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Sammanfattning av planförslaget 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse öster om Vikingstads 

tätort. Planförslaget innebär upp till 400 bostäder fördelat på rad-, par-, och 

kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en 

ny skola som rymmer ca 350 elever i årskurserna förskoleklass upp till års-

kurs 6 samt en förskola som rymmer ca 120 barn. Utbyggnad enligt planför-

slaget innebär att jordbruksmark ianspråktas. Detta motiveras med att nya 

bostäder prioriteras i goda kollektivtrafiklägen samt att det möjliggör ut-

veckling av orten genom ökat underlag för service och miljövänligt resande. 

 

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med 3, 4 

och 5 kap i miljöbalken och bedöms inte innebära någon betydande miljöpå-

verkan.  

Sedan samrådsskedet i maj-juni har kommunen beslutat om att undanta om-

rådet söder om Bankebergsvägen samt kvarteret omedelbart norr därom. 

Anledningen till beslutet är att det arbete som pågår med att omdana Banke-

bergsvägen och dess omgivning till en trevlig och säker bygata bedöms dra 

ut på tiden. För att lämna den norra delen opåverkad väljer kommunen där-

med att dela detaljplanen och återuppta den södra delen i framtiden när frå-

gorna kring Bankebergsvägen är lösta. 

 

TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Peter Tomtlund 

Planarkitekt/Projektledare 

Handlingar & planprocessen 
 

Planhandlingarna består av: 

 Detaljplanekarta med bestämmelser,  

i skala 1:1000 

 Planbeskrivning inklusive behovsbedömning 

av MKB 

 

 

 Illustrationskarta, i skala 1:1000 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Samrådsredogörelse 

 

 

Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen. Figuren 

illustrerar planprocessen och var i processen som planarbetet är just nu. I figuren finns också en upp-

skattad tidplan. Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900). 

 December 2016 Oktober 2016 Maj/juni 2016 
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Planens bakgrund och syfte 
I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping (2010) 

lyfts Vikingstad fram som en prioriterad utvecklingsort tack vare sitt läge 

och goda möjligheter för kollektivtrafikförsörjning. Orten bedöms kunna er-

bjuda bra boendemiljöer och förse den egna orten såväl som dess omland 

med långsiktigt tryggad service i takt med att Vikingstad växer. Det kräver 

emellertid ett ökat befolkningsunderlag och nya etableringar av bostäder, fö-

retagsmiljöer, service, infrastruktur samt skola och förskolor.  

En fördjupad översiktsplan för Vikingstad antogs 2014. Den beskriver när-

mare ortens framtida utveckling. Detaljplanens syfte och mål överensstäm-

mer med inriktningen i den fördjupade översiktsplanen för Vikingstad. I 

översiktsplanen redovisas aktuellt planområde innehålla bostäder samt loka-

lisering av en ny skola. 

Detaljplanens syfte är uppföra en ny skola och förskola samt cirka 300 bo-

städer öster om Vikingstads tätort på del av fastigheten Bankeberg 11:139 

och del av fastigheten Fålåsa 1:2.  

Planförslag 

Ny bebyggelse 
 

 
Illustration av hur planområdet kan komma att byggas ut. (Mandaworks) 

Område som utgått ur 
planen efter samrådet 
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Bebyggelsens huvudsakliga innehåll 
Linköpings kommun har initierat detaljplanläggningen av del av fastigheten 

Bankeberg 11:139 m.fl. Planområdet är ca 18 ha.  

Planförslaget innehåller ca 300 bostäder samt en skola och förskola. En 

blandning av bebyggelsetyper och upplåtelseformer eftersträvas inom plan-

området. Då planområdet kommer att byggas ut etappvis är det viktigt att 

detaljplanen är flexibel för att kunna anpassas till framtida efterfrågan av 

bostäder i Vikingstad. Planförslaget möjliggör mellan 150-400 bostäder be-

roende på vilken typ av bebyggelse som blir aktuell.   

Planförslaget föreslår låg, tät och effektiv småstadsbebyggelse med höga 

trivselvärden och tydliga gaturum. Rad, par-, och kedjehus blandas med fri-

liggande villor och låga flerbostadshus. Generellt medges bebyggelse i upp 

till två våningar men i den norra delen av planområdet finns även möjlighet 

att bygga flerbostadshus i upp till fyra våningar. 

 

Inzomning i illustrationen för den norra delen av planområdet. (Mandaworks) 

Planområdets norra del 

Den del av planområdet som innehåller de mest urbana kvalitéerna finns 

norr om den centrala parken norr om skolan. I den nordöstra delen och intill 

parken medges en högre täthet med flerbostadshus i upp till fyra våningar 

(upp till tre våningar i gräns mot befintliga tomter). Det ger parken en tydlig 

inramning och skapar liv och rörelse i anslutning till den. Samtidigt dras 

nytta av de goda pendlingsmöjligheterna där avståndet till pendelstationen 

är kortast. Handelsverksamhet i mindre skala möjliggörs i bottenvåning för 

bebyggelsen som ligger närmast parken.  

Möjligt att 

bygga i fyra vå-

ningar 

Park 

Skola och 

förskola 
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Inzoomning i illustrationen för den södra delen av planområdet samt den del som utgick ur 

detaljplanen efter samrådet. (Mandaworks) 
 

Planområdets södra del 

Första etappen som byggs ut förväntas bli den del av planområdet som lig-

ger mellan den stora parken och Bankebergsvägen. Här lokaliseras skola, 

förskola och gruppboende. Skolan och förskolan medges kunna byggas i 

upp till tre våningar. Fotbollsplanen i den stora parken samnyttjas av skolan 

och allmänheten. I den södra delen blandas grupphus med friliggande villor 

i upp till två våningar.  

Gestaltning och kulturmiljö 
En viktig förutsättning i detaljplaneområdet är det omgivande kulturland-

skapet. Det bidrar med värdefulla element som förstärks och fångas upp i 

den nya bebyggelsestrukturen. De värden som kulturlandskapet bidrar med 

består av åkerholmar, åkerdiken, en allé samt intilliggande gårdsmiljöer och 

vidsträckta åkerlandskap.  

Åkerholmarna bevaras. De ger en kvalitet och variation i det för övrigt 

platta landskapet. Siktlinjer i öst-västlig riktning skapar utblickar mot jord-

brukslandskapet. Befintligt åkerdike söder om Bankebergsvägen blir en del 

av det öppna dagvattensystemet som sträcker sig genom planområdet.  

