår i sammanhållen bebyggelse eller ligger på 
landsbygden utanför dessa områden. Samma krav gäl-
ler dock för all bebyggelse enligt lagstiftningen. Inom 
tätbebyggt område är bebyggelsen oftast detaljplane-
reglerad och omfattas av den s.k. generella bygglovs-
plikten. Utanför detaljplanelagt område är lovplikten 
mera begränsad, bland annat när det gäller en- och 
tvåbostadshus (villor, friköpta radhus eller kedjehus). 
Ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk är i princip 
undantagna från bygglovsplikten.

Sammanhållen bebyggelse är grupper med minst tre 
bostadshus, butiker, industribyggnader eller liknande på 
tomter som gränsar till varandra eller åtskiljs endast av 
väg eller dylikt. För en- och tvåbostadshus inom sam-
manhållen bebyggelse måste bygglov sökas även för 
tillbyggnader, samt för att uppföra komplementbygg-
nader. Utanför samlad bebyggelse är bygglovplikten 
begränsad beträffande en- och tvåbostadshus. Bygglov 
behövs då inte för mindre tillbyggnader eller garage i 
anslutning till sådana huvudbyggnader. 
Nya byggnader på en plats kan medföra behov av att 

samordna utformning och tekniska lösningar, exempel-
vis när det gäller behov av vägar, grönområden och lös-
ningar för vatten och avlopp. Påverkan på omgivningen 
skall också vägas in i bedömningen. Beroende på arten 
och omfattningen kan det bli aktuellt att detaljplaneläg-
ga ett område, såsom för ny sammanhållen bebyggelse. 

Strandnära läge
Många förknippar god boendemiljö och attraktiva lägen 
med strandnära bostadsmiljöer. I denna översiktsplan 
definieras strandnära läge inom 300 m från Vättern. 
Detta är det maximala avstånd som strandskyddet kan 
utökas till enligt miljöbalken, vilket också sammanfal-
ler med sjönära bostadslägen enligt taxeringsmyndighe-
ternas  bedömning. Avståndet är det maximala avstånd 
som strandskyddet kan utökas till. 
Den verkliga upplevelsen av närheten till stranden kan 
dock variera kraftigt; hela staden skulle kunna betrak-
tas som sjönära då alla dess invånare på kort tid kan 
nå vattnet. På landsbygden med det flacka jordbruks-
landskapet finns en visuell kontakt med vattnet även på 
långt håll och närheten blir mer påtaglig. Inne i staden 
måste avståndet oftast vara kortare för att uppleva sam-
ma närhet. Med god gestaltning kan upplevelsen delas 
av många fler. Närheten till Vättern kan alla ta del av 
via det gröna stråk som finns mellan bebyggelsen och 
strandlinjen längs hela strandpromenaden.

I Vadstena stad och i dess närhet är efterfrågan på 
strandnära boende som högst. Vackra boendemiljöer 
kan erbjudas men eftersom utbudet är en ändlig resurs 
blir det till en begränsad grupp. När området väl är be-
byggt är resursen förbrukad. 
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Ny bebyggelse i strandområdet måste därför ske med 
stor eftertanke och omsorg om utformning så att så 
många som möjligt får del av läget. 

På grund av Vadstena stads belägenhet, mellan två sanka 
områden, är det svårt att expandera staden längs strand-
linjen. Vadstena har tidigare kunna växa ut mot vattnet 
genom uppfyllnader och utfyllnader i sjön, vilket inte är 
förenligt med dagens miljökrav. De nya områden som 
föreslås i planen, och som ligger inom 300 meter från 
stranden, bör därför utformas med stor omsorg.  För 
att tillvarata den viktiga resurs som närheten till Vättern 
innebär.

Kommunen har en lång strandlinje, både längs Vättern 
och Tåkern. Den stora andelen jordbruksmark i kom-
munen gör det dock svårt att ta sig ner till vattnet. All-
mänheten är i de flesta fall hänvisad till vägnätet som 
oftast leder till bebyggelse som blockerar åtkomsten till 
vattnet. I dagsläget är dessutom den allmänna tillgäng-
ligheten inskränkt till stora delar av strandskyddszonen 
inom Vadstena kommun. Vid ny bebyggelse är det där-
för viktigt att tillgängliggöra området närmast stranden 
för allmänheten, vilket framhålles i strandskyddsbe-
stämmelserna i miljöbalken. 

En andra viktg del i samhällebyggandet utgörs av grön-
struktur. I en jordbruksbygd såsom Vadstenaslätten är 
det i regel brist på grönområden för rekreation och na-
turupplevelser. I kommunen finns dock Omberg och 
Tåkern, två av de största besöksmålen i länet av detta 
slag. För övrigt är dock möjligheterna att röra sig i land-
skapet begränsade. 
I Vadstena stad finns det relativt mycket grönytor men 
av låg kvalitet. Med en medveten satsning kan ytorna 
utvecklas väsentligt, bland annat för rekreation och lek 
men också som viktiga komponenter i klimatanpass-
ningen. 

Under avsnittet Grönstruktur belyses de gröna områden när-
mare.

Trafikplanering omfattar allt från tunga transporter till 
möjligheten till promenader, från att se över vägnätets 
struktur, skapa en effektiv kollektivtrafik till ett välav-
vägt system av gångstråk och cykelvägar i en kommun. 
Trafiksituationen har stor inverkan på hur väl samhälls-
strukturen fungerar och lägger en grund för olika verk-
samheter genom att skapa en struktur i uppbyggnaden 
av samhället. Trafikplaneringen är därmed kopplad till 
bebyggelse och grönstruktur, de övriga delarna i sam-
hällsbyggnaden.  

Det övergripande och nödvändiga målet för samhälls-
byggandet som helhet är att skapa ett hållbart och ut-
hålligt samhälle. Där är inte minst trafiken en viktig 
faktor.  I Vadstena kommun tenderar vi exempelvis att 
använda bilen även för mycket korta resor som lika väl 
hade kunnat ske till fots eller med cykel. Dessa korta 
bilresor måste ersättas av cykel- och gångtrafik i ett 
mera hållbart perspektiv. Samtidigt måste vi arbeta för 
att underlätta för effektivare resor när det gäller längre 
avstånd, bland annat att förbättra kollektivtrafiken, leda 
trafiken till vissa stråk utifrån tåligheten för olika tra-
fikslag, och erbjuda alternativa bränslen och färdmedel. 
Vadstena kommun är liten till ytan vilket underlättar 
möjligheterna till förändringar med relativt små medel. 

Under avsnittet Trafik behandlas de övergripande trafikfrågorna.  

TRAFIKGRÖNSTRUKTUR
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VADSTENA STAD
 
Vadstena har genom sin historiska prägel och 
småskaliga bebyggelse karaktären av en små-
stad.  De centrala delarna med dess medeltida 
gatunät omgärdas av årsringar av nyare bebyg-
gelse. För att bibehålla småstadskaraktären är 
det viktigt med en medveten och strategisk pla-
nering. I kapitlet beskrivs förslag på utvecklings-
möjligheter som i vissa fall dock behöver studeras 
djupare. 
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Bebyggelseutveckling - Vadstena 
stad

Vadstena kommuns ställningstagande
•	 En fördjupad översiktsplan för Vadstena stad 

bör arbetas fram. 
•	 Genomförande av utbyggnadsområden och 

utvecklingsområdet Kronoängen erfordrar 
prövning genom att nya detaljplaner upprät-
tas.

•	 Förtätningsområdena Aslyenparken och Su-
senborgshagen i Vadstena innerstad erfordrar 
prövning genom att nya detaljplaner upprät-
tas.

•	 Förutsättningarna beträffande lämplig mark-
användning inom utredningsområde 1, Östra 
Starby, respektive utredningsområde 2, Västra 
Starby, bör utredas inom ramen för en fördju-
pad översiktsplan för Vadstena stad.

•	 Ett gestaltningsprogram bör upprättas som 
vägledning i framför allt stadsmiljöfrågor för 
att ta ett helhetsgrepp på den offentliga miljön 
i kommunen.

Exempel på områden för 
framtida expansion, steg 2

Barriärer som förhindrar 
expansion

Yta som ska bevaras öppen mel-
lan stad och förbifart

Tänkbart utbyggnadsscenario för nästkommande översiktsplan

Utbyggnadsområden för Vadstena stad
Vadstena stad har en unik stadskärna med många vär-
defulla miljöer men på flera sätt är staden lik andra stä-
der av samma storlek. Vadstena har sin beskärda del 
av breda infartsgator, trafikseparerade områden, stora 
ödsliga gräsmattor och en industri vid bästa läget vid 
vattnet – precis som många andra städer. Detta kan be-
skrivas som årsringar i stadens utveckling, som resultat 
av tidigare planeringsideal. 

Med ändrad syn på samhällsplaneringen kan vi nu ut-
nyttja de glesa bebyggelsestrukturer som tillkommit un-
der tidigare tidsepoker för att förtäta staden. Detta bör 
dock göras varsamt eftersom det handlar om stadens 
historia även där den ännu inte är speciellt gammal. 

Vadstenas läge på slätten, omgärdat av högvärdig jord-
bruksmark, är karaktäristiskt för staden. De öppna 
vidderna ger staden karaktär och vackra utblickar men 
samtidigt begränsas också stadens expansionsmöjlighe-
ter av jordbruksmarken som är en resurs som måste 
värnas. Jordbruksmarken är inte allemansrättsligt till-

gänglig vilket ställer högre krav på att skapa möjliga re-
kreationsområden av olika storlek både inom och utan-
för staden. Det är mycket svårt att helt undvika att låta 
staden expandera utan att jordbruksmark tas i anspråk 
men för att minimera detta förespråkas en tät och ytsnål 
bebyggelsestruktur. 

Utvecklingsförslaget för Vadstena stad bygger på den 
nya förbifarten. Genom att genomfartstrafiken minskar, 
framför allt den tunga trafiken, finns förutsättningar att 
förtäta längs nuvarande genomfart. En ny förbifart får 
inte bara positiva konsekvenser: med förbifarten upp-

Möjliga riktningar för framtida 
expansion, steg 1
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står en kraftfull barriär runt staden som begränsar en 
bebyggelseexpansion men också möjligheterna att röra 
sig ut i landskapet. För att underlätta rörelsen mellan 
staden och dess omgivning är det viktigt att skapa säkra 
passager vid korsningarna mellan viktiga gång- och cy-
kelstråk och den nya vägen.

Den fortsatta samverkan med Motala, med en gemen-
sam arbetsmarknad med stort pendlingsutbyte, talar 
för en utbyggnad av Vadstena stad mot öster. Faktorer 
som kan medverka till detta är bland annat den fortsatta 
utvecklingen av samverkan i tekniska frågor och kom-
munikationer mellan kommunerna, såsom utbyggnad 
av gång- och cykelväg mellan Vadstena och Motala och 
en eventuell överföringsledning för vatten och avlopp. 
Utveckling av Norrstens industriområde i Motala, strax 
bortom kommungränsen, kan medföra att detta arbets-
område kan få större betydelse för Vadstena, med en 
eventuell omlastningsterminal för godstransporter på 
järnväg. 

När marken innanför förbifarten är utnyttjad kom-
mer kommunen att behöva ta ställning till hur staden 
fortsättningsvis ska expandera i förhållande till förbi-
farten. Detta torde bli aktuellt först efter tidsramen för 
denna översiktsplan. På grund av risk- och bullerhänsyn 
kommer det att krävas avstånd eller avskärmning mel-
lan förbifarten och bebyggelse. Staden kommer därför 
aldrig att kunna integrera förbifarten i en expansion 
utanför denna.  Stadens expansion begränsas även av 
sanka marker i väst och nordost. Begränsningarna möj-
liggör dock för staden att bibehålla sin tydliga karaktär 
av ”Staden på slätten”. 

Nästa expansionssteg kan vara att utveckling i de när-
mast liggande byarna där det finns möjlighet till goda 
kollektivtrafikförbindelser med staden och omlandet. 
Ett sådant exempel kan vara Granby som ligger strate-
giskt vid länsväg 206 mot Linköping och med utblickar 
mot Vättern. 

Föreslagna förtätningsområden och större expansions-
områden är såväl i kommunal som privat ägo. För en 
del av dessa finns gällande detaljplan där genomföran-
detiden är utgången, andra kräver planläggning med 
föregående utredningar som exempelvis arkeologiska, 
geotekniska och trafiktekniska undersökningar. I vissa
områden finns motstående intressen och dessa måste 
beaktas när intresse uppstår att genomföra projekt i 
området. Utpekande av områden i översiktsplanen vi-
sar kommunens intentioner för framtiden. I många fall 
krävs dock fördjupade studier beträffande geoteknik, 
trafikföring och samband med Vadstena i övrigt för att 
man ska kunna bedöma lämplig markanvändning. Om-
rådena närmast Vättern, väster och öster om den nuva-
rande stadsbebyggelsen, kräver komplexa utredningar 
för att kunna bedöma vad marken är bäst lämplig för, 
bebyggelse eller fortsatt användning som jordbruks-
mark.  

Tre strategier
Tre huvudstrategier ligger till grund för föreslagna om-
råden för utbyggnad av Vadstena stad:

Från trasig till hel

En vanlig tendens i städer är att strukturen glesnar 
längre ut från stadskärnan. I stadens utkant placeras 
störande verksamheter av olika slag för att minska stör-
ningar för övrig bebyggelse. Detta resulterar inte sällan 
bara i en gles struktur med ineffektivt markutnyttjande 
utan även en brokig stadsfront. Vad som ofta bortses 
från är att stadsfronten är det första som möter besöka-
ren. I Vadstenas fall konkurrerar den idag också med en 
karaktärsfull stadssiluett med slottet och klosterkyrkan, 
stadens välkända profil.  

Målet är att skapa en sammanhängande, mindre brokig 
front, som inte tar uppmärksamhet från stadssiluetten 
men visar på den vackra stad som finns innanför. Detta 
blir ännu viktigare med den nya förbifartsvägen där 
inblickarna mot staden måste värnas , liksom från de 
historiska infartsvägarna, Ödeshögsvägen, Hovsvägen, 
Skänningevägen och Motalavägen. 
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Vid förtätning erfordras det överväganden i varje en-
skilt fall hur bland annat kulturmiljö, stadsbild, trafik 
och tillgång till grönområden påverkas. Förtätning inom 
staden bör därför behandlas på ett övergripande plan.

Från kvantitet till kvalitet

Karaktäristiskt för innerstaden i Vadstena stad är dess 
täthet, de böjda gaturummen med spännande prång och 
gränder. Husen är av varierade karaktär och från olika 
tidsepoker men gemensamt är att de håller en måttfull 
skala, och förhåller sig till varandra och gaturummet på 
ett sådant sätt som skapar trivsamma offentliga miljöer. 

Ny bebyggelse bör byggas stadsmässigt och med små-
stadens täta bebyggelsestruktur som en förebild. Vid 
utformningen av nya områden bör omsorg också läggas 
på att hitta bra kombinationer av ytsnål och attraktiv 
bebyggelse. Innerstaden kan fungera som inspirations-
källa både för att studera variationsrikedom och hög de-
taljeringsnivå men också exploateringsgraden. 

För en långsiktigt hållbar stadsbyggnad handlar det inte 
enbart om att skapa goda boendemiljöer utan i lika stor 
utsträckning om att bebyggelsen och de offentliga plat-
serna bildar en trivsam stadsmiljö där människor gärna 
vistas och rör sig. Nära centrum bör exploateringsgra-
den vara högre för att skapa stadsmiljö med tät bebyg-
gelse som förutsättningar för ett rikt folkliv. 