Den föreslagna bebyggelsen och gatustrukturen erbjuder boende med både 

stadens och landets kvaliteter. Det finns möjlighet till boende med tillgång 

till egen trädgård och med närhet till naturen samtidigt som det finns ett väl-

utbyggt gatusystem, gemensamma mötesplatser samt goda kommunikat-

ionsmöjligheter. Inom planområdet eftersträvas en blandning av bostadsty-

per. Det ger inte bara en visuell omväxling utan bidrar även till att motverka 

social segregation då olika hushållstyper, familjekonstellationer och åldrar 

Kommunal 

gruppbostad 
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blandas på ett mer naturligt sätt än om bebyggelsen genomgående är lika-

dan.  

Tillgänglighet 
Den jämna marknivån inom planområdet ger goda förutsättningar för att 

kunna tillgodose behovet för personer med nedsatt orienterings- och rörelse-

förmåga. Gatorna följer en rätvinklig struktur som är orienteringsmässigt 

fördelaktig. Höjdsättning av gator och trottoarer sker med hänsyn till gäl-

lande tillgänglighetskrav. 

Linköpings kommuns Handikappolitiska handlingsprogram antaget av kom-

munfullmäktige 2008-12-09 ska beaktas vid planering och utveckling inom 

planområdet. Granskningen av hur tillgängligheten tillgodoses inom plan-

området sker i bygglovsprövningen. 

Natur, park och rekreation 

Grönstråk, parker och lekplatser 

I planområdets struktur ingår ett sammanhängande grönt stråk som löper 

från norr till söder. Det har funktionen av ett kombinerat dagvatten- och 

grönstråk. Stråket utformas som ett torrlagt svackdike som avleder dagvat-

ten från området vidare söderut och kan vid behov användas för fördröjning 

vid kraftigt och/eller ihållande regn. 

I förlängningen av Österleden anläggs en central park som är ca 1500 m2. 

Parken ämnas erbjuda möjlighet till rekreation, lek och sport och fungera 

som en mötesplats för hela Vikingstad. Intill parken finns skola, förskola 

och serviceboende samt bostäder. Befintlig allé förlängs in i parken och blir 

en tydlig och inbjudande entré till det nya bostadsområdet för de som färdas 

med cykel eller till fots västerifrån.  

De två åkerholmarna i planområdets norra del sammanfaller med ett forn-

lämningsområde. Holmarna kommer att sparas och tillvaratas som en kvali-

tet i området. Skötseln av dessa hanteras som natur vilket innebär att de 

gallras med några års mellanrum. En första gallring bör ske innan byggnat-

ion påbörjas i området.  

Längst norrut behöver en vall anläggas intill järnvägen, dels för att förhindra 

bullerstörningar från järnvägstrafiken men även som en säkerhetsåtgärd vid 

eventuell urspårning. Vallen avses utformas på ett sätt så att den bidrar till 

landskapsbilden på tilltalande sätt.    

Dispens från biotopskydd  

Planområdet innefattar naturmiljöer som omfattas av det generella biotop-

skyddet. Syftet med skyddet är att skydda små mark- eller vattenområden 

som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för ho-

tade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det är för-

bjudet att vidta åtgärder som skadar naturmiljön i biotopskyddsområden.  
 

Naturmiljöerna som omfattas av biotopskyddet utgörs av två åkerholmar, 

två åkerdiken. Därtill så finns det en allé som gränsar till planområdet väs-

terifrån. Åkerholmarna bevaras som allmän platsmark, natur. Dispens krävs 

därför inte för dessa. Åkerdikena inom planområdet påverkas i samband 
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med utbyggnaden av området. Kommunen har 2016-08-25 fått dispens från 

biotopskyddet för åkerdikena.  

Allén i Österledens förlängning kan komma att påverkas i samband med att 

en gång- och cykelväg anläggs eller om det blir aktuellt att dra ledningar i 

det läget. Om träden bedöms komma till skada krävs en ansökan om dispens 

från biotopskyddet.  

Vattenområden 
Planområdet ingår i ett dikningsföretag. Dikningsföretaget avses avvecklas i 

samband med att Tekniska verken tar över som VA-huvudman och planom-

rådet byggs ut för bostäder.  

En dagvattenutredning har genomförts i samband med detaljplanelägg-

ningen av området. Av denna framgår att kommunen inte släpper på mer 

vatten från planområdet till recipienter nedströms än vad som sker idag tack 

vare fördröjningsåtgärder, dels inom planområdet och dels med hjälp av ett 

dagvattenmagasin som anläggs söder om området. Dimensioneringen av 

magasinet avgör hur stora flöden som kan hanteras. En del av ovan nämnda 

dikningsföretag ligger norr om järnvägen och avvattnas via kulvert under 

järnvägen till aktuellt planområde i planområdets nordvästra hörn. Denna 

volym är inräknad i dagvattenutredningen eftersom att den behöver kopplas 

på planområdets dagvattensystem.   

De allmänna dagvattenledningarna dimensioneras för ett 2-årsregn med 10 

minuters varaktighet. Med ett 2-årsregn avses ett regn som i genomsnitt 

återkommer en gång under en tvåårsperiod. När kraftigare regn än det di-

mensionerade belastar ledningsnätet riskerar anslutna fastigheter att få vat-

tenskador när dagvatten stiger upp i dräneringssystemen.  

Gator och trafik 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration av hur gatusystemet planeras inom planområdet. (Mandaworks) 
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Gatunätet 

Den huvudsakliga trafikmatningen till planområdet sker från Bankebergsvä-

gen. Trafiken som ska till den norra delen av planområdet angör till entréga-

tan som löper utmed planområdets östra del. Den fördjupade översiktspla-

nen visar på en fortsatt utbyggnad österut i Vikingstad. När det blir aktuellt 

kan parallella stickgator anslutas till entrévägen.  

Totalt bedöms planens innehåll med bostäder, förskola och skola alstra 

drygt 2150 fordon per årsmedeldygn. Hastigheten inom planområdet plane-

ras bli 30km/h.  

Planområdet ansluter till de befintliga gatorna Finntorpsgatan och Öster-

gårdsgatan i den norra delen. Två anslutningar bidrar till att trafiken fördelas 

västerifrån vilket betyder att inte endast en väg belastas med all trafikmat-

ning.  

Gatusektioner  

I detta avsnitt beskrivs två olika gatusektioner från planområdet; entrévägen 

norrut (typ 1) samt lokalgatan intill grönstråket (typ 2). 

  
Dessa gatusektioner beskrivs i text nedan. (Mandaworks) 

 

  Område som utgått ur 

planen efter samrådet 

 Område som utgått ur 

planen efter samrådet 
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Typ 1. Gatusektion för entrévägen 

som ansluter till Bankebergsvägen. 

Total bredd 10 meter. Omfattar se-

parat gång- och cykelväg som av-

skiljs från körbanan med kantsten.  

 

Typ 2. Gatusektion för lokalga-

tan intill parkstråket i den norra 

delen av planområdet. Total 

bredd 12,5 m meter. Omfattar se-

parat gång- och cykelväg som 

avskiljs från körbanan med en 

grönremsa som är 3 meter bred.  

 

Gång- och cykeltrafiken 

Ett finmaskigt gång- och cykelnät skapar goda förutsättningar för transport 

via cykel och till fots både i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Vägarna är 

raka och gena för att prioritera gående och cyklister. Den nya skolan och 

förskolan nås via gång- och cykelvägar som är avskilda från biltrafiken.  

I allén som ansluter västerifrån anläggs en gång- och cykelväg vilken för-

längs in i planområdet och vidare genom den stora parken. Den kommer att 

utgöra en viktig koppling mellan det nya området och ortens centrum samt 

pendelstation, den kopplar även ihop den nya och den befintliga skolan i Vi-

kingstad.  

 

Illustration av gång- och cykelnätet i planområdet. (Mandaworks) 

Kollektivtrafik 
Tillgängligheten till kollektivtrafik bedöms som god. Avståndet mellan 

planområdet och Vikingstads pendeltågstation är cirka 700 meter mätt från 

den stora parken. Det tar ca 8 minuter med pendeln till Resecentrum i Lin-

köping.  

Område som utgår ur detaljplanen 
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Busshållplatser finns bl.a. på Bankebergsvägen, Fålåsavägen och Mimerga-

tan. Linje 571 trafikerar sträckan Vikingstad – Malmslätt via nämnda håll-

platser med timmestrafik på vardagsmorgnar och vardagseftermiddagar. 

 
Hållplatslägena är markerade med H i kartan och planområdet visas med röd streckad 

linje.  

Parkering, varumottagning, utfarter 
Bil- och cykelparkering anordnas inom kvartersmark. Kommunens parke-

ringsnorm för bil och cykel ska uppfyllas. Handikapplatser ska kunna erbju-

das nära entréer, gångavståndet för dessa bör inte överstiga 25 meter.  

Teknisk försörjning 

Spill- och dricksvatten 
I samband med utbyggnad av planområdet behöver ett ledningssystem för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten byggas ut. Planområdet kommer för-

sörjas med vatten- och spillvatten från befintliga ledningar belägna ca 500 m 

sydost om Bankebergsvägen. Spillvattnet avleds via pumpstationer och för-

bindelseledningar till Nykvarns reningsverk i Linköping.   

E-tomter finns uttagna för spillvattenpumpstationer strax norr om Banke-

bergsvägen i planområdets östra del samt i den västra delen av stora parken. 

Angöring till dessa stationer med driftfordon och spolbil kommer ske från 

Bankebergsvägen respektive planerad GC-väg. VA-ledningsnäten planeras 

för att i framtiden även kunna ansluta framtida utbyggnadsområde norr om 

järnvägen som bedöms innehålla ca 100 bostäder. Erforderliga u-områden 
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för VA-ledningar har tagits ut i planen. Endast källarlösa byggnader får an-

slutas med självfall till det allmänna spill- och dagvattensystemet. 

Dagvatten 
Marken inom planområdet lutar svagt söderut. Bankebergsvägen ligger 

högre upp än omgivande mark och fungerar som en barriär för dagvattnet. 

Området norr om Bankebergsvägen är instängt idag.  

En dagvattenutredning är genomförd för området. De allmänna dagvatten-

ledningarna dimensioneras för ett 2-årsregn med 10 minuters varaktighet. 

Med ett 2-årsregn avses ett regn som i genomsnitt återkommer en gång un-

der en tvåårsperiod. Därtill har hänsyn tagits till kommande prognosticerade 

klimatförändringar genom att räkna upp flödet med en extra klimatfaktor på 

1,2. 

För att inte få för djupa ledningar norr om Bankebergsvägen sker avledning 

till ett öppet dike i östra delen av planområdet, nordost om skoltomten samt 

nordost om Bankebergsvägen. Dagvattensystemet består därför av ett kom-

binerat system med både öppna och slutna lösningar. Dagvattnet från kvar-

tersmarken avleds via ett slutet ledningssystem i gatan men även delvis via 

ett öppet dikessystem. Det öppna dagvattensystemet som utgörs av ett slänt-

dike löper från norr till söder och avleder framförallt dagvattnet från allmän 

platsmark. Inom planområdet finns ytor avsatta för att vid behov kunna för-

dröja dagvatten i samband med kraftiga och ihållande regn så som 100-års-

regn. Dessa ytor finns i den stora parken, sydväst om skolan samt i planom-

rådets östra del.  

Föreslagen höjdsättning av ledningar, gator och parkmark medför vissa upp-

fyllnader, främst i planområdets nordvästra del. Där krävs uppfyllnader på 

0-1,2 m 
 

Dagvatten ska omhändertas och/eller fördröjas lokalt inom kvarters- och 

tomtmark. Uppfyllnad för ledningsdragningar krävs inom delar av planom-

rådet.   

 
Dagvattenmagasin 

Utbyggnad i enlighet med detaljplanen får inte medföra ett ökat dagvatten-

flöde från området då det påverkar recipienterna nedströms. För att inte 

släppa på mer vatten nedströms krävs förutom fördröjningsåtgärder inom 

planområdet även ett öppet dagvattenmagasin. Magasinet lokaliseras söder 

om Urds gata och kan dimensioneras för att även kunna omhänderta dagvat-

ten från en eventuell fortsatt utbyggnad söder och norr om aktuellt planom-

råde. Beroende på om fördröjningsmagasinet ska dimensioneras för ett 2- el-

ler 10-årsregn innebär olika fördröjningsvolymer. Om 2-årsregn är dimens-

ionerande blir volymen 1380 m3 och för 10-års regn ökar volymen till 2150 

m3. I det här skedet anläggs fördröjningsmagasin för aktuellt planområde 

men dagvatten från eventuell fortsatt utbyggnad österut behöver också 

kunna fördröjas. Det planerade magasinet kan i framtiden utökas. Utrymme 

på kommunal mark finns för totalt 7000 m3. Dagvattenmagasinet och diken 

kommer att byggas ut med etapp 1. Söder om Bankebergsvägen anläggs di-

kena utanför planområdet. 
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Fjärrvärme  
För att klara fjärrvärmeförsörjning av planerad bebyggelse behövs förstärk-

ning av ny ledning. Fjärrvärmeledningen ansluts till planområdet från led-

ningsnätet i Vikingstad centrum via Österleden och dess förlängning österut. 
 