Områden för bostäder 
Områden markerade i markanvändningskartan (plan-
karta 3) representerar utbyggnadsområden för ny be-
byggelse. Totalt sett handlar det om stora ytor som alla 
ligger inom en radie av ca 1,5 km från stadskärnan. 
Områdena har olika läge både i förhållande till stads-
kärnan och till Vättern vilket medför en bred variation 
i bostadsutbud, både till utformning och till prisnivå. 
Beskrivningen av utbyggnadsområden sker geografiskt 
från öster till väster, utan att ange utbyggnadsordning. 
Sammantaget beräknas de föreslagna utbyggnadsområ-
dena och utvecklingsområdet Kronoängen rymma 430 
– 900 lägenheter; därtill kommer två förtätningsområ-
den i innerstaden och outnyttjade byggrätter i framför 
allt de båda befintliga utbyggnadsområdena, Skinna-
rängen och de första etapperna av Drottningmarken. 
Under 2000-talet har årligen ca 5 – 10 lägenheter till-
kommit i Vadstena.
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Den obrutna fria sikten längs Hovsvägen mot staden, 
med slottet och klosterkyrkan, är särskilt viktig att be-
vara.

Med föreslagen yttre gräns får staden en radie av 1,5 – 2 
km från Stora torget, ett gynnsamt avstånd för cykel- 
och gångtrafik och där avståndet från ytterområdena till 
centrum är likvärdiga. En tät, sammanhållen bebyggelse 
utnyttjar befintlig infrastruktur och minimerar belast-
ningen på miljön.  

Från gles till tät

En förtätning av stadens glesare struktur skapar kor-
ta avstånd vilket främjar miljö och resurshushållning; 
bland annat kan den värdefulla jordbruksmarken sparas 
i högre grad. Ökad täthet i bebyggelsen ger ett bättre 
underlag för kollektivtrafik och befintliga ledningsnät 
och annan infrastruktur utnyttjas bättre.  De kortare 
avstånden främjar också gång- och cykeltrafik vilket är 
positivt både för miljö och för folkhälsan. Förtätning 
möjliggör attraktiv och spännande arkitektur som kan 
kontrastera mot befintlig och skapa intressanta miljöer. 
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Utbyggnadsområdena kan tas i anspråk på flera håll 
samtidigt. I samtliga fall behövs det fortsatta utred-
ningar i samband med detaljplanearbetet, bland annat 
beträffande geoteknik, fornlämningar och trafikföring. 
I vissa fall kan det tillkomma andra utredningar. 

Utöver utbyggnadsområdena anges två utredningsom-
råden som avses bli undersökta senast i samband med 
den fördjupade översiktsplanen för Vadstena stad.

Nedanstående beräkningar av nya lägenheter är endast 
översiktliga. Antalet lägenheter beror av vilken bygg-
nadstyp som väljs. Flerbostadshusen antas innehålla två 
våningar, men antalet möjliga lägenheter skiftar med 
hänsyn till byggnadssätt och fördelning på olika lägen-
hetsstorlek. I detta exempel används följande tal:
Friliggande villor:  7 lägenheter per hektar (lgh/ha)
Radhus (1-2 våningar):15 lgh/ha
Flerbostadshus: 20 - 30 lgh/ha

Drottningmarken
Utbyggnad av Drottningmarken pågår norr om marke-
rat område i kartan på sid 97. Fortsatt utbyggnad av 
Drottningmarken söder ut föreslås få samma struktur 
som området i norr med villa- och radhusbebyggelse.  
Yta:  ca 16,5 ha
Täthet: 7 – 15 lgh/ha
Nya lägenheter: ca 115 - 250
Marken är i kommunal ägo. Föreslaget utbyggnadsom-
råde är till stora delar redan reglerat med områdesbe-
stämmelser.

Kvarnbackens by
Området är högt beläget med utsikt över staden och 
Vättern. Nuvarande randbebyggelse är samlad i en by-
liknande struktur som eventuellt kan kompletteras. Vi-
dare undersökningar får visa om området är lämpligt 
för bostäder beroende av eventuella störningar från 
Kvarnbackens industriområde. Eventuell ny bebyggelse 
bör anpassas till den småskaliga bystrukturen och be-
fintlig bebyggelse, inklusive vattentornet. Marken är till 
största delen i kommunal ägo. 
Yta:  2 hektar
Täthet: 7 – 15 lgh/ha
Nya lägenheter: ca 15 - 30
Marken är i kommunal ägo. Marken är ej planlagd.

Kvissberg, insidan
Mellan nuvarande länsväg 206 och riksväg 50 och Kviss-
berg har åkermark lämnats som ett skyddsområde. Med 
ändrade förutsättningar för trafikflöde och transporter 
med farligt gods finns möjligheter att bebygga marken 
och sammanlänka Kvissberg med staden i övrigt.  Med 
hjälp av en tät bebyggelsestruktur skapas ett stadsmäs-
sigt intryck vilket ytterligare kan förstärkas med en 
medveten gestaltning av gaturummet. Korsningen där 
länsvägen möter nuvarande riksväg 50 bör tillvaratas 
som läge för affärsverksamhet, eventuellt genom för-
höjt bjälklag i bottenplanet till bostadshusen. 

Gatunätet i området bör ansluta till Kvissbergs lokalga-
tor, eventuellt med fler utfartsgator till länsvägen för att 
förstärka den stadsmässiga karaktären. 

En ny bebyggelse här utsätts för trafikens olägenheter, 
såsom trafikbuller. För att minimera ett eventuellt pro-
blem förespråkas tät bebyggelse i gatuliv, radhus eller 
flerbostadshus, med en tyst gårdssida för utevistelse. 
Det bör inte uppstå problem med partiklar med hän-
seende på den öppna bebyggelsen på motstående sidan 
av vägarna. 

En tät bebyggelse i 2 – 2½ våningar skyddar bakomva-
rande bebyggelse mot trafikbuller. Med god gestaltning 
av byggnader och gaturum kan en sådan bebyggelse 
höja kvaliteten på entrén till Vadstena. 
Yta:  ca 3,6 hektar
Täthet: 7 – 15 lgh/ha
Nya lägenheter: ca 55 – 110 
Marken utgörs till största delen av planlagd parkmark, 
i kommunal ägo. En utgången byggrätt finns i norr på 
privat mark. 

Vadeslätt
Bebyggelse i området skapar en tydligare entré till 
staden norrifrån och medför att Kvissbergsområdet 
tydligare sammanfogas med staden. En tät bebyggel-
sestruktur föreslås längs nuvarande riksvägen. I övriga 
delar kan villor bli aktuella. Möjligheter till affärsverk-
samheter i strategiska lägen bör övervägas, framför allt 
i knutpunkterna vid Klosterledsgatan och Motalagatan. 
Eventuell handel bör integreras väl i bostadsbebyggel-
sen, vilket även gäller för större livsmedelsbutiker. För 
att underlätta för framtida affärsetableringar kan för-
höjt bjälklag vara lämpligt i bottenplanet till sådana hus. 
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Möjligheterna till att utnyttja marken kan jämföras med 
Kvissbergs-området som är av ungefär samma storlek 
och som består av blandad bostadsbebyggelse. Detta 
område innehåller 210 lägenheter och ca 28 hektar, vil-
ket medför ca 7,6 lägenheter per hektar. Med hänsyn till 
behovet av tätare bebyggelse mot vägen torde Vadeslätt 
rymma ett högre antal lägenheter per hektar. Angivna 
siffror motsvarar ett snitt inom hela området.
Yta:  ca 21 hektar
Täthet: 8 – 20 lgh/ha (gäller i snitt för hela området)
Nya lägenheter: ca 170 – 420  
Marken utgörs idag av jordbruksmark i kommunal och 
privat ägo, som ej är planlagd.

Skinnarängen
Området är lokaliserat mellan Tycklingevägen i öster 
och ett litet skogsparti i väster. Detta utgör delvis en 
rest av en äldre parkmiljö men har också en mer vild-
vuxen del med rik flora och fauna.  Skogspartiet är en 
tillgång för intilliggande bebyggelse och är därför värt 
att bevara. Lämpligheten för ny bebyggelse i området 
bör utredas närmare.  
Yta:  0,5 hektar
Täthet: 7 – 15 lgh/ha
Nya lägenheter: ca 10 - 20
Marken är i kommunens ägo.

för besöksnäringen. Detta kräver dock en ny infart till 
industriområdet för att minska störningar från buller 
från tung trafik och risker med farligt gods i området. 
En sådan ny infartsväg medför även att Järnvägsgatan 
kan avlastas från industritrafik.

Förtätningsområden i Vadstena stad 
Möjligheterna till komplettering av nuvarande bebyg-
gelse inom Vadstena stad kommer att behandlas i den 
fördjupade översiktsplanen för staden. En stor andel 
av möjliga förtätningsområden består av grönområden. 
Som underlag vid en värdering av vilken mark som kan 
exploateras bör en grönstrukturplan utarbetas. 

Utvecklingsområde: Kronoängen
De etablerade industriverksamheterna inom området 
behöver utvecklas bland annat beträffande trafikangö-
ring och parkering. Kommunen har godkänt ett de-
taljplaneprogram som även anger möjligheter till nya 
bostäder i området, sammanlagt ca 70 – 80 lgh. Detta 
förutsätter dock att de befintliga verksamheterna inte 
blir föremål för begränsningar. Bullerfrågor och behov 
av säkerhetsavstånd ska därför undersökas i samband 
med ny detaljplan. Nya industriella verksamheter inom 
området utöver de befintliga är inte önskvärt på lång 
sikt. 
Området kan bli aktuellt för fortsatt utveckling av strå-
ket från Storgatan och Slottsparken mot vattnet, med 
exempelvis möjligheter till ny småbåtshamn och lokaler 
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den, bör översiktsplanens grundtankar för stadens ut-
veckling vara vägledande.

Utredningsområde 1: Östra Starby 
Området avgränsas från Tycklingevägen i väster, mot 
Helenelunds stugområde i norr och ansluter i söder 
mot riksväg 50 och Östra Starby gård. Avgränsning i 
norr betingas av strandskydd och landskapsbilden och 
med hänsyn till rekreationsmöjligheterna på Tyckling-
ehalvön. Området utgörs helt av åkermark och berörs 
till stora delar av dikningsföretag. Med utblickarna över 
Vättern har området möjlighet att erbjuda nära kontakt 
med sjön. Stadens utbyggnad kan vara ett skäl till avsteg 
från strandskyddet enligt miljöbalken. Området ligger 
dock relativt långt från stadskärnan; det är dessutom 
flackt och saknar strukturbildande landskapselement 
såsom träd och buskage. I det fortsatta arbetet med om-
rådet 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 vik-
tigt 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 i förberedas 
i mycket god tid genom etablering av en övergripande 
grönstruktur med trädplanteringar. Utöver sedvanliga 
utredningar om lämpligheten för bebyggelse behöver 
problematiken kring strandskydd och jordbruksmark 
ingående studeras. För att närmare studera områdets 
utvecklingsmöjligheter bör det studeras vidare i en för-
djupad översiktsplan för staden. 
Yta:  ca 70 hektar
Marken är endast delvis i kommunal ägo.

Utredningsområde 2: Västra Starby 
Området begränsas av Mjölnaån i väster, nuvarande 
riksväg 50 i  söder och ansluter till Kungs Starby gård, 
Kronoängen  och avloppsreningsverket i öster i öster. 
Mellan reningsverket och ån utgörs marken idag av in-
vallad åkermark, f.d. Starby mosse, som omfattar större 
delen av utredningsområdet. Fram till 1960-talet hade 
Mjölnaån en sträckning närmare staden. Jordlagren 
inom det invallade området består till största delen av 
svämsediment och lerlager som kan vara vanskliga att 
bebygga (enligt Sveriges Geologiska Undersökningar 
1973). Området utgörs idag av obevuxen åkermark.
Trots att området ligger lågt har det ett läge med stora 
möjligheter att utvecklas för bostäder och ett nytt grön-
område för att förbättra tillgängligheten till Vättern 
och dess strandområden, med småbåtshamn och andra 
möjligheter för rekreation och fritidsverksamhet. Detta 
skulle kunna kombineras med ett anlagt våtmarksområ-
de som ett alternativ för att rena Mjölnaån som lider av 
övergödningsproblem. En utredning pågår om eventu-
ell överföringsledning för vatten och avloppsvatten till 
Motala. Detta kan innebära att det nuvarande avlopps-
reningsverket i västra delen av Kronoängen skulle kun-
na avvecklas och i sådant fall behövs inte det nuvarande 
skyddsavståndet till bostäder, som är minst 200 meter. 
Dammarna i anslutning till reningsverket är redan idag 
ur drift och möjliggör annan markanvändning. 
I detta område behövs troligen större insatser, med 
längre tidsperspektiv, än för Östra Starby för att åstad-
komma lämpliga förutsättningar för eventuell ny be-
byggelse. Exempel på sådana åtgärder är dränering res-
pektive höjning av marknivån för att klara risknivån för 
översvämningar, både från Vättern och från Mjölnaån. 

Två strategiska tomter i anslutning till innerstaden 
har uppmärksammats vid olika tillfällen, nämligen 
parken till Asylen i västra delen av innerstaden 
och Susenborgshagen öster om klosterområdet. 
Senast har de aktualiserats i samband med pågå-
ende utredning om möjligheterna till attraktiva lä-
gen för nya bostäder i enlighet med kommunens 
planeringsmål ”Växande Vadstena”. I båda fal-
len krävs det undersökningar om möjligheterna 
till ny bebyggelse, såsom: geoteknik, arkeologi, 
befintliga träd, miljöpåverkan, trafikföring och 
påverkan på stadsbilden. Lämpligheten för loka-
lisering av nya bostäder till dessa lägen utreds i 
samband med upprättande av nya detaljplaner. 
Susenborgshagen är särskilt känsligt beträffande 
såväl trafikföring som påverkan på stadsbilden. 
Här bör detaljplaneläggning föregås av ett pro-
gramarbete.

Utredningsområden
De föreslagna utbyggnadsområdena i anslutning till 
den befintliga stadsbebyggelsen ger samma möjlighe-
ter till kontakter med Vättern som Vadstena i övrigt. 
Möjligheterna till strandnära boende i Vadstena stad är 
dock begränsade dels genom nuvarande lagstiftning om 
strandskydd och dels genom att staden omges på båda 
sidor av sanka områden. Detta försvårar en utbyggnad 
i direkt anslutning till staden och till vattnet. I två om-
råden mellan nuvarande riksväg 50 och Vättern på var-
sin sida av staden bör lämpligheten och möjligheterna 
till ny bebyggelse närmare undersökas. I fortsatt arbete 
med dessa områden som kommer att ske inom ramen 
för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för sta-
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En uppfyllnad av området kan dock innebära svårig-
heter på grund av de geotekniska förutsättningarna. 
Dessutom erfordras sanering vid reningsverket, samt 
planteringar för att förbereda en grönstruktur. 
Utöver sedvanliga utredningar om lämpligheten för 
bebyggelse behöver problematiken kring strandskydd 
och jordbruksmark ingående studeras. Områdets ut-
vecklingsmöjligheter bör studeras vidare i en fördjupad 
översiktsplan för staden. 
Yta:  120 hektar
Marken är i enskild ägo med undantag för reningsver-
ket. Delar av området ingår i detaljplaneprogram för 
Kronoängen, med ny tillfartsväg för bland annat trans-
porter till befintliga verksamheter. 

Områden för industriverksamheter
Det råder i dagsläget brist på industrimark. Kommu-
nen i samarbete med näringslivet undersöka möjlighe-
ter för mera yteffektiv markanvändning i samband med 
planering av nya verksamhetsområden i syfte att spara 
den värdefulla jordbruksmarken och maximalt utnyttja 
den mark som måste tas i anspråk. Går det exempelvis 
att planera för ett ökat samarbete mellan företagen gäl-
lande vänd- och lastzoner för att minska det enskilda 
företagets anspråk på mark? Sådana frågor bör diskute-
ras inför en planläggning av områdena. De angivna om-
rådena bedöms vara tillräckliga för behovet av mindre 
eller medelstora tomter för olika verksamheter inom 
planeringsperioden (till ca 2030). Inom planområdet 
ryms dock inte någon markreserv för nya etableringar 
med stora markanspråk. Sådana etableringar kräver i re-
gel särskilda överväganden i förhållande till de specifika 
krav som verksamheten kan komma att ställa, men även 

exempelvis med hänsyn till målsättningen att bevara 
den goda jordbruksmarken.  Detta behöver utredas sär-
skilt i samband med den fördjupade översiktsplanen för 
Vadstena stad. Samverkan om industrimark kan vara en 
lämplig mellankommunal fråga med bakgrund mot den 
gemensamma arbetsmarknaden i länet. Som exempel 
kan nämnas Norrstens industriområde i Motala kom-
mun, strax norr om den gemensamma kommungränsen 
och med möjlig anslutning till godstrafik på järnväg.