El och tele 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt el- och telenät. Mark för transfor-

matorstation reserveras centralt i planområdet.  

Avfall 
Området kommer att anslutas till kommunala renhållningen. Uppsamling av 

hushållsavfall ska lösas inom kvartersmark. 

 

Åtgärder för att förebygga olyckor, 
störningar, föroreningar m.m. 

Skyddsområde från järnväg 
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Viking-

stad genomfördes en övergripande riskanalys med fokus på riskerna med 

transporter av farligt gods på järnvägen. Den vanligaste orsaken till olyckor 

med farligt gods är urspårning och att det då uppstår kollisioner eller skador 

på vagnar som i sin tur orsakar följdeffekter i form av brand, explosioner, 

gasutsläpp eller dylikt. Riskanalysen visar att det idag finns en viss förhöjd 

risk genom Vikingstad på grund befolkningstätheten i järnvägens närhet. 

Risknivån ligger dock inom det så kallade ALARP-området (as low as rea-

sonably possible) där risken kan accepteras om alla rimliga åtgärder är vid-

tagna.  

Ytterligare spår genom Vikingstad kan tillkomma vilket utökar spårområdet. 

Transporterna med farligt gods kan då sannolikt komma att öka. Trots en 

eventuell ökning av transporterna med 50 procent bedöms samhällsrisken 

enligt den övergripande riskanalysen fortfarande hamna inom ALARP-om-

rådet. 
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Säkerhetsavstånd om 30 meter från ett eventuellt utökat spårområde genom Vikingstad. 

(Lila färg visar utökat spårområde och blå färg visar 30 meter skyddsområde) 

Utredning om en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg 

pågår. Frågan bedöms ligga långt fram i tiden och det råder osäkerhet om 

var ytterligare spår ska förläggas. I översiktsplanen görs bedömningen att 

det mest sannolika är att de nya spåren för höghastighetståg lokaliseras utan-

för Vikingstad. Detaljplanen utgår därför från detta. En förändrad markan-

vändning som kan innebära att spårområdet utökas förväntas mer troligt 

bero på framtida behov för Södra stambanan.  

 

Idag finns bostadsbebyggelse på ett avstånd av cirka 30-35 meter från järn-

vägens södra sida. Större avstånd till bostäder finns på norra sidan om spå-

ren varför eventuell utökning av spårområde bör bli norr om nuvarande 

spår.  

 

I enlighet med den fördjupade översiktsplanen och den framtagna riskana-

lysen redovisar planförslaget ett skyddsavstånd om 30 meter från närmsta 

spår införs till planerad bebyggelse. Skyddsavståndet mellan spår och be-

byggelse utformas med en vall som fungerar som en kombinerad skydds- 

och bullerbarriär. För nybyggnation krävs därtill åtgärder som disposition av 

byggnader, placering av friskluftsintag och avstängningsbar ventilation.  

Vibrationer 
Vibrationer är vågrörelser som fortplantas genom marken och orsakas bland 

annat av ojämnheter i järnvägsspår. Linköpings kommun ställer sig bakom 

Trafikverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer för nybyggnation. Riktvär-

dena är framtagna för att eliminera risken för störningar från järnvägstrafik 

nattetid. Nivåerna avser utrymmen där människor stadigvarande vistas, 

främst för utrymmen för sömn och vila.  

En vibrationsutredning har genomförts som visar att det inte föreligger 

några hinder att planerad bebyggelse kan uppföras fram till ett avstånd på ca 

40-50 meter från spår.   
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Buller  
I samband med arbetet med översiktsplanen för Vikingstad genomfördes en 

trafikbulleranalys. Framtida ljudnivåer från väg- och tågtrafiken studerades. 

Av resultaten från analysen framgår att ljudnivåerna i det planerade bostads-

området inte är orimligt höga. Med traditionella bullerskyddsåtgärder bör 

riktvärdena enligt infrastrukturpropositionen (1996/97:53) kunna uppnås. 

Den huvudsakliga ljudkällan är tågtrafiken. Vägtrafiken påverkar förhållan-

devis lite det planerade bostadsområdet. Det framgår också att det erfordras 

bullerskyddsåtgärder längs järnvägen genom samhället oberoende av Göta-

landsbanans placering. 

 

Utredningen visar att riktvärdena 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 

maximal ljudnivå inte överskrids inom större delen av planområdet. Rikt-

värdena överskrids intill järnvägen och Bankebergsvägen vilket kräver bul-

lerskyddsåtgärder. Vid Bankebergsvägen placeras husen närmst vägen så att 

de får en tyst uteplats i motsatt riktning för att klara riktvärdena för maxima 

ljudnivå. Intill järnvägen anläggs en bullervall, läs mer om det under rubri-

ken Bullervall i nästa avsnitt. Nedan redovisas ekvivalent ljudnivåerna för 

två scenarier, det ena där höghastighetsbanan går genom Vikingstad och det 

andra där den går intill E4an. I båda scenarier vidtas bullerskyddsåtgärder. 

 

 
Prognostiserad trafikbulleranalys. Situation med Götalandsbanan genom samhället med 

bullerskyddsåtgärder. Dygnsekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik 2m över mark. 

(Soundcon) 
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Prognostiserad trafikbulleranalys. Situation med Götalandsbanan vid E4 med buller-

skyddsåtgärder. Dygnsekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik 2m över mark. 

(Soundcon) 

Bullervall 

En fyra meter hög bullervall anläggs i planområdets norra del intill järnvä-

gen för att minska spridningen av buller från järnvägen till bostadsbebyggel-

sen. Den utgör även ett skydd vid en eventuell urspårningsolycka på järnvä-

gen. Vallen kan behöva kompletteras med ett 3 meter högt plank för att 

minska bullernivån ytterligare.  

Administrativa bestämmelser m.m. 

Huvudmannaskap 
Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av dessa om-

råden. Fastighetsägarna/exploatörerna ansvarar på motsvarande sätt för ut-

byggnad och skötsel av kvartersmark. Nätbolagen ansvarar för utbyggnad 

och skötsel av allmänna ledningar inom planområdet. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid ska vara fem (5) år från den dag planen vinner 

laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 

enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 

föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men 

kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning 

för t.ex. förlorad byggrätt. 
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Planens genomförande 

Påverkan på miljön, sociala förhållanden m.m. 
av planens genomförande 
Vikingstad ska kunna erbjuda olika boendeformer för livets alla skeden. 

Olika boende- och upplåtelseformer bidrar till ett långsiktigt socialt hållbart 

samhällsbyggande bl.a. genom att motverka segregation. Trycket på bostä-

der i Vikingstad har ökat de senaste åren och denna trend förväntas fortsätta 

framöver. Planområdet kommer att byggas ut etappvis. Detaljplanen är flex-

ibel för att kunna svara mot hur efterfrågan ser ut om 10 år mer.  

Utbyggnad enligt detaljplaneförslaget innebär en markant ökning av invå-

nare i Vikingstads tätort. Fler invånare bidrar till ett ökat underlag för han-

del, service och kollektivtrafik men ställer samtidigt krav på att kommunen 

parallellt möter behovet av fler platser inom skola, förskola och äldre-

omsorg.  

En behovsbedömning har tagits fram som beskriver planens påverkan på 

miljön och den utgör underlag för ställningstagande om så kallad betydande 

miljöpåverkan föreligger eller inte. Bedömningen är att planen inte innebär 

betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed 

inte behövs. Behovsbedömningen finns att läsa på sidan 33. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken.  

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Detaljplanen överensstämmer med Gemensam översiktsplan för Linköping 

och Norrköping (2010) och den fördjupade översiktsplanen Översiktsplan 

för Vikingstad (2014). Inriktningen för aktuellt planområde i den fördjupade 

översiktsplanen innebär utbyggnad österut med blandad bostadsbebyggelse 

samt en skola. I den övergripande kommungemensamma översiktsplanen 

pekas Vikingstad ut som en prioriterad utvecklingsort till följd av de goda 

kommunikationsmöjligheterna med pendeltåg och möjligheten att erbjuda 

en bra boendemiljö.  

Planens utformning och hänsyn till motstående intressen 
Vid framtagande av en detaljplan finns inte sällan motstående intressen. För 

denna detaljplan har de motstående intressena inledningsvis utgjorts av den 

högkvalitativa jordbruksmarkens värde som har vägts mot en önskad ut-

veckling av Vikingstads tätort samt ett ökat behov av fler bostäder i kom-

munens pendlingsnära lägen. I Gemensam översiktsplan för Linköping och 

Norrköping finns beslutat att bebyggelse i vissa fall kan komma att priorite-

ras över bevarandet av jordbruksmark; ”Inom eller i direkt anslutning till be-

fintlig bebyggelse i städerna, de prioriterade utvecklingsorterna och de at-

traktivt belägna boendemiljöerna prioriteras utbyggnad framför bevarandet 

av jordbruksmark”. 

Utvecklingen av Vikingstad prioriteras men i planförslaget tas hänsyn till 

markens värde genom en effektiv markanvändning med tät bebyggelse.   
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Jämställdhet och trygghet 
Planområdet utformas så att det upplevs som tryggt, säkert och överblick-

bart för de boende. Säkra och framkomliga gång- och cykelförbindelser an-

läggs och gaturummen utformas med hus placerade intill gatan då det bidrar 

till att ge en ökad känsla av trygghet för den som rör sig där. Parker och 

skolgårdar kan kvälls- och nattetid upplevas som otrygga platser att vistas i 

eller att passera förbi men det kan delvis avhjälpas genom utformningen av 

parken samt placering av växtlighet och belysning. En balans mellan gröns-

kans positiva värden och trygghetsskapande åtgärder eftersträvas. Denna 

fråga studeras närmare i kommande förprojektering av parken. Bostadsbe-

byggelse placeras intill parken vilket skapar liv och rörelse under en större 

del av dygnet och gör det till en mindre öde plats kvällstid.  

 

Beskrivning av planens fastighetsrättsliga och 
ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Bankeberg 11:139 samt del av fas-

tigheten Fålåsa 1:2. Båda fastigheterna ägs av Linköpings kommun. 

Markanvisning/Markanvisningsavtal 
Kommunen kommer genomföra markanvisningstävlingar där exploatörer 

får visa sitt intresse för byggnation i området genom att lämna in förslag på 

tänkt byggnation samt betalningsvilja. Genomförandeavtal kommer upprät-

tas mellan Linköpings kommun och de exploatörer som lämnar in bästa för-

slag gentemot kommunens uppsatta kriterier i respektive markanvisnings-

tävling. Genomförandeavtalen har till syfte att ge riktlinjer och lägga fast de 

förutsättningar som gäller för att exploatören ska tilldelas mark för exploate-

ring. I genomförandeavtalen kommer även marköverlåtelsen regleras samt 

när tillträde till marken ska ske. Tillträde till marken kommer kunna ske när 

gator och vägar är utbyggda inom planområdet. 

Bildande av nya fastigheter 
Efter att planen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske av all kvarters-

mark inom området. 

Fastighetsregleringar 
Den allmänna platsmarken inom planområdet, som idag tillhör fastigheten 

Fålåsa 1:2, kommer att regleras till den kommunala fastigheten Bankeberg 

11:139.  

Den mark på Bankeberg 11:139 som på plankartan är utlagd som prickad 

kvartersmark, angränsandes Bankeberg 11:57 (väster om skoltomten, vid 

planområdesgränsen), kommer att överföras utan köpeskilling till Banke-

berg 11:57. Syftet är att utöka parkeringsytan för radhusområdet som Ban-

keberg 11:57 ombesörjer. Arealen på den reglerade marken uppgår till 620 

m2. Mottagaren av marken står för förrättningskostnaderna för fastighetsre-

gleringen. 
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Gemensamhetsanläggningar m.m. 
Inom de kvarter där det planeras grupphustomter kommer gemensamhetsan-

läggningar behöva bildas för att anlägga och sköta gemensamma ledningar, 

lekplatser, friytor, interna angöringsgator, parkeringar, garage och uthus.  

Det är fastighetsägarna/exploatörerna som ansvarar för och bekostar 

bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar inom respektive kvarter. 

Servitut, ledningsrätter samt övriga rättigheter 
Ett servitut finns invid järnvägen, det är ett trädsäkringsservitut som avser 

rätten att avverka och röja träd och buskar omkring järnvägen för att skydda 

spåranläggningen och järnvägsdriften. 

U-områden för allmänna ledningar är utlagda i planen. Behov av lednings-

rätter kan komma att bli aktuellt. Dessa söks av respektive ledningsägare. 