Kungs Starby industriområde
Kungs Starby industriområde tillåts att utvidgas mot 
förbifarten. Området bör planeras för verksamheter 
med begränsade störningar med hänsyn till den relativa 
närheten till angränsande bostadsområde. Vikt bör läg-
gas vid att skapa en enhetlig front mot förbifarten och 
stadens entré från söder. 
Yta:  ca 10 hektar
Marken är i kommunens ägo och ej planlagd.

Tegellötens industriområde
Vid avtagsvägen mot Hagebyhöga har ett fjärrvärme-
verk samt en återvinningscentral etablerats. Plats finns 
för ytterligare industritomter, framför allt för mer stö-
rande verksamheter, samt för eventuellt divmedelsför-
säljning. Området har ett strategiskt läge invid nuvaran-
de riksvägen och tung trafik behöver inte söka sig in i 
staden. Närheten till fjärrvärmeverket borgar dessutom 
för tillräcklig leveranskapacitet. 

På grund av den relativa närheten till Vättern samt 
Gubbetorpsbäcken måste planering föregås av riskbe-
dömningar och säkerhetsåtgärder som förhindrar ut-

släpp av miljöfarliga ämnen till vattenförekomsterna. 
Områdets utbredning mot närliggande bebyggelse kan 
i vissa delar behöva begränsas på grund av erforderliga 
säkerhetsavstånd mot bebyggelse. 
Yta:  ca 21 hektar
Marken är i kommunens ägo och ej planlagd, förutom 
fjärrvärmeverket och återvinningscentralen.

Områden för handel
Externa handelsområden utanför stadens gränser skul-
le påverka handeln i innerstaden negativt och är inte 
önskvärt i Vadstena. Däremot öppnar omgestaltningen 
av genomfarten till lokalgata för ytterligare etablerings-
möjligheter i strategiska punkter längs denna. Etable-
ring är framför allt möjlig i de knutpunkter som uppstår 
där infartsvägarna korsar den nuvarande genomfarten. 
I övrigt bör handeln utvecklas i stadens centrum i första 
hand. Det nuvarande stråket längs Storgatan och torgen 
har i viss mån redan en förlängning mot området väster 
om hamnen vilket kan förstärkas ytterligare. Stråket kan 
även förlängas österut längs Motalagatan. Frågorna bör 
belysas i födjupning av översiktsplanen.
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Trafik – Vadstena stad

Vadstena kommuns ställningstagande

•	 En trafikstrategi ska arbetas fram för att belysa önskad inriktning på det 
fortsatta arbetet med trafikmiljön i kommunen, i enlighet med beslutade 
riktlinjer.

•	 Ett gestaltningsprogram för den nya förbifarten för nuvarande Rv 50 
upprättas för att få ett samlat och enhetligt resultat vid utformningen av 
trafikområdet.

•	 Ett gestaltningsprogram för den nuvarande genomfarten upprättas för att få 
ett samlat och enhetligt resultat vid omformning av gaturummet.

•	 Vidare utredning krävs om lämplig placering för ett resecentrum.
•	 Behov finns av att se över sträckningen av den regionala busstrafiken inne 

i staden. Även tätortstrafikens attraktivitet skulle kunna öka med en översyn 
av linjesträckningen.

•	 Oavsett om järnvägen mellan Vadstena och Fågelsta nyttjas eller ej bör 
marken bibehållas för trafiksyfte för att inte begränsa framtida behov och 
möjligheter.

Riktlinjer för trafikmiljön
Innan en trafikstrategi är framtagen finns följande övergripande riktlinjer för 
trafikmiljön att arbeta efter: 

Resor och transporter
•	 För att i enlighet med långsiktiga klimatmål minska koldioxidutsläppen ska 

vikt läggas på en satsning på alternativa färdmedel till biltransporter såsom 
kollektivtrafik, samt cykel- och gångtrafik.

•	 För att kunna verka som en del i östgötaregionen är goda kommunikationer 
till övriga delar av regionen av största vikt. Vadstena kommun ska verka för 
förbättrad kollektivtrafik, framför allt till och från Linköping, samt till och från 
pendeltågsstationen i Skänninge.

•	 Vadstena kommun eftersträvar bekväma, säkra, snabba och miljövänliga 
kommunikationer. Hela resan, från dörr till dörr ska beaktas.

 

Tillgänglighet
•	 Det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla med avseende på god 

framkomlighet, möjlighet att orientera sig samt att använda stadsrummet på 
ett tryggt sätt.

Trygghet
•	 Genom medveten planering och gestaltning strävar kommunen efter att 

utforma och eventuellt omforma trafikrummet för att skapa attraktiva och 
användarvänliga miljöer som minskar risken för att utsättas för brott eller 
olyckor.

Trafiksäkerhet
•	 Kommunen ska i enlighet med Nollvisionen (Trafikverket) arbeta för en 

trafiksäker miljö för alla grupper i samhället.

Trafikens miljö- och hälsopåverkan
•	 Genom en ökad satsning på cykel- och gångtrafiken vill kommunen förbättra 

möjligheter till vardagsmotion samt en hälsosammare och attraktivare 
utemiljö avseende minskat buller, avgaser och hälsofarliga partiklar.

•	 Som ett led i satsningen på hälsosamma och miljövänliga transportmedel 
avser kommunen att arbeta fram en cykelplan.
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Under arbetet med översiktsplanen har en tra-
fikutredning upprättats. Detaljeringsnivån håller 
översiktsplanens övergripande nivå. Nedan förs 
ett resonemang kring trafikmiljöns utveckling.

Stadstrafik och stadsmiljö
Bebyggelsestrukturen påverkas i högsta grad av hur tra-
fiken leds genom en stad. I Vadstena har man sedan 
1960-talet byggt trafikseparerade bostadsområden, en-
ligt modellen med säckgator som vid en punkt anslu-
ter till de stora infarterna till staden (den s.k. SCAFT-
modellen). På så sätt samlas trafiken till ett fåtal stråk 
där belastningen blir hög. Traditionellt kännetecknas 
de centrala delarna av en stad av liv och rörelse, inte 
av bostadsområden som isoleras från varandra genom 
trafikstråk. Alternativet är därför att bygga ett finmas-

kigare gatunät som binder ihop stadens delar, parallellt 
med huvudstråken, som silar trafiken genom staden på 
flera gator. Nackdelen med s.k. genomsilning kan vara 
att fler gator får högre trafikbelastning, men samtidigt 
ökar tillgängligheten, restiden blir kortare, belastning-
en på huvudstråken begränsas och miljöbelastningen 
minskar. Trafikutredningen har dock inte undersökt så-
dana alternativ utan föreslår att nya områden ansluts till 
befintliga infartsgator enligt den stadsplanemodell som 
hittills har tillämpats. 

Föreslaget huvudnät består i stort sett av dels de vägar 
och gator som nu har staten som väghållare, men kom-
mer att övergå till kommunal förvaltning när förbifar-
ten har öppnats, de kommunala gatorna Klosterledsga-
tan, Slottsgatan och Järnvägsgatan. Det bör övervägas 

om Motalagatan ska återfå sin roll som infartsgata, som 
komplement till Klosterledsgatan, som är mer lämpad 
för den tunga trafik som behöver nå innerstaden, i för-
sta hand turistbussar och varutransporter, med hänsyn 
till svängradierna i anslutning till Rödtornet. Vidare ut-
redning krävs för att besluta om vilken typ av stads-
struktur Vadstena ska bestå av.  När förbifarten byggs 
är målet att trafiken längs den nuvarande genomfarten 
ska minska. Detta innebär att trafiken i stor utsträckning 
ska ledas ut på förbifarten istället för genom staden. 
Genom omgestaltning av den nuvarande genomfarten 
för att erhålla fartdämpande effekt kan trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter öka. Stadskaraktären kan för-
stärkas genom att staden binds ihop. För att få ett sam-
lat och enhetligt resultat bör ett gestaltningsprogram 
för genomfarten tas fram.
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En knutpunkt där byten mellan kollektivtrafik kan ske 
på ett trafiksäkert sätt bör vara belägen centralt så att 
den lätt går att nå med cykel eller till fots. Här finns två 
alternativa förslag: vid den s.k cirkusplatsen och intill 
järnvägsstationen. Ett förslag på möjlig placering till 
pendlarparkering är inom fastigheten Cisternen 3 som 
ligger lämpligt längs utfarten till Linköping. Lokalise-
ringen bör utredas i samband med översyn av busslin-
jerna, men de alternativa lägena bör snarast reserveras 
för att handlingsfriheten ska kunna behållas.

Utredningen pekar också på behovet av att se över 
sträckningen av den regionala trafiken inne i staden. För 
att nå en större andel av befolkningen och öka resmöj-
ligheterna inne i staden skulle linjerna kunna förlängas 
till Kungs Starbys verksamhetsområde. 

Gång- och cykelvägnät
Vadstena kommun är genom sin måttliga storlek ut-
märkt att cykla i. I trafikutredningen har cykelnätet 
studerats. Här ges förslag på ett övergripande huvud-
nät ska vara lättframkomligt och trafiksäkert och där-
för prioriteras beträffande underhåll. Till detta föreslås 
kompletteringar av det sekundära nätet som delvis kan 
bestå av sträckor där cykel och fordonstrafik samsas. 

Trafiksäkerhet
Trafikutredningen pekar på att säkerheten för de oskyd-
dade trafikanterna behöver förbättras, framför allt längs 
nuvarande genomfarten som också är en viktig länk i 
gång- och cykelvägnätet. När förbifarten byggs kan nu-
varande genomfart omgestaltas med kompletteringar av 
nuvarande gång- och cykelvägnätet. Utredningen pekar 
också på korsningspunkter som bör göras säkrare. Det 
kan exempelvis vara fysiska hinder för fordonstrafiken 
(t.ex. avsmalningar) eller trafiksignaler. Trafiksäkerhe-
ten ökar också vid sänkt hastighet vilket kan åstadkom-
mas genom att visuellt skapa ett smalare gaturum med 
olika typer av beläggning. Förslag ges även på hur ett 
separat cykelvägnät kan öka både framkomlighet och 
säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Pendling och kollektivtrafik 
För att kunna skapa bättre förutsättningar för arbets-
pendling med kollektivtrafik bör möjligheterna till byte 
mellan olika trafikslag och byte mellan olika busslinjer 
bör en eller flera strategiska knutpunkter säkras. Sådana 
knutpunkter bör ge utrymme för bilparkering för byte 
till kollektivtrafik och för att ge möjligheter för samåk-
ning. 
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Tågtrafik
Vadstenas förbindelser med omvärlden står inför nya 
möjligheter när pendeltågstrafiken tillkommer under 
våren 2013. För att få nytta av tågpendeln i Skänninge 
och Motala är det då av vikt med täta bussförbindelser 
med stationerna i dessa städer, men även med Mjölby.

Museijärnvägen mellan Vadstena och Fågelsta är en rest 
av den smalspåriga järnväg som löpte mellan Linköping 
och Ödeshög via Vadstena. Sträckningen är intressant 
ur ett kulturhistoriskt perspektiv och oavsett om järnvä-
gen brukas eller ej bör marken bibehållas för trafiksyfte 
för att inte begränsa framtida behov och möjligheter. 
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Vadstena kommuns ställningstagande

•	 För att säkerställa att det även fortsättningsvis 
finns grönområden i betryggande om-
fattning, av god kvalitet och med olika 
funktion, avser kommunen att arbeta 
fram en långsiktig grönstrukturplan, 
innehållande nulägesbeskrivningar och 
utvecklingsmöjligheter för grönstrukturen. 

Grönstrukturutveckling
 – Vadstena stad

Vadstena stads gröna miljöer
Vid införandet av plan- och bygglagen 1987 möjlig-
gjordes en differentiering av användningsområde och 
skötselinsats för grönområdena. Tidigare kallades allt 
för parkmark. Nu är det möjligt att skilja på parkmark, 
naturområde och skyddszoner längs vägar. Vid en in-
ventering av Vadstena stads parkmark, ägd av kommu-
nen, visar det sig att i Vadstena utgörs grönområdena 
främst av tre karaktärer: 
• gräsytor/parkmark med gamla, stora träd eller 
• den lokala, ofta eftersatta, områdesparken samt 
• helt öppna gräsytor klippta eller oklippta som fung-

erar som gröna skyddszoner mellan bebyggelse och 
störande verksamhet eller trafik. 

Den senare kategorin tillkom i stor utsträckning under 
1960- och 70-talet. Båda typerna kan i stora mängder 
upplevas som monotona och variationslösa, vilket sän-
ker helhetsintrycket inte bara av de gröna miljöerna 
utan för hela staden. De privata villaträdgårdarnas 
grönska som ”spiller över” på det offentliga rummet 

ökar dock variationsrikedomen något men i begränsad 
form eftersom de inte är tillgängliga för allmänheten. 
Förutom att grönområdena i Vadstena har en låg grad 
av variationsrikedom är de dessutom eftersatta. Exem-
pelvis är många gamla och vackra träd i de centralt be-
lägna parkerna i dåligt skick och kommer att behöva 
bytas ut inom en snar framtid, vilket starkt kommer att 
påverka upplevelsen av Vadstena stad.

Många av de impediment som förekommer i Vadstenas 
trafikmiljöer har dock en potential att tillsammans ska-
pa variationsrika gröna stråk. Dessa kan sammanbinda 
både gröna områden inne i staden samt koppla ihop 
stadens grönområden med omgivande landsbygd och 
rekreationsområden. Det kräver inventering och omge-
staltning av befintliga områden. Vid arbetet med grön-
strukturen skiljer man på privatägd mark som brukar 
benämnas faktisk grönstruktur till skillnad från formell 
grönstruktur som endast behandlar kommunägd mark. 
Kommunen kan förstås bara råda över den formella 
grönstrukturen. 

Nu upplevs Vadstena stad ändå som en relativt grön 
stad vilket till stor del beror på tillgången för allmänhe-
ten till stora områden med kvartersmark och med an-
nan ägare än kommunen. Exempel på sådana ytor med 
parkkaraktär inom kvartersmark som har stor betydelse 
för Vadstenas grönstruktur som helhet är västra delen 
av Slottsparken  Lasarettsparken, Asylenparken, Munk-
trädgården, parken vid Petrus Magni skola samt grön-
områdena vid folkhögskolan. Gemensamt för dessa är 
de dessutom har höga värden, både rekreativa och kul-

turhistoriska. Även de privata villaträdgårdarnas grön-
ska inverkar positivt på den gröna helhetsupplevelsen.  

Grönstrukturens framtid
Grönstrukturen är en viktig faktor i arbetet med en att-
raktiv miljö, en grundpelare i kommunens övergripande 
mål om god livskvalitet. Kommunen ser ett växande be-
hov av att studera den befintliga grönstrukturens funk-
tion och dess framtida roll. Dess stora potential i arbetet 
med klimatfrågor är också en viktig aspekt, framför allt 
i tätorternas närhet men även i landskapet där problem 
med översvämningar och torka kan regleras med större 
översvämningsytor och dammar för bevattning. 

Fritidsområden
Vadstenas inneslutna läge på slätten innebär att möjlig-
heterna att nå Vättern och de grönområden som står till 
buds i närområdet är av största betydelse för rekreation 
och friluftsliv. Detta är viktiga komplement till parkom-
rådena inne i stadsbebyggelsen.