Arrenden 
Inom planområdet arrenderas jordbruksmark ut av kommunen, arrendet ska 

avslutas för berört markområde inom planområdet.  

Dikningsföretag 
Genom planområdet löper ett dike/dagvattenkulvert som omfattas av ett dik-

ningsföretag med beteckningarna 05-VIK-123. Kommunen har inlämnat an-

sökan till Mark- och miljödomstolen om upphävande av dikningsföretaget. 

Ärendet behandlas för närvarande. För att säkerställa utbyggnaden av plan-

området avser kommunen att ersätta dikningsföretagets anläggningar inom 

planområdet med allmänna dagvattenledningar. Kommunen har redan i de-

lar av dikningsföretagets utbredning ersatt anläggningarna med allmänna 

dagvattenledningar. Kommunen bedömer att inga enskilda eller allmänna 

intressen kommer att påverkas av att dikningsföretaget upphävs och att inga 

intressen utanför dikningsföretaget berörs. Kommunen avser att ta ansvar 

för anslutningarna mellan dikningsföretaget och de allmänna dagvattenled-

ningarna. 

Inlösen, ersättning 
Plangenomförandet förutsätter att arrendet som rör detaljplaneområdet av-

slutas. Arrendeavtalet har dispensklausul som reglerar och möjliggör återta-

gande av berört arrendeområdet.  

Planekonomi 

Plankostnader 

Planarbetet bekostas av Linköpings kommun. 

Intäkter 

Kommunen kommer att finansiera utbyggnaden av planområdet genom för-

säljning av den planlagda marken, dels till byggherrar genom markanvis-

ningsavtal dels genom försäljning av tomter genom den kommunala tomt-

förmedlingen. Intäkter i samband med planen och plangenomförande regle-

ras i separata markanvisnings- och köpeavtal som tecknas med varje bygg-

herre/exploatör. 
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Exploateringsekonomi 

Kostnader 

Kommunen bekostar fastighetsbildningsåtgärder inom allmän platsmark 

samt avstyckning av tomter till den kommunala tomtförmedlingen. Framtida 

byggherrar bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer för ge-

nomförande av detaljplanen inom respektive kvartersmark/område. 

Respektive byggherre/exploatör ska underrätta ledningsägarna då anslutning 

av de allmänna ledningarna är aktuella. Anläggnings- och anslutningsavgif-

ter för nya anslutningar kommer tas ut enligt gällande taxor och erläggas av 

respektive byggherre/fastighetsägare. 

Ledningsrättsåtgärder bekostas av respektive ledningsägare. 

Utbyggnad av allmän plats bekostas av Linköpings kommun och ingår i det 

markpris som byggherrarna/exploatörerna erlägger i samband med teck-

nande av markanvisnings- och köpeavtal. 

 

Utbyggnaden av kvartersmark regleras i separata markanvisnings- och kö-

peavtal som tecknas med varje byggherre/exploatör, även förrättningskost-

nader hanteras i dessa avtal.  

Intäkter 

Intäkter i samband med planen och plangenomförande regleras i separata 

markanvisnings- och köpeavtal som tecknas med varje byggherre/exploatör. 

 

Anslutningsavgifter samt tekniska frågor 

Vatten och avlopp 

Fastigheterna inom planområdet skall anslutas till kommunalt VA inklusive 

dagvattenanläggning. Anläggnings- och anslutningsavgifter för nya anslut-

ningar kommer att tas ut enligt gällande taxor och erläggas av respektive 

byggherre/fastighetsägare. Fastighetsägaren bekostar alla dragningar inom 

kvartersmark/tomtmark fram till anvisade förbindelsepunkt. Samråd bör ske 

med huvudmannen för VA-ledningarna. 

Fjärrvärme 

Uppvärmning av fastigheterna inom området kan ske med fjärrvärme. Tek-

niska verken svarar för utbyggnad av fjärrvärmenätet som kommer utföras 

som primär- eller sekundärsystem. 

El/tele 

Elanslutning kan ske till Tekniska verken Nät AB. Anslutningsavgifter utgår 

enligt gällande taxa. 

Geoteknik 

Kommunen har låtit utföra en översiktlig geoteknisk undersökning, daterad 

2015-05-04 , för att utreda planområdets lämplighet för bebyggelse. Denna 

täcker behovet för detaljplanens upprättande. Respektive byggherre ansvarar 

för ytterligare geoteknisk undersökning då området har känsliga geotekniska 

förhållanden. Kommunen kommer göra ytterligare geotekniska undersök-

ningar för de tomter som avsätts till den kommunala tomtförmedlingen. 
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Området utgörs av normalradonmark. Grundläggningen ska därför utföras 

radonskyddande, såvida inte detaljerade mätningar i aktuella huslägen påvi-

sar lågradonmark.  

Dikningsföretag 

I samband med utbyggnaden av planområdet kommer dikningsföretagets 

dike att ersättas med allmänna dagvattenledningar. Dimensioneringen av de 

nya ledningarna sker enligt bestämda dimensioneringsnormer, vilket innebär 

att nuvarande och tillkommande flöden beaktas. Ansvaret för detta åvilar 

Tekniska Verken. Ansvaret för at fylla marken/diket ligger på respektive 

byggherre. 

Planeringsförutsättningar 

Plandata 
Planområdet är ca 18 hektar stort och omfattas av del av fastigheten Banke-

berg 11:139 och del av fastigheten Fålåsa 1:2. Kommunen äger dessa fastig-

heter. Området ligger öster om befintlig bebyggelse i Vikingstads tätort och 

består idag av jordbruksmark. Marken inom planområdet arrenderas idag ut 

för jordbruksändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kartan visar planområdets avgränsning.  

Området gränsar till järnvägen i norr och till Vikingstads tätort i väst. I öv-

rigt omges planområdet av jordbruksmark.  

Intilliggande fastigheter österut är Fålåsa 1:23, som är privatägda. Trafikver-

ket äger fastigheten Fålåsa 17:1 som utgörs av järnvägen. Intilliggande fas-

tigheter västerut berstår av en större mängd villatomter och en samfällig-

hetsförening. 
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Markägokarta. Röd färg visar vilken mark som är kommunägd och svart linje visar plan-

områdets avgränsning.   

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Planförslaget omfattas av Gemensam översiktsplan för Linköping och Norr-

köping, antagen 2010 och av den fördjupade översiktsplanen Översiktsplan 

för Vikingstad, antagen 2014.  

I den gemensamma översiktsplanen pekas Vikingstad ut som en prioriterad 

utvecklingsort. Här finns möjlighet till god kollektivtrafikförsörjning och in-

tressanta boendekvaliteter samt kapacitet att förse orten och omkringlig-

gande landsbygd med service. 

I Översiktsplan för Vikingstad redovisas ett flertal utbyggnadsområden. Ak-

tuellt planområdet omfattas främst av utbyggnadsområde C men berör även 

delar av område D och E. Översiktsplanen anger bostäder, en ny skola och 

ett parkområde inom utbyggnadsområde C.   
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Markanvändningskarta med utbyggnadsområdena från Översiktsplan för Vikingstad, 2014.  

Detaljplaner 
Aktuellt planområde omfattas inte av någon detaljplan utöver en mindre del 

längst västerut, just norr om Bankebergsvägen. Det är gällande detaljplan 

Del av BPL 61 (1967) som anger markanvändning allmän platsmark park 

och vägmark för berört område. Ovan nämnd detaljplans genomförandetid 

har gått ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan visar gällande detaljplaner i anslutning till planområdet. Planområdet markeras 

med rödstreckad linje. 
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Riksintressen 

Södra stambanan och Götalandsbanan 
Södra stambanan samt utredningskorridoren för Götalandsbanan utgör riks-

intressen för kommunikationer (3 kap 8§ miljöbalken) och berör planområ-

det.  

Riksintresset Södra stambanan utgörs förutom av själva banan även av ter-

minalanläggningar, bangårdar, samt störnings- och riskzoner som omger an-

läggningen. Detaljplanens utformning bedöms inte hindra nyttjande eller 

framtida utveckling av järnvägen. Riksintresset bedöms inte påverkas nega-

tivt. 

Planområdet för Vikingstad ingår i det omfattande reservat som utgör riks-

intresse avseende Götalandsbanan, den planerade höghastighetsbanan mel-

lan Stockholm och Göteborg. Den exakta dragningen av banan är ännu inte 

avgjord. Inom reservatet ska den framtida sträckningen skyddas från sådant 

som påtagligt försvårar tillkomsten eller nyttjandet av både befintliga och 

planerade banor, spårområden, stationer m.m. Om Götalandsbanan dras ge-

nom Vikingstad påverkar det detaljplanens förutsättningar. Planförslaget ut-

går från inriktningen i den antagna fördjupade översiktsplanen för Viking-

stad. I översiktsplanen görs bedömningen att det mest sannolika är att de 

nya spåren för höghastighetståg lokaliseras utanför Vikingstad. Riksintresset 

bedöms inte påverkas negativt. 

Kapellån 
Kappelån utgör riksintresse för naturvården. Riksintresset omfattar Kapell-

låns flödemeandring som utgör en mycket värdefull och skyddsvärd natur-

miljö och därför bör skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada den. 

Planförslaget förväntas inte innebära försämring av vattenkvaliteten i ån. 

Utbyggnaden av planområdet får inte medföra ett ökat flöde av vatten ned-

ströms. Fördröjning av dagvatten sker inom planområdet och genom ett dag-

vattenmagasin söder om området. Kvävehalten i vattnet bedöms minska när 

jordbruksmarken bebyggs vilket i sin tur minskar risken för övergödning i 

Kapellån. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset naturvård negativt.  

Natur 

Vegetation och naturvärden 
Inom planområdet finns två åkerholmar och ett åkerdike. En allé ansluter 

västerifrån till planområdet i höjd med den planerade stadsparken. Dessa na-

turmiljöer omfattas av det generella biotopskyddet. Åkerholmarna sparas då 

de bidrar med en kvalitet. Dessa hanteras som allmänplatsmark natur vilket 

innebär gallring emellanåt. 
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De två åkerholmarna inom planområdet sedda västerifrån. Bilden längst upp visar den 

norra holmen och den nedre bilden visar den södra holmen. 

 

Det södra åkerdiket kommer att ingå i ett öppet fördröjningssystem för dag-

vatten i området men breddas och göras om till gräsbeklätt svackdike med 

flacka slänter. Diket norr om Bankebergsvägen kommer till stor del att fyl-

las igen då det i detta läge planeras för bebyggelse, en park och en skoltomt.  

 

Det V-formade åkerdiket norr om Bankebergsvägen som ska fyllas igen är 

ca 325 meter långt och ca 1,5 - 2 meter djupt. Åtgärderna påverkar de djur 

och växter som idag lever i åkerdiket. 

 

Rekreation 
Östra Vikingstad omgärdas av trafikbarriärer och åkermark vilket försvårar 

åtkomsten av närrekreationsområden till fots eller med cykel. Därför är det 

av vikt att säkra framtida passager och kopplingar till dessa områden. Plan-

förslaget möjliggör framtida gång- och cykelvägskopplingar söder- och ös-

terut för åtkomst till målpunkter så som ekmiljöerna och Rakered kvarn.   

Geotekniska förhållanden, förorenad mark och radon 
Geotekniska förhållanden 

En översiktlig geoteknisk och markmiljöteknisk undersökning har utförts 

under våren 2015. Marken i planområdet består till största del av ett tunt la-

ger mullhaltig lera, under denna finns torrskorpelera till ett djup av ungefär 
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två meter varunder följer silt alternativt skiktad lera och silt. I närheten av 

åkerholmarna finns berg i dagen och underliggande jord med moränkarak-

tär. Den 4 meter höga bullervall som föreslås mot järnvägen har särskilt un-

dersökts med avseende på stabilitet. Resultatet är med god marginal till-

fredsställande.  

Nedan redovisas förutsättningar för planläggning, grundläggning m.m. för 

de olika marktyper som har påträffats inom avgränsat område.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefärligt undersökningsområde är markerat med röd linje. Områden för de olika mark-

typerna är markerade med svarta linjer. 

Marktyp I  

Grundläggning kan ske med plattor eller plintar på packad sprängbotten el-

ler morän. Grundläggning på morän eller packad sprängbotten bedöms pre-

liminärt kunna ske för byggnader med upp till 4 våningar respektive 6 á 7 

våningar. 

Marktyp II  

Grundläggning kan ske med kantförstyvad hel bottenplatta eller sulor/plintar 

i den fasta torrskorpan. Ytlig grundläggning på torrskorpelera bedöms preli-

minärt kunna ske för byggnader med upp till 3 våningar. 

Marktyp III  

Grundläggning kan ske med kantförstyvad hel bottenplatta eller sulor/plin-

tar. Ytlig grundläggning på sand bedöms preliminärt kunna ske för byggna-

der med upp till 3 á 4 våningar. 