Nässja
Strandpromenaden bör förlängas så att den innefattar 
stigen från Kronoängen och följer Pilgrimsleden längs 
stranden mot Naddö och norrut längs Vättern. En vik-
tig förutsättning är bron över Mjölnaån och att denna 
hålls i stånd.
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Tycklingen
Halvön Tycklingen är ett attraktivt rekreationsområde 
för många Vadstenabor och bör så förbli. Sankmarker-
na mellan staden och Tycklingen är viktiga för fågel-
livet och bör hållas öppna genom fortsatt bete. Runt 
området går ett flitigt använd promenadstråk, den s.k. 
Tycklingerundan. Områdets anslutning mot staden och 
Vätterviksbadet kan förstärkas genom att ytterligare 
gångstråk tillkommer i strandområdet. 

Starby ängar
Strandområdet inom utredningsområdet Västra Starby 
kan utvecklas vilket är av särskild betydelse för nya bo-
städer i västra delen av staden. Möjligheterna bör bely-
sas i samband med fördjupning för Vadstena stad.

Rismarken
Skogen vid Rismarken är det närmaste strövområdet 
för bostadskvarteren och skolorna i södra delen av Vad-
stena och bör helt undantas från ny bebyggelse. Det 
innehåller ett iordningsställt motionsspår, det enda i 
närheten av Vadstena stad. Skogen ansluter i öster och 
söder till Vadstenas golfbana (Vadstena Golfklubb). 
Gång- och cykelväg finns mellan staden och området 
med anslutning till skogsmarken sker över golfbanan. 





110

Vadstena kommuns ställningstagande 

•	 Målet för planering och stadsbyggnad är att 
skapa en tydlig gräns mot omgivande lands-
bygd, genom en sammanhållen och väl ge-
staltad stadskropp. Ny sammanhållen bebyg-
gelse eller enstaka nya huvudbyggnader på 
nya tomter tillåts inte inom en kilometer från 
detaljplanerat område. Stadens avgränsning 
ska gestaltas med särskild omsorg mot den 
nya förbifarten och åkermarken. 

•	 Stor omsorg bör läggas på en attraktiv ge-
staltning av infartsgatorna, från rondellerna 
in mot staden.  

•	 För att minimera upplevelsen av förbifarten 
som barriär runt staden bör trafiksäkra pas-
sager iordningsställas. 

STAD MÖTER LANDSBYGD

Det finns flera anledningar till varför gränsen mel-
lan stad och omland är viktig för Vadstenas del. 
Struktur och gestaltning spelar stor roll både för 
tillgänglighet och för attraktivitet. Kopplingen mel-
lan stad och omland kan underlättas med en bra 
planering. Likaså har gestaltningen av stadsran-
den stor betydelse för första intrycket av staden. 
I följande avsnitt behandlas riktlinjer för bebyg-
gelseutvecklingen i stadsranden. 

Förbifart Vadstena
Upplevelsen av Vadstena som en stad på slätten bibe-
hålls om en distans av öppen mark sparas mellan förbi-
farten och bebyggelse. I den fördjupade översiktsplanen 
för förbifarten anges också att ”Förbifarten bör utfor-
mas så att man erhåller en god vy av Vadstena stad. Man 
bör därvid undvika siktskymmande element i form av 
plank eller hög vegetation som kan skymma upplevel-
sen av slottet, klosterkyrkan och staden i övrigt.” Detta 
är viktigt även för att marknadsföra Vadstenas histo-
riska kvaliteter. Alternativet skulle vara att skärma av 
bebyggelsen mot den nya vilket skulle medföra mycket 
begränsade utblickar in mot staden och Vättern. Den 
öppna marken kan bibehållas som åkermark.
På grund av bullerstörningar och säkerhetsavstånd är 
det inte heller lämpligt att bygga för nära förbifarten, 
varken innanför eller utanför. Därigenom kommer för-
bifarten aldrig att kunna integreras i stadsbebyggelsen. 
Stadsnära bebyggelse utanför förbifarten är således inte 
lämplig. Marken innanför den nya vägen torde räcka 
för stadens utbyggnad långt utanför tidshorisonten för 
denna översiktplan. Frågan diskuteras även i avsnittet 
”Utbyggnadsområden för Vadstena stad”.

Stadsentréer 
Bebyggelsens avgränsning mot förbifarten är viktig. 
Här marknadsförs staden för potentiella besökare. Sta-
den kan inte vända ryggen mot förbifarten utan det blir 
viktigt att gestalta stadens avslut mot åkermark och för-
bifarten på ett bra sätt. Det som tidigare fungerat som 
baksida för fler fastigheter blir nu framsida.
Entréerna in till Vadstena stad markeras med rondel-
ler i korsningspunkter med infartsvägarna. Vid sådana 

ställen gör turister sina val att passera förbi eller besöka 
staden. Stor omsorg bör därför läggas på en attraktiv 
gestaltning av infartsgatorna, från rondellerna in mot 
staden.  Det är också viktigt med väl utformade rast-
platser med information på strategiska platser i sam-
band med infarterna.

Tillgänglighet och rekreationskilar
Stadsmässigheten avtar ofta ju längre från centrum be-
byggelsen är belägen. Industribebyggelse är ofta pla-
cerad i stadens ytterkanter för att minska risken för 
störningar för boende, men även villaområden utgör 
ofta randbebyggelse.  Bebyggelsestrukturen och gatu-
strukturen spelar stor roll för allmänhetens rörelsemöj-
ligheter mellan stad och omland. Industriområden med 
inhägnade fastigheter och mycket tung trafik skapar 
otrygga miljöer som gärna undviks. Snarlik effekt kan 
större villaområden utan tydlig gatustruktur få. Finns 
inte en tydlig genomfartsväg letar sig utomstående inte 
gärna sig in i området utan passerar hellre utanför. Båda 
bebyggelsekaraktärerna kan fungera som blockeringar 
för allmänheten att röra sig mellan stad och omland. I 
planeringen är det viktigt att detta beaktas så att grönst-
råk skapas som underlättar för människor att röra sig ut 
i landskapet, till närliggande rekreationsområden, och 
kan fungera som viktiga länkar mellan stad och omland.

Förutom att bebyggelse- och gatustrukturens utform-
ning är viktig för Vadstenas del, kommer förbifarten att 
utgöra både en mental och fysisk barriär mellan stad 
och omland. För att minimera upplevelsen av förbifar-
ten som barriär runt staden bör planskilda korsningar 
för gång- och cykeltrafik iordningsställas.
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LANDSBYGDEN

Kommunen utgörs till stor del av landsbygd.   
Karaktäristisk är den böljande slätten med mindre 
byar och gårdar utspridda i landskapet, framför 
allt lokaliserade till höjderna. 

De utspridda gårdarna på Vadstena-slätten är ett resul-
tat av 1800-talets jordreformer. Den ovanliga tätheten 
beträffande kyrkor i kommunen med tio kyrkbyar, de 
flesta med anor från 1100-talet, grundar sig i den rika 
jordbruksbygden som präglar hela landskapsbilden. 
Idag har dock färre boende på landsbygden en kopp-
ling till jordbruket vilket medför nya önskemål om bo-

endemiljön och som måste beaktas i planeringen. Som 
följd av den pågående sammanslagningen av bruk-
ningsenheter och det minskande behovet av personal 
i jordbruket uppstår ett överskott av friställda bruk-
ningscentra med bostadshus och ekonomibyggnader. 
Detta kan ge möjligheter att exempelvis tillgodose den 
växande efterfrågan på s.k. hästgårdar, som ökar även 
i Östergötland. Det finns även möjligheter till sidonä-
ringar till jordbruket som gårdsförsäljning, eller kost 
och logi för besökare till bygden. Jordbruket bör bestå 
i nuvarande omfattning vad gäller odlad areal. Större 
variation i jordbrukets produktionsinriktning bör dock 
eftersträvas. I stort sett all ängs- och hagmark bör be-
varas genom fortsatt hävd, där kommunen kan verka 
för stöd för betesdrift inom exempelvis naturreservat. 
Kommunen kan medverka till kompletterande service 
på landsbygden, såsom uthållig kollektivtrafik till kyrk-
byarna. Kommunens stora antal unika medeltidskyrkor 
bör i samarbete med Svenska kyrkan lyftas fram som 
turistiska och kulturella besöksmål

I följande kapitel ges förslag på hur landsbygden kan 
utvecklas med riktlinjer för möjlig bebyggelseutveckling 
av kyrkbyarna samt beskrivning av ett specifikt lands-
bygdsutvecklingsområde. Befintliga förhållanden be-
skrivs i Kapitel 3 – Planeringsförutsättningar. 

Vadstena kommuns ställningstagande

•	 Jordbruket har företräde beträffande markan-
vändningen på slätten. Vid jordbrukets bedri-
vande bör hänsyn tas till natur- och kulturmiljö-
vårdens intressen och till miljöpåverkan. 

•	 För att förvalta och utveckla  de större byarna 
så att karaktären  bibehålls föreslås att om-
rådesbestämmelser upprättas för Väversunda, 
Källstad, Herrestad, Örberga, Nässja, Öst-
nässja, Hov, Bondorlunda, Orlunda, Aska 
samt Hagebyhöga. 

•	 För att behålla den öppna landskapsbilden 
och för att bevara de stora sammanhållna 
arealerna bör spridd bebyggelse i landskapet 
undvikas. 

•	 Ny bebyggelse bör lokaliseras så att befintli-
ga bebyggelsegrupper förtätas eller utvidgas.
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Utvecklingsstrategier
Bebyggelseutvecklingen på landsbygden har varit rela-
tivt låg under en längre period. Ny bebyggelse konkur-
rerar med bygdens värdefulla jordbruksmark samt det 
faktum att stora delar av kommunen skyddas av exem-
pelvis riksintressen, strandskydd och Natura 2000, vil-
ket kan försvåra en byggprocess. Samtidigt är det just 
det vackra landskapet och den rika kulturmiljön som 
lockar många till kommunen. 

För att bibehålla traktens värden är det viktigt att ny be-
byggelse visar hänsyn till den kulturhistoria, topografi 
och vegetation som området präglas av och uppskat-
tas för. Sammanbyggande av byarna får ej förekomma 
för att bevara de långa siktstråken genom landskapet. 
Spridd bebyggelse i landskapet bör undvikas för att be-
vara stora åkerarealer intakta. Ny bebyggelse bör istäl-
let ansluta till befintliga bystrukturer. Mer omfattande 
ny bebyggelse bör ansluta till en befintlig tätort för att 
kunna utnyttja befintlig infrastruktur, möjliggöra ser-
vice samt för att minimera belastning på miljön

Områden för områdesbestämmelser 
Förutsättningarna i kyrkbyarna är relativt likartade var-
för generella områdesbestämmelser föreslås. Nedan ges 
förslag på vad de bör innehålla.

Markanvändning
Huvudsakliga markanvändningen bör vara för bostads- 
och jordbruksändamål. 

Bebyggelseutveckling
Mindre förtätning kan ske inom byarnas gränser. Nya 
hus bör anpassas till befintliga hus och till helhetsmil-
jön när det gäller placering, utformning och utförande. 
Förändring av befintliga hus bör ske med varsamhet för 
att inte förlora ursprunglig karaktär. 

Åtgärder
Utökad lovplikt inom byarna beträffande:

• Tillbyggnader
• Omfärgning och andra yttre förändringar
• Nybyggnad av större ekonomibyggnad
• Rivning av byggnad

När fastighetsägare önskar bygga nytt bostadshus ska 
detta föregås av väg- och VA-utredning som visar god-
tagbar lösning för aktuell och angränsande fastigheter. 
För varje by föreslås platser för ny bebyggelse. 

Område för landsbygdsutveckling

I den sydvästra kommundelen är tätorten Borghamn 
samt småorterna Rogslösa och Skedet belägna. På 
grund av områdets avstånd in till Vadstena stad finns 
ett behov men också potential för en särskild satsning 
på området. 
 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS
En differentiering av strandskyddsbestämmelserna har 
skett för att underlätta för lokal och regional utveckling.  
Inom de områden som normalt täcks av strandskyddet 
men som utpekats av kommunen som områden möjliga 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge öppnas nu 
en möjlighet att få utvidgad dispens för vissa åtgärder. 

Vadstena kommuns ställningstagande

•	 Fördjupning av översiktsplanen bör upprät-
tas för hela området för landskapsutveckling, 
med Rogslösa, Borghamn och Skedet.

•	 Ny sammanhållen bebyggelse i området er-
fordrar prövning genom upprättande av de-
taljplan.

•	 Enstaka nya tomtplatser för bebyggelse kan 
prövas genom bygglov eller förhandsbesked. 
Avvägning ska alltid ske enligt 4 kap 2 kap 
plan- och bygglagen

•	  Områdesbestämmelser bör upprättas för kyrk-
byn i Rogslösa 
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Landsbygdskommuner kan på detta sätt dra nytta av de 
konkurrensfördelar som attraktiva lägen vid vatten ger 
vilket i förlängningen ska stimulera landsbygdsutveck-
lingen. Vissa sjöar och vattendrag är dock undantagna. 
Vid Vättern ska kommunerna vara restriktiva i sina ut-
pekanden av LIS-områden av sådana områden. 

För att ett område skall anses lämpligt som LIS-område 
skall det anses vara:
• lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
• av ett sådant slag och ha en så begränsad omfatt-

ning att strandskyddets syften fortfarande tillgodo-
ses långsiktigt,

• endast ha en liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften.

Att kommunen pekar ut sådana områden innebär inte 
att kommunen automatiskt är huvudinitiativtagare till 
att driva utvecklingen i områdena. Kommunen är däre-
mot positiv till lokala initiativ och engagemang för att 
utveckla området. Vid en eventuell detaljplaneläggning 
av området kommer vanligt detaljplaneförfarande fö-
religga med tillhörande bedömningar och avvägningar 
bland annat mot påverkan av riksintressena. 

Inom det utpekade landsbygdsutvecklingsområdet är 
delar av Borghamn beläget inom strandskyddat om-
råde.  Med de förutsättningar som orten har finns sto-
ra möjligheter att utveckla orten ytterligare och skapa 
möjlighet för att upprätthålla och utveckla befintligt 
serviceutbud. Genom att möjliggöra för strandnära bo-
städer och ökad turistverksamhet är förhoppningen att 
den negativa trenden kan brytas och nuvarande service 

kan bibehållas och utvecklas. Området som är utpekat 
som landsbygdsutvecklingsområde i översiktsplanen 
ska således inrymmas i begreppet landsbygdsutveckling 
i strandnära läge.

Strandområdet kring Tåkern ligger helt inom naturre-
servat. Här finns inget särskilt behov av annan bebyg-
gelse än vad som behövs för skötsel och besökare.

Områdesbeskrivning
Området har under en längre period haft en vikande 
befolkningsutveckling, i dagsläget bor ca 430 personer 
(SCB, 2005) i Borghamn, Skedet och Rogslösa. Bebyg-
gelsen varierar kraftigt i struktur och ålder både mellan 
de olika byarna och inom varje by. Borghamn består 
till stor del av villor från 1950-1970-tal samt ett äldre 
fiskeläge i ortens norra del. Skedet har bebyggelse se-
kelskiftet 1900. Rogslösa består av två byar som vuxit 
ihop, kyrkbyn och stationsbyn, och har därför bebyg-
gelse från flera olika tidsepoker. 

Den offentliga servicen i området består av en skola i 
Rogslösa och en numera enskild förskola i Borghamn, 
den kommersiella bland annat av en livsmedelsbutik i 
Borghamn med utlämning för systembolaget och apo-
tek, samt postservice. Därutöver finns flera verksam-
heter i området, framför allt i Borghamn. Industrin i 
Borghamn domineras av kalkstensbrytningen som varit 
ortens motor under många år. På senare år har dock 
flera andra verksamheter etablerat sig i samhället. I an-
slutning till Rogslösa och Skedet finns bland annat en 
plantskola, konferens- och gårdshotell samt en hästgård 
med en rad verksamheter. 

Var försig har byarna har för litet underlag för att själva 
kunna uppbringa ett underlag till service, vilket dock  
är möjligt på gemensam basis. Med områdets lokalise-
ring mellan Omberg och Tåkern, två av kommunens 
och regionens viktigaste turistmål, finns stora möjlig-
heter att utveckla bland annat turistnäringen. En ökad 
bostadssatsning i området skulle också kunna skapa ett 
förbättrat underlag för dagligvarubutiken samt utökad 
kollektivtrafik. 

Trafikinfrastruktur
Byarna är belägna i en triangel i förhållande till varan-
dra. Vägnätet mellan byarna är i vissa fall bristfälligt. 
Rogslösa - Borghamn samt Borghamn - Skedet har 
goda vägförbindelser, dock inte trafiksäkra för oskyd-
dade trafikanter. Inte heller är det trafiksäkert mellan 
Rogslösa och Skedet där oskyddade trafikanter är hän-
visade till den hårt trafikerade riksväg 50. En bättre 
koppling mellan orterna krävs för att kunna möjliggöra 
en samordning av service. 

Vatten och avlopp
Borghamn vattenverk har god kapacitet för en utök-
ning av dricksvattenförsörjningen i Borghamn, Rogs-
lösa och Skedet. Avloppsverket i Borghamn tar emot 
avloppsvatten även från Rogslösa och Skedet och likaså 
bra kapacitet för utökning av verksamhetsområdet med 
ytterligare anslutningar för bebyggelse.
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Utvecklingsförslag 
De olika byarna har olika karaktär som bör bevaras och 
utvecklas. För varje by har ett utvecklingsförslag arbe-
tats fram. Byarnas centrala platser, viktiga stråk och 
möjliga platser att bebygga redovisas i följande avsnitt. 

Utvecklingsförslag för Borghamn
Borghamns bebyggelsestruktur är geografiskt utdragen, 
utan något egentligt centrum. Bebyggelsen i de olika 
delarna är dessutom av vitt skild karaktär vilket bidrar 
till den splittrade strukturen. I dagsläget finns redan 
mark planlagd för ny bostadsbebyggelse plus ett antal 
byggklara tomter. 

Efterfrågan på tomter i området har varit låg de senaste 
åren. På grund av att det redan finns en tomtreserv har 
föreslagen bebyggelse som främsta uppgift att öka sam-
hällets attraktivitet. Målet är att ny bebyggelse ska länka 
samman befintlig bebyggelse till ett sammanhållet sam-
hälle samt öka kopplingen till Vättern. 

Vid en vidare utveckling av gatustrukturen i befintliga 
och nya delar av Borghamn är det viktigt att gatans ut-
formning speglar samhällets karaktär. Markbeläggning, 
belysning, vegetation och viss kompletterande bebyg-
gelse kan skapa stora förändringar. Med en tydligare 
sammankoppling av dagens knutpunkter, framför affä-
ren och vid Gyllenhammars värdshus, och med en om-
gestaltning av Hovanäsvägen kan en litet centrumstråk 
uppstå. 

Förutom att tydliggöra ett centrum för orten behövs en 
förtätning av befintlig bebyggelse i de centrala delarna.  

I förslaget förlängs Bergsvägen norr ut och kopplas 
samman med Hovanäsvägen, med hus på båda sidor 
om Bergsvägens förlängning. Vikt bör läggas vid att 
följa landskapet vid ny bebyggelse och ny vägdragning. 
Bebyggelsen på västra sidan mot vägen kommer vid 
Bårstadsbrottet att ligga nära vatten med möjlighet till 
brygga i anslutning till huset. Även norr om Bårstads-
brottet kan ny bebyggelse komplettera den befintliga, 
med samma grändliknande struktur.  Med hjälp av be-
byggelse runt schaktet i norr och öster samt bryggor 
för allmänheten kan Bårstadsbrottet få ett nytt använd-
ningsområde. Ny bebyggelse av lite speciell karaktär 
skulle även kunna tillkomma längs Borghamnsvägens 
norra sida. Området är idag intressant från naturvårds-
synpunkt och gränsar till Borghamns kalkkärr som om-
fattas av bestämmelser för Natura 2000- område, enligt 
miljöbalken. Detta måste särskilt beaktas vid komman-
de planering. 

Ny bebyggelse för bostäder, såväl för helårsboende 
som för fritidsbostäder, bör utformas med utgångs-
punkt från de speciella natur- och kulturmiljöer som 
finns i Borghamn.

Området som i den fördjupade översiktsplanen från 
1990 reserverades för verksamheter längs f.d. järnvä-
gen är till största delen outnyttjat. Verksamhetsområdet 
skulle vid behov kunna utökas.

Borghamn för besökare
Entrén till ett samhälle är viktig; det är besökarens för-
sta intryck av orten. De flesta besökare som kommer 
till Borghamn kommer via Omberg eller från riksväg 
50. Det behöver inte nödvändigtvis vara en plats, lika 

effektivt kan det vara att se till att utformning av be-
byggelsen och mark i anslutning till entrén skapar de 
kvaliteter som speglar orten. 

På grund av att trafiken på Omberg är enkelriktad så 
kommer alla turister därifrån till Borghamn. I Borg-
hamn får turisterna för första gången möjlighet att 
komma ner till Vättern på ett smidigt sätt vilket kan 
utnyttjas i den T-korsning där Borghamnsvägen viker 
av mot kalkbrottet. Där finns ett attraktivt läge att satsa 
på en rastplats.  Information om orten och kommunen 
kan blandas med en utställning som speglar kalkstens-
brytningen, ortens signum. Här bör även marknadsfö-
ringen av hamnområdet kunna förstärkas. Hamnen är 
ett område med stor möjlighet att utvecklas men kräver 
också en del restaurering. 

Tidigare har förslag funnits om att etablera en camping 
vid Hovanäs; vatten och avlopp är framdragna. Finns 
intresse får områdets lämplighet studeras närmare, 
bland annat gällande buller från stenbrottet. Ett alterna-
tivt område för camping eller som ställplats för husbilar 
skulle Borghamns IP kunna vara. 

Cykelleden som passerar förbi Borghamn längs Borg-
hamnsvägen skulle också kunna ledas om, via Hovanäs 
och Bårstad innan den åter kommer ut på Borghamns-
vägen närmare Rogslösa. Det skulle locka öppna möj-
ligheter för en ökad turism inne i samhället och stämma 
väl med en campingverksamhet på Hovanäs. 

DEL 5  |  FRAMTIDA MARK- OCH  VATTENANVÄNDNING 117



En ny gränd
Bebyggelse skulle även kunna tillåtas 
att sträcka sig ner mot Vättern norr om 
Bårstadbrottet i en gränd, likt i fiskeläget 
norr därom. Med hjälp av bebyggelse runt 
schaktet i norr och öster, samt bryggor för 
allmänheten, kan Bårstadbrottet få ett nytt 
användningsområde.

Eventuellt ny marina

Utveckla område för 
rekreation och turism

En rastplats 
Vid Borghamnsvägens 
slut intill Vättern skulle en 
rastplats kunna skapas som 
samtidigt informerar om 
Borghamns kulturhistoria 
genom en utställning om  
stenindustrin.

Viktigt turiststråk

Utveckla 
hamnområdet

Ny bebyggelse vid vatten
Bergsvägen skulle kunna förlängas norrut och 
kopplas samman med Hovanäsvägen med 
hus på båda sidor och som följer landskapet 
och topografin. Vid Bårstadbrottet får ny 
bebyggelse kontakt med vattnet och möjlighet 
till brygga. 

Stråk mellan handel och service 
En tydligare sammankoppling av dessa båda platser kan 
skapas genom att arbeta med Hovanäsvägens utformning 
, med  markbeläggning, belysning, vegetation och viss 
kompletterande bebyggelse. 

Viktig entré
Entrén till ett samhälle är viktig, den är första 
intrycket av samhället för besökaren. Här bör det 
satsas lite extra på att förstärka upplevelsen av att 
komma in i Borghamn, och att annonsera samhällets 
kvaliteter. Kalkstenen är ortens signum och kan till 
exempel användas på olika sätt för att arbeta med 
gaturummet och höja första intrycket av platsen. 

Plats för fler verksamheter
Viss verksamhet finns redan längs Järnvägen, detta 
område skulle vid behov kunna utökas.

Ny bebyggelse 
skapar kontakt med 
samhället

Hus med naturen 
som granne

Viktig mötesplats
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Utvecklingsförslag för Rogslösa
Rogslösa stationsby regleras med byggnadsplaner från 
1960-talet. Ambitionen var då att satsa på en parallell 
expansion av byarna på landsbygden och Vadstena stad, 
där Rogslösa stationsby var först ut. Byggnadsplanen 
som då tillkom kopplar samman kyrkbyn med stations-
byn i sydväst i ett ordinärt villakvarter. Ett drygt tio-
tal hus har byggts men fortfarande finns ett femtiotal 
tomter kvar att bebygga. Byggrätten är begränsad och 
bör förbättras för att tillgodose moderna önskemål om 
större byggnader. Utöver dessa tomter skulle det kunna 
tillkomma viss förtätning vilket dock kräver att en ny 
detaljplan upprättas. För att inte skapa ett villasamhälle 
utan bibehålla bykänslan bör husens utformning och 
utförande anpassas till kringliggande äldre hus. Detta 
medger dock inte byggnadsplanen där de flesta av tom-
terna endast tillåts enplanshus vilket inte stämmer med 
byns karaktär. 

Var by har också sin egen centrala punkt, kyrkbyn fram-
för skolan och stationsbyn nere vid busshållplatsen. 
Båda punkterna är viktiga samlingspunkter på olika sätt. 
Framför allt stationsbyns mötesplats kan omgestaltas 
för att bli trivsammare och få en tydligare funktion. 

För att bibehålla de båda byarnas karaktär är det viktigt 
att fältet mellan byarna inte bebyggs. Däremot skulle 
den pampiga vyn som uppstår från avtagsvägen från 
riksväg 50 upp mot kyrkbyn kunna förstärkas med en 
trädrad på vägens nordöstra sida. Det skulle förstärka 
vägens centrala betydelse som länk mellan byarna. 

Järnvägen som passerat genom byn är borta men sta-
tionshuset finns kvar. Ett sätt att förstärka byns histo-
ria är att bevara järnvägsstråket. Ett säkrare gång- och 
cykelstråk skulle exempelvis kunna förläggas på den 
gamla järnvägssträckningen ut från byn och ansluta mot 
vägen till Borghamn.  

DEL 5  |  FRAMTIDA MARK- OCH  VATTENANVÄNDNING 119



DEL 5  |  FRAMTIDA MARK- OCH  VATTENANVÄNDNING 120

Utvecklingsförslag för Skedet
Idag är inte området planreglerat. En varsam förtätning 
kan ske längs bygatan. För att bibehålla Skedagatans 
karaktär är det viktigt att nya hus har likvärdig storlek 
och proportioner med de befintliga längs gatan. Även 
förhållandet mellan byggnader och gatan är viktigt att 
beakta. 

En avstyckning av nya tomter kräver en helhetssyn av 
byns struktur. Det fordras en variation mellan bebyg-
gelse och utblickar i landskapet för att bibehålla struk-
turens värde.  

120



121

Trafik
En förbindelse mellan byarna med gång- och cykelväg 
är välbehövlig för att underlätta rörelsen i området.  
Samarbetet med Trafikverket i frågan om att omvandla 
nuvarande riksväg 50 till turistväg bör leda till att det 
finns möjlighet att bygga en cykelväg parallellt med 
vägen in till Vadstena. Det ökar trafiksäkerheten inom 
området samt för områdets koppling till Vadstena stad. 

Det finns också ett behov av en gång- och cykelväg 
mellan Borghamn och Rogslösa. Sträckningsalternativ 
för utbyggnad av separata gång- och cykelvägar bör stu-
deras vidare. 
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Fritidshus
Fritidsboendet har allt mer kommit att närma sig sam-
ma standard som permanenta bostäder. Det finns dock 
en skillnad i karaktär mellan permanentboende och fri-
tidsboende, där allt är inte lika ordnat och standarden 
är lägre beträffande vägar och hantering av vatten- och 
avloppsförsörjning. Eftersom det finns efterfrågan på 
fritidshus avses redan befintliga områden att kunna 
kompletteras med hus av samma storlek som befintliga, 
dvs. 60 m² för huvudbyggnad och 20 m² för komple-
mentbyggnader.
 
Den största ansamlingen av fritidshus återfinns idag på 
Nässjahalvön, norr om Nässja kyrkby och i Järnevid. 
För att kunna erbjuda fler tomter för fritidshus ska ett 
antal områden (beskrivna nedan) studeras närmare för 
möjlig expansion. 

Områdena är i flera fall belägna inom strandskyddat 
område varför miljöbalkens särskilda skäl till dispens 
kommer att prövas vid önskemål om ny bebyggelse. 
Stora delar av strandlinjen inom kommunen anses vara 
utsatt för risk för erosion, enligt skriften Riskbild Öst-
ergötland. 

Norra Nässjahalvön och Järnevid
Generellt sett är kommunen positiv till en förtätning 
av nuvarande fritidsbebyggelse på Nässjahalvön. En 
expansion bromsas i dagsläget av att det saknas en mil-
jömässigt acceptabel lösning beträffande vatten och av-
lopp. Enskilda avlopp samt infiltration av BDT-vatten 
(Bad, Disk, Tvätt) är redan i dagsläget på gränsen för 
vad området klarar av innan grundvattnet påverkas. 
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Eftersom kommunen upplevt en efterfrågan på fri-
tidsboende och ser positivt på att utveckla området på 
norra Nässjahalvön bör en VA-utredning genomföras 
för att studera bästa lösningen för en högre kapacitet på 
befintligt reningsverk. Vid en kapacitetshöjning öppnas 
möjligheter att ansluta fler till VA-nätet, exempelvis fri-
tidshusen på Nässjahalvön.  

Ny bebyggelse bedöms inte påverka riksintresset för 
kulturmiljövården eftersom bebyggelsen till största 
delen lokaliseras i skogsvegetation som inte blir synlig 
från slättlandskapet, enligt värdetexten för kulturmiljö-
vården. Genom att utöka befintliga husgrupper utan att 
sammanbygga dessa minimeras också påverkan på det 
rörliga friluftslivet. En viss komplettering av vägnätet 
kommer snarare att förbättra situationen. Ny bebyg-
gelse ska också uppfylla kommunens mål om att hän-
syn ska visas kulturhistoria, topografi och vegetation i 
området. Inom föreslagna områden kan cirka 100 nya 
fritidshus rymmas. 

Helenelund och Ekängen
I anslutning till Vätterviksbadet, både i norr och söder, 
finns ett antal fritidsstugor. Området i söder, Helen-
lund, ligger alltför nära staden för att kunna komplet-
teras och ligger dessutom i anslutning till marker med 
högt vattenstånd. Området norr om Vätterviksbadet, 
Ekängen, har bättre förutsättningar för komplettering 
med ytterligare fritidsbebyggelse som skulle få närhet 
till vattnet men också till Vadstena stad med sitt utbud. 
Förslagsvis tillämpas även byggrätter på 60 plus 20 m² 
även här. Ekängen kan rymma cirka 50 nya tomter för 
fritidshus. 
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Trafik - landsbygd 

Trafiken på landsbygden är uppbyggd kring de tre stora 
infartsvägarna som sammanstrålar i Vadstena. Utifrån 
dessa finns ett relativt finmaskigt nät av mindre vägar. 

När riksväg 50 får ny sträckning, innebär det samtidigt 
att den befintliga sträckningen av riksväg 50 får sänkt 
status till primär länsväg, med nytt vägnummer, 919. I 
en idéstudie som Trafikverket tagit fram finns förslag på 
hur den befintliga vägen ska omgestaltas för att skapa 
en säkrare väg. Arbete pågår också för att utveckla  den 
nuvarande vägen till turistväg vilket kommunen ställer 
sig mycket positiv till. 

Väg 206 kommer att få ökad betydelse för Vadstena 
genom sin koppling till nya väg 50 och pendeltågssta-
tionen i Skänninge och kommer att på flera sätt vara 
den viktigaste förbindelsen mellan Vadstena och det 
övergripande trafiknätet. Den ökade betydelsen för väg 
206 gäller både för biltrafik och för busstrafik, vilket 
föranleder ett behov av standardhöjning för att skapa 
säker framkomlighet. Redan med dagens trafikmängder 
skulle det kunna vara motiverat att skapa en tvåfälts-
väg med omkörningsmöjligheter och någon form av 
mittseparering. Förbättringar av väg 206 finns angivna 
i gällande länstransportplan. Det gäller bland annat ut-
rätning av sträckorna förbi Granby och Klosterstad i 

Vadstena kommuns ställningstagande

Se sidan 102

en första etapp. Det är av största vikt att satsningarna 
fortsätter längs hela sträckan, närmast i övriga delar av 
sträckan mellan Vadstena och Skänninge. Vägvisningen 
vid de anslutningarna till  den nya riksväg 50 är också 
av stor betydelse
På det övriga vägnätet finns ett behov av att utföra bä-
righetsförbättringar och breddningar.  För en kommun 
som Vadstena som är beroende av goda kommunikatio-
ner är en fungerande vinterväghållning och övrig drift 
mycket viktig. En översyn bör i detta avseende göras för 
att identifiera platser i behov av läplanteringar för att 
minska problemet med snödrev. 

Gång- och cykelvägnät
Ett separat gång- och cykelvägnät saknas i stor sett på 
landsbygden.  De cykelleder som finns är turiststråk 
som är förlagda till befintliga bilvägar. För arbetspend-
ling saknas cykelvägar. Kommunen ser ett behov av att 
bygga ett separat gång- och cykelvägnät parallellt utmed 
de större länsvägarna och framför allt längs nuvarande 
riksvägen. I dagsläget är det svårt att på ett säkert sätt 
cykla mellan byarna längs riksvägen eller in till Vadstena 
stad. För att binda samman Rogslösa och Borghamn 
krävs också här en separat cykelväg.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten är en viktig fråga. Enligt statistiken 
sker olyckor främst på nuvarande riksväg 50. Trafikver-
ket arbetar med en idéstudie över nuvarande riksväg 50 
för att omgestalta vissa partier och skapa säkrare pas-
sager för oskyddade trafikanter. Trafikutredningen som 
togs fram inför arbetet med översiktsplanen pekar ock-
så på ett behov av säkerhetsåtgärder längs länsväg 206. 

Pendling och kollektivtrafik
Vare sig det handlar om tätortstrafik eller en regional 
anslutning till orter längre bort är priset för kollektivtra-
fikresenärens resa endast en faktor av flera, som vägs in 
i valet mellan kollektivtrafik och andra färdmedel. Res-
tid, turtäthet, trygghet, närhet, komfort och punktlighet 
är några andra av de faktorer som också påverkar valet. 
Faktorernas viktighet varierar naturligtvis också bero-
ende på resenärsgrupp.

För bussar till exempelvis Skänninge eller Linköping 
är det sannolikt restid, bekvämlighet och turtäthet som 
väger tyngst. Expressbussar till tydliga målpunkter, t.ex. 
Mjärdevi i Linköping, utan byten, med få stopp och 
därmed kortare restider, är en viktig faktor för att skapa 
attraktiva förbindelser mellan Vadstena och kringlig-
gande kommuner. Att minska skillnaden i restid mellan 
buss och bil är en förutsättning för att få fler att ta bus-
sen istället för bilen. Expressbussarna är dessutom ett 
bra alternativ till pendeltågen då bussarna inte kräver 
några byten eller till detta relaterade väntetider. 

En resvaneundersökning bör genomföras för att få 
klarhet i vad resenärerna och ickeresenärerna priorite-
rar och vad som därmed kanske kan förbättras och få 
fler att välja buss framför bil. Detta är aktuellt både för 
servicelinjen och länstrafikens regionala turer. 

Tågtrafik
Oavsett om det bedrivs spårtrafik på sträckan mellan 
Vadstena och Fågelsta eller ej är det viktigt att spårkor-
ridoren reserveras för trafikändamål.  
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Grönstrukturutveckling - landsbygd 

Grönstrukturen på landsbygden utgörs i stor utsträck-
ning av jordbruksmark, som framgår i del 3. Därtill 
finns ett antal områden som har stora naturvärden 
och där dessa intressen styr områdets tillgänglighet för 
människan. De höga naturvärdena kan förstås höja 
upplevelsen av vistelsen i området, men begränsas rö-
relsefriheten mister området ett stort värde ur rekrea-
tionssynpunkt. Utöver dessa bevarandevärda områden 
saknas i stort sett marker för strövområden. 

Grönstrukturens framtid
Det finns redan en rad inventeringar av kommunens 
naturvärden med olika inriktning. Arbetet med att beva-
ra och utveckla dessa bör fortlöpa. Den framtida grön-
strukturen som behandlas i detta avsnitt avser därför 
främst naturområdena med hänsyn till användningen 
för rekreation och behovet av att tillgängliggöra den 
allemansrättsligt tillgängliga mark som finns, såväl för 
kommuninvånare som för besökare. 

Vadstena kommuns ställningstagande 

För att säkerställa att det även fortsättningsvis finns 
grönområden i betryggande omfattning, av god 
kvalitet och med olika funktion, avser kommunen 
att arbeta fram en långsiktig grönstrukturplan, 
innehållande nulägesbeskrivningar och utveck-
lingsmöjligheter för grönstrukturen. 

För kommunen gäller det att ta till vara på de allemans-
rättsligt tillgängliga områden som finns inom kommu-
nen och studera hur dessa kan tillgängliggöras i större 
utsträckning. Det handlar både om skyddade områden 
och områden med mera trivial natur. 

För landsbygden bör en inventering göras av befintligt 
stig- och vägnät samt analysera behovet av nya sträck-
ningar. Det gäller att knyta ihop staden med gröna, tra-
fiksäkra stråk till större naturområden på landsbygden 
men också att skapa ett nät av gång- och cykelleder mel-
lan områdena på landsbygden. Ur turistsynpunkt finns 
en möjlighet att ytterligare framhålla kommunens na-
turvärden genom att skapa speciella leder som passerar 
de naturvärden som finns. Sträckningen av de befintliga 
lederna bör ses över. 

De boende på landsbygden är hänvisade till vägnätet 
för promenader och motionsrundor eller till rekrea-
tionsområdena vid Rismarken och Omberg. För att 
öka rekreationsmöjligheterna på landsbygden bör det 
satsas på att skapa ett mera finmaskigt nät av stigar, 
beträdor eller gång- och cykelvägar. Beträdor är en bit 
mark, ca 3- 5 meter bred som lämnas obrukad, oftast i 
ägogränserna. Med hjälp av beträdor skapas en struktur 
av promenadstråk i landskapet. Kantas dessa gång- och 
cykelvägar av träd ges också möjligheter för ett bättre 
mikroklimat och ökad biologisk mångfald.  En annan 
möjlighet till att ordna beträdor är den odlingsfria zon 
som ska finnas intill diken enligt regelverket. 

Grönstrukturens centrala roll i arbetet med klimatfrå-
gorna kan också bli viktiga inom jordbruket.  Problem 
med översvämningar och torka kan i framtiden komma 
att behöva regleras med större översvämningsytor och 
dammar för bevattning. För att maximera nyttjandet av 
ytorna kan de kombineras med rekreationsmöjligheter 
för boende i området.

I kartan bredvid är de större områdena markerade som 
har en möjlighet att utvecklas ytterligare ur ett rekrea-
tionsperspektiv. Pilarna illustrerar behovet av gröna 
stråk som knyter ihop de större områdena. Stråken kan 
vara gång- och cykelvägar där landskapsupplevelsen 
särskilt lyfts fram. 

Sammanfattningsvis ser kommunen ett växande behov 
att studera den befintliga grönstrukturens funktion och 
dess framtida roll. Grönstrukturen är en viktig faktor i 
arbetet med en attraktiv miljö, en grundpelare i kom-
munens övergripande mål om god livskvalitet. För att 
säkerställa att det fortsättningsvis finns en grönstruk-
tur av god kvalitet och med olika funktion, avser kom-
munen att arbeta fram en långsiktig grönstrukturplan, 
innehållande nulägesbeskrivningar och utvecklingsmöj-
ligheter för kommunens fortsatta arbete med grönst-
rukturen. 
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MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

För en liten kommun som Vadstena, är kommunö-
verskridande samverkan av stor vikt. Ett ökat krav 
på kommunal service ställer högre krav på kvali-
tet och kompetens inom en rad områden.  

Ett bra sätt att säkerställa detta är i många fall ett kom-
munöverskridande samarbete.  Genom samarbete kan 
utöver ekonomiska, även miljömässiga resurser sparas. 
För Vadstenas del finns i dag ett nära samarbete med 
Motala kommun inom vatten och avlopp, renhållning 
och räddningstjänst. 

Förutom att upprätthålla en god service till kommunin-
vånarna finns också en rad sektorsområden som i större 
utsträckning verkar på en regional marknad och därför 
gynnas av ett bredare samarbete kommuner emellan. 
Vadstena kommun har exempelvis samarbete med an-
dra kommuner bland annat inom kultur, skola och tu-
rism. 

På en bred regional nivå har regionförbundet Östsam 
kommit att spela en viktigare roll att inom sina arbets-
områden samordna länets kommuner och driva gemen-
samma projekt. Det underlättar för den enskilda kom-
munen och stärker regionen.  Bland annat har Östsam 
varit projektledare i projekten Översiktlig planering 
samt i framtagandet av Klimat- och energiplaner, ge-
mensamma projekt för länets mindre kommuner. 

Vissa mellankommunala frågor har en tydligare kopp-
ling till kommunens mark- och vattenanvändning. Be-
hovet av samverkan har bland annat vuxit fram kring 
vattenplaneringen. I och med införandet av vattendi-

rektivet i svensk lagstiftning har vattenförvaltningen 
övergått från att lyda under administrativa (kommu-
nala) gränser till att följa vattnets avrinningsområden. 
Vadstena kommun som till största delen tillhör Vät-
terns delavrinningsområde har sedan tidigare ett samar-
bete med berörda kommuner i frågor rörande Vättern, 
bland annat på grund av att Vättern är dricksvattentäkt 
för flertalet kommuner. Detta arbete fortskrider.

Översvämningsriskerna är också en viktig fråga inom 
vattenplaneringen som i och med klimatförändringen 
kan komma att få ökad aktualitet. Här kan kommunen 
komma att behöva utöka sitt samarbete med andra 
kommuner i framtiden. För Vadstenas del är det främst 
problem med översvämningar runt Tåkern och ned-
ströms längs Mjölnaån som kan komma att kräva ett 
ökat samarbete med Ödeshög och Mjölby kommuner. 

Länsväg 206 är av mycket stor strategisk betydelse för 
förbindelserna mellan Vadstena kommun i sin helhet 
och det övergripande riksvägnätet, samt kommunika-
tionsstråken för kollektivtrafiken. Framkomligheten 
och trafiksäkerheten på vägen behöver förbättras, i för-
sta hand beträffande sträckan Vadstena - Skänninge.

Med en pågående regionförstoring ökar behovet för 
mindre kommuner av att hitta lokala samarbetspartners 
för att i större utsträckning samverka och påverka ut-
vecklingen inom olika områden. I detta avseende har 
västra Östergötlands kommuner, Ödeshög, Mjölby, 
Boxholm, Vadstena och Motala, inlett ett samarbete 
inom fysisk planeringen. Det kan exempelvis gälla kom-
munikationer och trafikinfrastruktur där den enskilda 

kommunen ofta har behov av att samordna sina intres-
sen med grannkommunerna.  

En del sektorer präglas dock kanske mer av hänsyn och 
samsyn än av samarbete. En viktig sådan fråga är vind-
kraftsetableringar. Ett vindkraftverk påverkar inte bara 
boendemiljö och landskapsbild utan även möjligheten 
till ytterligare etableringar i området. En samsyn krävs 
för etableringar i anslutning till kommungränserna.  Ett 
mellankommunalt utbyte har skett i vindkraftsfrågor i 
hela länet under flera år. 
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FORTSATT ÖVERSIKTLIG PLANERING

På grund av den övergripande skala översiktsplanen 
håller finns ett behov av att fördjupningar eller tema-
tiska fördjupningar inom olika sektorer:

• Förtätning av Vadstena stad
• Trafikvision
• Program för förändring av bef. genomfarten i  

Vadstena stad (Margaretavägen, Birgittavägen)
• Infartsvägarna och inblickar mot staden
• Parkeringsutredning
• Grönstrukturplan
• Kulturmiljöprogram
• Stadsmiljöprogram (gestaltningsprogram för staden)
• Lägen för bilservice
• Djupare trafikutredning rörande läge för uppställning av tu-

ristbussar, resecentrum.
• Vattenplan
• Cykelplan
• Kartläggning av risk för naturolyckor och erosionsproblem 

i bebyggda områden
• Kartläggning av risk för brandspridning och åtgärdsförslag 

beträffande Vadstena stad

Mellankommunala frågor











DEL 6 | MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
är en del av översiktsplanen och 
ska läsas tillsammans med denna. 
Beskrivning av värdefulla områden 
mm finns i översiktsplanens del 4 
”Planeringsförutsättningar”.
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Syfte med MKB
Huvudsyftet med MKB:n är att säkerställa en hållbar 
utveckling. Miljöperspektivet förs in tidigt i projektet för 
att underlätta för allmänheten, berörda och myndigheter 
att få en uppfattning om projektets miljökonsekvenser. 
MKB ska bidra till ökad miljöhänsyn och leda fram till 
bättre beslut för miljön. MKB:n ska göra det möjligt 
att i planarbetet väga miljökonsekvenserna mot andra 
viktiga faktorer så att planen blir så bra som möjligt ur 
ett helhetsperspektiv.

MKB processen
Miljökonsekvensbeskrivningen följer översiktsplanen 
genom hela processen. Efter utställning av planen 
görs en särskild sammanställning av MKB:n där det 
ska framgå hur miljöaspekterna ska integreras i planen, 
hur MKB och synpunkter från samråd har beaktats 
och de åtgärder som avses vidtas för uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför.

Innehåll i MKB
En MKB ska redogöra för planens konsekvenser 
för miljön. Det är de nytillkommande projektens 
miljöpåverkan som beskrivs och värderas.

Vad en MKB för planer och program ska innehålla 
anges i Miljöbalken 6 kap 12 §. MKB ska om möjligt 
redovisa alternativa lösningar och nollalternativ. 

Nollalternativet är det alternativ då inget nytt föreslås 
men där samhällsutvecklingen rullar på och gällande 
planer genomförs. MKB:n ska behandla frågor som rör 
bevarandeområden enlig kap 7 i Miljöbalken. 
I denna MKB finns också en genomgång av planen 
utifrån de nationella miljömålen.

Avgränsning MKB
Enligt Miljöbalken 6 kap 13§ ska kommunen samråda 
med länsstyrelsen beträffande MKB:ns avgränsning 
och omfattning. Samråd har hållits med Länsstyrelsen 
11 juni 2010 och 21 december 2010. 

Avgränsning av vilka frågor som ska behandlas har gjorts 
genom avgränsning av vilka miljöaspekter som kan 
innebära betydande miljöpåverkan och en genomgång 
av planen visavi de mest relevanta miljömålen.

Den geografiska avgränsningen av MKB:n följer 
översiktsplanens gräns som utgörs av kommungränsen.
MKB:n tar upp de områden som föreslås få ändrad 
markanvändning och som har bevarandevärden. Ny 
bebyggelse längs Vätternstranden och inom riksintresse 
för kulturmiljövården är exempel på detta.

SYFTE OCH INNEHÅLL
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En översiktsplan ska ha en redovisning av planens 
miljökonsekvenser, en MKB. Översiktsplanen 
för Vadstena kommun innehåller förslag till ny 
bebyggelse och verksamheter i Vadstena stad.

Utbyggnaden i staden bygger på tre principer; från trasig 
till hel, från gles till tät och från kvantitet till kvalitet. 
Byggandet av en ny förbifart är en viktig utgångspunkt 
för planeringen av staden. Fritidsbebyggelse föreslås i 
Nässja och väster om Vätterviksbadet. Ny bebyggelse 
på landsbygden föreslås i anslutning till befintliga orter 
och byar. Översiktsplanen pekar också på ett antal 
områden, med betydelse för miljön, där ytterligare 
utredningar behöver tas fram t ex en grönstrukturplan.
Stora delar av Vadstena kommun är utpekade som 
riksintresse för kultur-, natur- och friluftsliv.  

Ny bebyggelse föreslås inom riksintresse för 
kulturmiljövården men bedöms inte skada detta.  Ny 
bebyggelse föreslås också inom riksintresse för turism 
och det rörliga friluftslivet. Bedömningen är att 
påverkan på riksintresset blir liten. Översiktsplanen 
innebär inga direkta ingrepp i områden av riksintresse 
för naturvården. En avgörande prövning om påverkan 
på riksintressena kan ske först när varje projekt har 
utretts mer i detalj. Det är först då som frågan om 
påtaglig skada gentemot riksintressena kan avgöras.

En genomgång görs av planen i förhållande till 
de nationella miljömålen. Planens förslag bedöms 
inte i någon högre grad påverka möjligheten att nå 
miljömålen. Trafikens negativa påverkan på luft, 
vatten och klimat är ett faktum och med tillkommande 
bebyggelse och verksamheter kommer trafiken att 
öka. Planen föreslår tät bebyggelse och satsning på 
kollektivt pendlande vilket förhoppningsvis kan bidra 
till att minska ökningen av privatbilismen och därmed 
den negativa påverkan på miljön. Fortsatt satsning på 
att minska utläckage av näringsämnen i vattendragen 
behövs. Vättern och kommunens rika tillgångar på 
grundvatten behöver skyddas.



Översiktsplanens förslag
Översiktsplanens förslag visar på utbyggnad av bostäder 
och ett par områden för verksamheter i Vadstena stad, 
kompletterande bostadsbebyggelse på landsbygden och 
utbyggnad av fritidshusområden längs Vättern.
Tre huvudstrategier ligger till grund för föreslagna 
utredningsområden för utbyggnad av Vadstena stad:
• Från trasig till hel
• Från gles till tät
• Från kvantitet till kvalitet
Dessa strategier ska leda till att staden hålls samman i en 
tät stadskropp med trivsam stadsmiljö och med en väl 
definierad gräns ut mot åkerlandskapet. Detta innebär 
att ianspråktagande av värdefull åkermark minimeras 
och att avstånden blir korta inom staden. Detta gynnar 
gående och cyklister och kan minska bilåkandet vilket 
är positivt ur miljösynpunkt.

Etableringar på landsbygden föreslås ske i anslutning 
till befintlig bebyggelse i byarna. 
  
Utbyggnadsområden inom 
riksintressen
I Vadstena kommun är huvuddelen av landarealen av 
riksintresse för kulturmiljön. Vadstenas stadskärna 
är av riksintresse för kulturmiljön. Vättern, inom 
Vadstena kommun, är av riksintresse för naturvården 
och yrkesfisket och ingår också i riksintresset för 
totalförsvaret. Tåkern är av riksintresse för naturvården 
och är utpekat som Natura 2000-område. Tåken och 
Omberg är av riksintresse för friluftslivet och Vättern 
med stränder utgör riksintresse för turism och det 
rörliga friluftslivet (MB 4 kap). 

MILJÖKONSEKVENSER AV ÖVERSIKTSPLANEN
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Dessutom finns några mindre områden som är 
utpekade som Natura 2000-områden i kommunen. 
Riksintresseområdena finns beskrivna i översiktsplanens  
del 3. 

Översiktsplanen föreslår utbyggnad inom 
riksintresseområden i Vadstena stad, i Borghamn, 
Skedet och Rogslösa, i kyrkbyarna (utom Orlunda och 
Hagebyhöga) och vid Nässja och öster om Tycklingen.

Riksintresse för kulturmiljövården
Inom riksintresseområdena får enligt översiktsplanen 
inte åtgärder vidtas som påtagligt kan skada riksintresset.

Vadstena stad (riksintresse E8)
Inom den västligaste delen av riksintresseområdet 
föreslås ny bostadsbebyggelse vid Kronoängen.  De 
berörda delarna av området utgörs i dag av nedlagda 
industribyggnader med kulturhistoriskt värde och 
öppna grusytor. Påverkan på riksintresset behandlas i 
det detaljplanearbete som pågår.

Trafiken inom den gamla bebyggelsen har problem 
med framkomligheten i de trånga gränderna, särskilt 
under sommarhalvåret, då många turister kommer till 
Vadstena. Översiktsplanen trycker här på att stadsmiljön 
är av riksintresse och utgör kärnan i Vadstenas identitet 
och därför måste vårdas väl vilket gäller såväl byggnader 
som gatu-, torg - och parkmiljöer och stadens silhuett. 
Trafikens framkomlighet och utrymmesbehov måste 
därför underordna sig riksintresset. 

Kompletteringar och tillbyggnader i befintlig bebyggelse 
inom riksintresset regleras i bygglov mm.

Riksintresset påverkas positivt (mindre luftföroreningar, 
buller och vibrationer) när den tunga trafiken på 
nuvarande genomfart flyttar ut på den nya förbifarten.

Omberg-Tåkernområdet E1-7
Översiktsplanen ställer sig positiv till ny bebyggelse på 
landsbygden som visar hänsyn till den kulturhistoria, 
topografi och vegetation som området präglas av. 
För att bevara de långa siktstråken genom landskapet 
får sammanbyggande av byarna ej förekomma. Mer 
omfattande ny bebyggelse bör ansluta till en befintlig 
tätort för att kunna möjliggöra service samt för att 
minimera belastningen på miljön.      

Borghamn, Skedet, Rogslösa
Ny bostadsbebyggelse föreslås för att få till en utveckling 
av denna del av kommunen som kan ge ett bättre underlag 
för upprätthållande av kommersiell och samhällelig 
service och för att utveckla turistnäringen. Bebyggelse 
föreslås i enlighet med kommunens intentioner för 
ny bebyggelse på landsbygden. Föreslagen bebyggelse 
bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Kyrkbyarna
Inom riksintresseområdet ligger kyrkbyarna 
Väversunda, Källstad, Herrestad, Hov, Örberga och 
Nässja samt byarna Bondorlunda och Östnässja. 
Utanför riksintresseområdet ligger kyrkbyarna Orlunda 
och Hagebyhöga.

Kommunen är positiv till ny bostadsbebyggelse av 
mindre omfattning i kyrkbyarna. För att förvalta 
och utveckla kyrkbyarna så att karaktären bibehålls 
föreslås att områdesbestämmelser upprättas som höjer 
lovplikten. 
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Ny bebyggelse i måttlig omfattning enligt vad som 
beskrivs ovan bedöms inte ge negativ påverkan på 
riksintresset.

Fritidsbebyggelse 
Fritidsbebyggelse i Nässja beskrivs under rubriken 
Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv.

Riksintresse för turism och det rörliga 
friluftslivet
Inom riksintresset för turism och det rörliga friluftslivet 
ska natur- och kulturvärdena som huvudregel ges 
företräde när andra konkurrerande markanspråk prövas. 
Översiktsplanen föreslår utbyggnad av bostads-
bebyggelse i Borghamn och i Vadstena stad samt 
utbyggnad av fritidsbebyggelse på Nässjahalvön 
och i anslutning till Vätterviksbadet inom riks-
intresseområdet. Föreslagen bebyggelse ligger också 
inom strandskyddsområdet. Strandskyddet vid Vättern 
är 150 meter.

Borghamn
Översiktsplanen föreslår bebyggelse för såväl permanent 
som deltids- och fritidsboende och målet är att ortens 
speciella natur- och kulturkvaliteter ska tillvaratas. 
Delar av bebyggelsen ligger inom strandskyddsområdet 
och i anslutning till naturvärden. Bedömningen är 
att intrånget är begränsat men kräver stor hänsyn till 
framförallt naturvärdena och friluftslivet för att negativ 
påverkan på riksintresset inte ska uppstå. Dispens från 
strandskyddet krävs. Se även LIS-områden.

Nässja
Förtätning i befintligt fritidshusområde föreslås i 
översiktsplanen. Förtätningen bedöms inte påverka 
natur-och kulturvärden negativt i någon högre 
grad. Fortsatt möjlighet ges för friluftslivet att nå 
Vätternstranden genom öppningar i bebyggelsen och 
genom viss komplettering av vägnätet ner mot Vättern. 
Ny bebyggelse kräver dispens från strandskyddet och 
kan inte tillkomma innan VA-frågan är löst. Risken 
för erosion längs Vätternstranden måste också utredas 
noggrannare.

Ekängen och Helenelund
Ny fritidsbebyggelse i strandnära läge vid Helenelund 
som förbinder Vätterviksbadet med Tycklingen föreslås. 
Genom att kräva en satsning på ett promenadstråk längs 
vattnet kan friluftslivets tillgång till stranden förbättras 
och bidra positivt till riksintresset. För att inte påverka 
riksintresset negativt krävs att ny bebyggelse inpassas 
väl  i terrängen så att siktlinjerna ut över åkerlandskapet 
och Vättern inte störs. Ny bebyggelse kräver dispens 
från strandskyddet.

Vadstena (utvecklingsområde staden)
Föreslagen bebyggelse av bostäder nordost om Vadstena 
ligger inom riksintresseområdet. Utbyggnaden sker 
som förtätning i befintlig bebyggelse samt på åkermark 
och konkurrerar inte med kultur- och naturvärden eller 
friluftslivet. 
Tegellötens industriområde föreslås för etablering av 
”mer störande verksamheter” vilket inte är förenligt 
med riksintresset. Riksvägen och redan genomförda 
etableringar innebär dock att området redan är stört. 

Detaljplan finns i delar av området. Stor vikt måste 
läggas vid placering och utformning av byggnader och 
vid att säkerställa att miljöfarliga utsläpp inte sker till 
Vättern.

Föreslagen utbyggnad sydväst om Vadstena stad ligger 
också inom riksintresseområdet. De åtgärder som 
föreslås här ger förbättrade möjligheter att vistas längs 
Vätternstranden för allmänheten och bedöms bidra 
positivt till riksintresset. 

Riksintresse natur
Översiktsplanen innebär inga fysiska ingrepp i områden 
av riksintresse för naturvården. Indirekt kan dock 
riksintressen påverkas. Framförallt gäller detta Vättern 
som bl a tar emot Mjölnaåns övergödda vatten och 
avloppsvatten från Vadstena stad. Översiktsplanen 
hänvisar här till pågående VA-utredning som utreder 
olika möjligheter att ta hand om avloppsvattnet 
genom att leda det till Motala. Förslag till förändring 
av Mjönaåns nedre lopp (meandring) diskuteras i 
översiktsplanen. För att komma till rätta med problemet 
med övergödning i Mjölnaån måste utläckaget av 
näringsämnen från åkermarken minskas men detta styrs 
inte genom översiktsplanen.

Ny bebyggelse i Borghamn föreslås nära Borghamns 
kalkkärr (Natura 2000) vilket innebär risk för påverkan. 
Bebyggelsen måste anpassas, främst med tanke på 
hydrologin, så att kärret inte påverkas negativt. 
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Riksintresse friluftsliv
Omberg- Tåkernområdet är av riksintresse för 
friluftslivet. Översiktsplanens intention är att området 
utvecklas så att friluftslivet gynnas. Detta kommer att 
underlättas när riksväg 50 får ny funktion och den tunga 
trafiken minskar. Översiktsplanen föreslår inte några 
utbyggnadsområden/verksamheter inom riksintresset 
för friluftsliv.

Riksintresse yrkesfiske
Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påtagligt 
kan försvåra näringens bedrivande.

Strandskydd
Byggande inom strandskyddat område kräver dispens 
från strandskyddet. Varje strandskyddsdispens bedöms 
utifrån de speciella förhållanden som råder på den 
aktuella platsen och det går inte att i översiktsplaneringen 
säga hur utfallen kan komma att bli. Prövningen 
sker i detaljplanehanteringen samt genom lov- och 
dispensprövning. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS
Översiktsplanen redovisar området kring Borghamn, 
Rogslösa och Skedet som LIS-område. Förslaget bygger 
på att ny bebyggelse tillkommer i dessa mindre orter/
byar. Området ligger inom område för riksintresse 
för kulturmiljö, naturmiljö och friluftsliv. Påverkan på 
riksintressena beskrivs ovan. 

Miljöfarlig verksamhet/Förorenad 
mark
Planen medger etablering av industritomter för ”mer 
störande verksamheter” vid Tegellöten, t ex tankstation. 
Området ligger nära Vättern och Gubbetorpabäcken 
vilket medför risk för att eventuella föroreningar kan 
nå Vättern och påverka naturmiljön. Tillkommande 
bebyggelse kan också vara störande på landskapsbilden 
(siktlinjer i åkerlandskapet, in mot Vadstena och ut 
över Vättern). Läget utanför stadskärnan är dock bra 
eftersom transporter till och från området inte behöver 
in i Vadstena centrum. När konkreta projekt uppstår 
får respektive verksamhet miljöprövas i vanlig ordning. 
Krav måste också ställas på placering och utseende 
på tillkommande byggnader så att störningar på 
landskapsbilden minimeras.

Översiktsplanen föreslår utbyggnad av bostäder i Kungs 
Starby strand och Kronoängen. Inom dessa områden 
finns förorenad mark. Vidare utredning krävs för dessa 
områden.

När ny förbifart byggs och när mycket av den tunga 
trafiken går över på den nya väg 50, avlastas centrum. 
Transporter med farligt gods, som vid olyckor kan 
förorena mark och vatten, kan då ske på ett säkrare sätt.

Jordbruksmark
Utbyggnad av Vadstena stad och andra orter kommer 
att ta värdefull jordbruksmark i anspråk eftersom det 
inte finns några alternativ. Påverkan kan minskas om 
tillkommande bebyggelse kan hållas samlad även vid 
etappvis utbyggnad och enstaka nya byggnader inte 
sprids i jordbrukslandskapet. 

Därigenom får jordbruket förutsättningar till god 
arrondering av mark och begränsning av risk för 
inskränkningar från bostäder och andra verksamheter.



MILJÖMÅL

Kommunerna spelar en viktig roll för att uppnå 
miljömålen och där är den fysiska planeringen 
av stor betydelse. Relevanta miljömål beaktas 
och översiktplanens påverkan på dem redovisas 
genom + (positiv påverkan) och - (negativ 
påverkan). Varje delmål inleds med den nationella 
formuleringen.

Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras i 
enlighet med FN:s konvention för klimatförändringar, 
till en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på 
ett sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras”.

Östergötland är bland de län som har de lägsta 
utsläppen av växthusgaser per invånare i Sverige. Det 
enskilt största området som bidragit till den positiva 
utvecklingen är energiförsörjningen. Transporterna 
står för de största utsläppen och där är utvecklingen 
inte så positiv. Eftersom transporter har en stor del i 
klimatpåverkan och även påverkar andra miljöområden, 
krävs fortsatta och utökade insatser för att minska 
trafikens utsläpp. 

Väg 50 genom Vadstena kommun får ny funktion när en 
del av trafiken förs över på E4 och rv 32. Beräkningar 
visar dock att trafiken på nuvarande väg 50 genom 
kommunen trots detta kommer att öka något fram till 
år 2030. Den tunga trafiken minskar dock.

I översiktsplanen, del 3 planeringsförutsättningar, 
beskrivs hur olika sektorer kan tänkas påverkas av 
klimatförändringar samt eventuella effekter inom 
Vadstena kommun.

Den förändring i markanvändningen (bostäder, 
verksamheter och fritidshus) som föreslås kan ha 
följande påverkan:
• Ny bebyggelse i form av förtätning av Vadstena stad 

begränsar åtgången av åkermark och medför korta 
avstånd vilket befrämjar gång-och cykeltrafiken 
och förhoppningsvis minskar biltrafiken och ger 
ökat underlag för kollektivtrafiken.

• Kommunens ambition är att satsa på 
kollektivtrafiken och därmed minska biltrafiken 
vilket bidrar till minskade utsläpp.

• Kommunen vill satsa mer på vindkraft. 
Målsättningen är att drygt hälften av energin ska 
komma från vindkraft som är en ren energikälla 
utan utsläpp av växthusgaser. 

• Ett antal planeringsunderlag föreslås tas fram som 
har koppling till klimatfrågan: grönstrukturplan, 
VA-plan, energiplan, kartläggning av 
översvämningsområden och områden med risk för 
erosion och ras.

Ökat boende på landsbygden knutet till byarna ger ökat 
underlag och bättre förutsättningar för kollektivtrafiken. 
Detta är positivt men för många kommer förmodligen 
bilen även fortsättningsvis att utgöra förstahandsvalet 
för transporter vilket kan ge en ökning av trafikarbetet 
och de emissioner som den orsakar. Alternativet att 
tillåta ny bebyggelse lite här och var är sämre om man 
vill åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik.  



Frisk luft
”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.” 

De skadliga inverkningarna på vår hälsa är stora genom 
utsläpp av skadliga ämnen samt höga halter av partiklar 
i luften. Höga halter av partiklar och kväveföroreningar 
i luften påverkar också natur-och kulturvärden. I 
Vadstena görs mätningar av luftkvaliteten. Mätningarna 
visar att inga medelvärden överstiger några gränsvärden. 
Det är främst trafiken som påverkar luftkvaliteten i 
Vadstena och i viss mån småskalig vedeldning.

Även för detta mål är minskad vägtrafik och minskat 
slitage på vägbeläggningar och rening av utsläpp från 
trafiken mycket viktig. 
• Tät bebyggelsestruktur bidrar till korta 

transportavstånd och mindre biltrafik inom 
Vadstena stad

• satsning på vindkraft och anslutning till fjärrvärme 
minskar utsläpp till luften

• satsning på kollektivtrafik för pendling kan ge 
minskat bilåkande

Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark 
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska 
inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska 
föremål och hällristningar.”

Många av insatserna som är nödvändiga för att komma 
till rätta med försurningsproblemen är beroende av 
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internationella åtaganden. På kommunal nivå, kopplat 
till fysisk planering, är det framförallt minskad vägtrafik 
som är relevant.
Kalkrika jordar i kommunen medför att försurning inte 
är något större problem i Vadstena kommun. Utsläpp 
av kväveoxider, främst från biltrafiken, motverkar målet.
Se mål 2.

Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden”

Flera relativt nya regelverk såsom REACH (EU:s 
kemikalielagstiftning) och vattendirektivet ökar 
möjligheten att framöver få ökad kontroll på kemikalier 
samt att minska utsläppen. En annan viktig åtgärd är 
att öka medvetenheten hos konsumenter om produkter 
och varor som har miljö och hälsofarliga egenskaper.

I Vadstena finns pågående verksamheter som är 
miljöfarliga. Dessa har länsstyrelsen eller kommunen 
tillsyn över. I kommunen finns också förorenade mark-
och vattenområden som är i behov av sanering. Se ”Miljö- 
och riskfaktorer” i ÖP del 3 Planeringsförutsättningar.
Översiktsplanen bedöms inte medföra någon negativ 
förändring för miljömålet. 

Utbyggnadsområden föreslås på mark som är förorenad 
(Kronoängen). För att genomföra en exploatering krävs 
att marken åtgärdas vilket är positivt för uppfyllande av 
målet.

Skyddande ozonskikt
”Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger 
skydd mot skadlig UV-strålning.”

Grundas på internationella överenskommelser och 
godtagna normer. Miljömålet bedöms inte relevant 
kopplat till översiktsplanens förslag. 

Säker strålmiljö
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre 
miljön.”

Strålning omfattar radioaktiv och elektromagnetisk 
strålning. Strålning i form av solens UV-strålning är ett 
problem.

Kommunen kan inte styra över det som påverkar 
strålmiljön med undantag för radon i bostäder. I vissa 
delar av kommunen består berggrunden av alunskiffer 
och i dessa områden finns en förhöjd risk för radon. 
I översiktsplanen föreslås ny bostadsbebyggelse 
(Drottningmarken, Rogslösa och Skedet) och 
fritidshusbebyggelse (Nässja) inom högriskområde 
för radon. I dessa områden måste mer noggranna 
undersökningar genomföras innan bebyggelse kan tillåtas. 

Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten.”



Övergödning orsakas av kväve- och fosforföreningar 
som tillförs mark och vatten direkt eller indirekt genom 
utsläpp, läckage eller luftnedfall. Övergödning är ett av 
Östergötlands största miljöproblem. Förutom effekter 
på den biologiska mångfalden har övergödningen negativ 
inverkan på förutsättningarna för kulturlandskapet, bad 
och friluftsliv. Den drabbar även fiskenäringen genom att 
reproduktionsmöjligheterna för fisk försämras. Utsläpp 
av näringsämnen från Östergötland till Östersjön sker 
till 90 procent genom transport från inlandet, främst via 
Motala Ström.

Läckage av näringsämnen från jordbruksmark svarar 
för den största tillförseln av gödande ämnen till 
länets vatten. De kommunala reningsverken och 
cellulosaindustrierna tillsammans med bristfälliga 
enskilda avlopp svarar också för betydande påverkan. 
Vadstena kommuns landareal består till 80% av 
jordbruksmark och bidrar till övergödningen. 
Målsättningen är att jordbruksmarken, som är av hög 
kvalitet, i största möjliga mån skall bevaras. Kommunen 
och den fysiska planeringen råder dock inte över tillstånd 
och tillsyn som kan minska utläckage av näringsämnen 
från jordbruket. 

Översiktsplanen och de förslag som redovisas i 
översiktsplanen främjar åtgärder som kan bidra 
positivt till att nå miljömålet. Planen föreslår att en 
grönstrukturplan tas fram för kommunen som även 
omfattar åkerlandskapet. Denna bör även behandla 
möjligheten att inom grönområden omhänderta 
utläckage av näringsämnen. Tåkern, Mjölnaån och 
tillflöde till Skenaån är påverkade av utläckage från 
jordbruket. I översiktsplanen föreslås åtgärder i 
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Mjölnaån för att minska utsläppen till Vättern. 
Kommunen arbetar med att ta fram bättre lösningar 
för omhändertagande av dagvatten och avloppsvatten.

Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas”

Vattenkvalitetskraven för ”Levande sjöar och vattendrag” 
tillgodoses i första hand genom de åtgärder som föreslås 
för miljömålet ”Ingen övergödning. ”Möjligheten att nå 
kvalitetskraven är dock också beroende av de åtgärder 
som redovisas under miljökvalitetsmålen ”Bara naturlig 
försurning” och ”Giftfri miljö.”

Vättern är en mycket viktig ytvattenkälla för 
kommunerna kring sjön. Ett gemensamt arbete pågår 
med att ta fram vattenskyddsområde för sjön. Detta 
kan innebära restriktioner för markanvändningen som 
kommunen då måste anpassa sin planering till. 

Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag.”

Tillgång på grundvatten av bra kvalitet finns i 
hela kommunen och måste tas hänsyn till vid all 
nybyggnation. Flera grundvattenreservoarer finns 
identifierade men p.g.a. den goda tillgången på ytvatten 

så används grundvatten endast i liten utsträckning och 
då av enskilda hushåll. Grundvattnet har inget skydd 
i form av vattenskyddsplaner vilket bör tas fram. 
Kommunen saknar också reservvattentäkt för Vadstena 
vilket bör åtgärdas. I den pågående VA-utredningen 
diskuteras möjligheten att ta dricksvatten från Motala 
(Vättern).

Översiktsplanens förslag bedöms inte medverka till 
någon negativ förändring beträffande miljömålet.

Hav i balans
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande 
av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Den helt dominerande delen av föroreningsbelastningen 
på kustzonen och skärgårdsområdet har sitt ursprung 
i inlandet och når området via Motala Ström och 
Bråviken vilket innebär att även Vadstena kommun i 
viss mån belastar kusten. Detta kan undvikas genom 
uppfyllelse av miljömålen 3, 4, 7 och 8. 

Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden.”



En regional strävan finns att utöka våtmarksarealen. 
Enskilda markägare kan få ekonomiskt stöd för att 
anlägga nya våtmarker. Vadstenas mest värdefulla 
våtmarker är skyddade som naturreservat och Natura 
2000-områden eller är utpekade som värdefulla för 
naturmiljön på annat sätt. 

Befintliga våtmarker bedöms inte påverkas negativt 
av ÖP:s förslag till förändringar. Planen pekar på 
möjligheter att tillskapa nya våtmarker i anslutning till 
Mjölnaån. 

Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas”

I Vadstena kommun finns sammanhängande skogsareal 
av någon omfattning endast på Omberg. Skogsbruket 
på Omberg bedrivs med stor hänsyn till friluftslivets 
intressen och natur-och kulturintressen.
Översiktsplanen innebär inget ianspråktagande av 
skogsmark för annan verksamhet och medför ingen 
negativ förändring avseende miljömålet. 

Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks”

Markarealen i Vadstena består till 80 % av jordbruks-
mark och är en viktig näring i kommunen. Huvuddelen 
av all ny bebyggelse föreslås ske på odlingsbar 

mark. Detta är oundvikligt i en kommun som i så 
hög grad domineras av åkermark. Huvuddelen av 
den tillkommande bebyggelsen föreslås i Vadstena 
stads utkanter och sker delvis som en förtätning av 
befintlig bebyggelse just i syfte att spara så mycket 
åkermark som möjligt. Ute på landsbygden föreslås 
ny bebyggelse genom förtätning främst i Borghamn, 
Skedet och Rogslösa. I övriga kyrkbyar tillåts enstaka 
hus. Spridd bebyggelse ute i landskapet undviks för att 
bevara åkermark och bibehålla siktlinjerna i landskapet. 
Ett förslag till grönstruktur för landsbygden ska 
arbetas fram som kan bidra till att öka den biologiska 
mångfalden i åkerlandskapet.

Storslagen fjällmiljö
Miljömålet är inte relevant för Vadstena.

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas tillvara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.”

Ny bebyggelse föreslås främst som förtätning av 
befintlig bebyggelse samt i utkanterna av Vadstena stad. 
Översiktsplanen bygger på att Vadstena kommer att 
få en ny förbifart. När genomfartstrafiken, främst den 
tunga trafiken, flyttas ut minskar buller och avgaser i 
Vadstenas centrala delar och miljön blir tryggare och 
säkrare vilket bidrar till en bättre boendemiljö. 



Planen förespråkar ett marksnålt byggande för att 
spara på den värdefulla åkermarken och för att få korta 
avstånd som gynnar gång-och cykeltrafiken och ger 
bättre underlag för kollektivtrafiken. Planen betonar 
också vikten av en bra grönstruktur och vikten av att 
bevara och vårda den för kulturmiljön riksintressanta 
stadskärnan. 
Översiktsplanen och de förslag som finns redovisade i 
denna är förenligt med målet ”God bebyggd miljö”. I 
planen pekas på ett stort behov av planeringsunderlag 
som behöver tas fram för att kunna uppfylla intentionerna 
i planen, t ex kulturmiljöprogram, stadsmiljöprogram, 
grönstrukturplan, VA-plan, trafikstrategi och cykelplan.

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt 
deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

De förslag till framtida exploatering som föreslås i 
översiktsplanen berör huvudsakligen åkermark som 
i dagsläget inte hyser något rikt växt och djurliv. Det 

som kan beröras är skyddsvärda träd som främst 
förekommer på landsbygden. Detta hanteras i  
områdesbestämmelser och bygglovhantering. Åtgärder 
i övrigt i odlingslandskapet för ett rikare växt-och djurliv 
kan inte kommunen styra över. 

Översiktsplanen och de förslag som finns redovisade 
i denna medför ingen negativ förändring avseende 
miljömålet. En grönstrukturplan ska tas fram för hela 
kommunen. Ett av syftena med en sådan bör vara att 
bevara, men också att ge nya förutsättningar för, ett 
rikt växt- och djurliv vilket skulle bidra positivt till upp-
fyllande av miljömålet.



MILJÖKVALITETSNORMER
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Miljökvalitetsnormer ska förebygga eller åtgärda 
miljöproblem. De ska bidra till att Sverige uppnår 
miljökvalitetsmålen eller genomför direktiv inom 
EU.

Normerna kan fastställas av regeringen eller av 
regeringen utsedd myndighet. Det finns i dag normer för 
utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten 
samt omgivningsbuller. För beskrivning av vad som 
gäller i Vadstena, se del 3 Planeringsförutsättningar.

Luft
Inga förslag i översiktsplanen innebär att någon av de 
miljökvalitetsnormer som gäller luftkvaliteten riskerar 
att överskridas. 

Vatten
Miljökvalitetsnorm för ytvatten finns för Vättern, 
Tåkern, Mjölnaån och tillflöde till Skenaån. Vättern har 
redan i dag god status. Mjölnaån har dålig status och 
Tåkern och Skenaån måttlig. För att uppnå god status 
krävs insatser för att minska utläckage av näringsämnen 
främst från åkermarken. Det är angeläget att man inom 
jordbruksnäringen arbetar med vattenkvalitetsfrågor 
för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 
2015 (Tåkern) och till år 2021 (Mjölnaån och tillflöde 
till Skenaån).
Kommunen arbetar med en VA-plan. Resultatet av 
det arbetet bidrar förhoppningsvis till lösningar av 
kommunens VA-hantering som gör att Vätterns 
goda vattenstatus kan upprätthållas. Den föreslagna 
skyddszonen på 300 meter längs Vättern, Tåkern och 
Mjölnaån ska också bidra till att utsläppen minskar. 

Vägtrafiken påverkar vattenkvaliteten negativt. Den 
genomgående trafiken, huvudsakligen den tunga 
trafiken, förväntas minska i kommunen när den styrs 
över på nya väg 50 vilket påverkar positivt. 
Miljökvalitetsnorm för grundvatten finns för sju 
områden i kommunen som samtliga har god kvantitativ 
och kemisk status och som förväntas ha det även år 
2015. Se även under Miljömål nr 9.

Buller
Boende utmed genomfarten i centrala Vadstena 
är  i dag störda av buller. Situationen förbättras när 
den nya förbifarten byggs och en ny väg 50 anläggs 
mellan Motala och Mjölby. Enligt den trafikutredning 
som gjorts (SWECO 13 jaunari 2011) kommer 
dock planerade utvecklingsområden och en allmän 
trafikökning att bidra till att trafiken på huvudgatorna i 
Vadstena stad blir något större år 2030 än år 2010. Den 
tunga trafiken förväntas bli betydligt lägre. Nio av tio 
lastbilsförare förväntas välja nya väg 50. De planerade 
utvecklingsområdena beräknas generera totalt drygt 
8000 fordon/dygn inom Vadstena.

Riktvärden vid nybyggnation för bostäder är 55 
dBA utomhusnivå som dygnsekvivalent nivå. Detta 
kan medföra att en del områden som föreslås för 
bostadsbebyggelse i översiktsplanen måste förses med 
bullerskydd alternativt få en lägre exploateringsnivå.



NOLLALTERNATIV OCH 
ALTERNATIV UTFORMNING 
AV PLANEN

En miljökonsekvensbeskrivning ska redovisa 
ett s k nollalternativ för att belysa skillnaden 
mellan exploatering och icke exploatering. 
Nollalternativet i det här fallet skulle innebära att 
gällande översiktsplan med fördjupningar fortsatt 
skulle vara styrande för utvecklingen i kommunen.

Den nya översiktsplanen bygger i hög grad vidare 
på den gamla planen. Det som skiljer dem åt är att 
förändringen av väg 50 nu är beslutad och byggandet 
pågår. Därmed har förutsättningarna för den fortsatta 
planeringen blivit betydligt klarare för Vadstena stad.

Den nya planen markerar tydligare att byggande på 
landsbygden ska vara kopplad till byarna och ska göras 
med stor hänsyn till natur- och kulturmiljö. Införandet 
av ett LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) är en nyhet som kan ge möjligheter att utveckla 
den södra delen av kommunen något annorlunda än i 
gällande planer.

Alternativa lokaliseringar har inte behandlas i 
översiktsplanen.
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