Marktyp IV, V, och VI  

Grundläggning kan ske med kantförstyvad hel bottenplatta eller sulor/plintar 

i den fasta torrskorpan. Ytlig grundläggning på torrskorpelera bedöms preli-

minärt kunna ske för byggnader med upp till 2 våningar. 
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Marktyp VII och VIII 

Grandläggning kan ske med kantförstyvad hel bottenplatta eller sulor/plintar 

i den fasta torrskorpan. Ytlig grundläggning på torrskorpelera bedöms preli-

minärt kunna ske för byggnader med upp till 1 á 2 våningar. 

 

 

 

 

Grundförhållanden  
Leran har låg genomsläpplighet och förutsättningarna för LOD (lokalt om-

händertagande av dagvatten) är därför begränsade. Fördröjningsmagasin 

med viss förmåga till infiltration kan dock anordnas under försättning att de 

förses med breddavlopp och att de placeras över grundvattenytan som inom 

området är belägen ca 1 m under nuvarande markyta. 

 

Med normala uppfyllnadsnivåer och bebyggelse liknande den befintliga i 

Vikingstad finns det inget behov av förbelastning inom planområdet. 
 

Den geotekniska undersökningen är av översiktlig karaktär. I byggskedet 

krävs detaljerad geoteknisk undersökning i aktuella byggnadslägen. 

Förorenad mark 

På fastigheten 11:139 ligger en verkstadstomt där åkeriverksamhet har be-

drivits. En miljöbedömning (Structor, 2016-06-09) har genomförts som vi-

sar på förhöjda värden av tungmetaller. Markföroreningarna ska saneras in-

nan startbesked för bygglov kan ges vilket anges med bestämmelse a1 på 

plankartan. Kommunen har för avsikt att genomföra en sådan marksanering 

innan anvisning och försäljning av marken sker. 
 

I åkermarken uppmättes förhöjda halter av barium och kobolthalten, något 

över KM-riktvärdet. Det finns ingen tidigare känd verksamhet som förore-

ningarna barium och kobolt skulle kunna komma ifrån utan metallerna be-

döms förekomma naturligt i leran. Samma resultat har konstaterats vid lik-

nande markundersökningar inom Linköpings kommun under 2014. Det be-

döms därför inte aktuellt att vidta några akuta åtgärder med avseende på för-

oreningar inom det undersökta området. 

Radon 

Området utgörs av normalradonmark. Grundläggningen ska därför utföras 

radonskyddande såvida inte detaljerade mätningar i aktuella huslägen påvi-

sar lågradonmark. 

Fornlämningar  
Arkeologiska förundersökningar och utredningar inom det aktuella området 

gjordes i mitten av 1990-talet vilka bedöms hålla god kvalitet. Fornlämning-

arna är avgränsade och daterade. Dessa har utgjort underlag i länsstyrelsens 

bedömning om eventuellt fortsatta undersökningar fordras. 
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Karta med berörda fornlämningar.  
 

RAÄ 68:1 (objekt V) och RAÄ 228:1 (Objekt VIII) utgörs av två olika 

boplatsytor med dateringar till bronsålder och järnålder. Bland fynden finns 

bebyggelselämningar i form av stolphål, härdar och kulturlager. Länsstyrel-

sen har gjort bedömningen att det behövs vidare arkeologiska undersök-

ningar rörande dessa lämningar. De påbörjas under våren 2016.  

  

RAÄ 68:2 är ett grav- och boplatsområde från brons- och/eller järnålder med 

inslag av fossil åkermark. Fornlämningsområdet berörs då det planeras en 

gata i dess närhet. Även detta område kommer att undersökas med början 

under våren 2016. 

  

RAÄ 69:1 (objekt VII) utgör en gammal boplats med datering från stenålder 

till järnålder, denna bedöms vara färdigundersökt och det finns inget ytterli-

gare behov av arkeologiska undersökningar. 

Befintlig bebyggelse  

Omgivande bebyggelse och byggnadskultur 
Planområdet ligger inte intill något område som är utpekat som värdefull 

kulturmiljö i kommunens översiktsplan. Västerut möter planområdet bo-

stadsbyggande från tre olika årtionden i de anslutande kvarteren. Längst 

norrut finns ett villakvarter från 1960-talet, längre söder ut ett tätare radhus-

område från 1970-talet och längst söderut ett nyare bostadsområde där vil-

lor, flerbostadshus och radhus blandas. Utbyggnaden av det påbörjades 2008 

och pågår fortfarande. Österut finns gårdsmiljöer med omgivande jordbruks-

mark.   
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Övrig bebyggelse 
Verkstadstomten på fastighet 11:139 kommer att rivas i samband med ut-

byggnaden av planområdet. Kommunen har sagt upp kontraktet med hyres-

gästen i samband med detaljplaneläggningen. 

Offentlig och kommersiell service 
Från planområdet är det ca 400 m till Vikingstads centrum. Där finns en 

mindre matvarubutik och service i form av apotek, frisör och pizzeria. Av-

ståndet till pendeltågstationen är cirka 700 meter med goda pendlingsmöj-

ligheter till Linköpings tätort och västerut mot Mjölby. Östgötapendeln tar 

ca 9 min från Vikingstad till Linköping Centralstation. Bussförbindelser 

finns bl.a. på Bankebergsvägen, Fålåsavägen och väg 636.  

Närmaste befintliga förskola ligger vid Backagårdsgatan ca 300 m från om-

rådet. Grundskola finns idag vid Mimergatan väster om området, i ortens 

centrum. En ny skola och förskola planeras inom det nya området. 

Vattenområden 
Inom planområdet finns öppna åkerdiken vilka kommer att beröras vid ut-

byggnaden av planområdet då dessa bitvis breddas och bitvis fylls igen. Ett 

dagvattenmagasin kommer dessutom att anläggas söder om planområdet på 

kommunens mark.  

 

Anläggning av nya diken och fördjupning, breddning och flyttning av be-

fintliga diken är exempel på olika typer av markavvattningsåtgärder. Dessa 

åtgärder omfattas av en generell tillståndsplikt enligt bestämmelser i miljö-

balken (MB) när syftet är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något 

visst ändamål, t.ex. exploatering. Om markavvattning ska utföras inom ett 

område där förbud mot markavvattning råder behöver den part som ska ut-

föra markavvattningen samråda med länsstyrelsen och andra berörda parter. 

Om åtgärderna anses leda till påverkan på allmänna och enskilda intressen 

innebär det att det krävs en ansökan om dispens från förbudet och ansökan 

om tillstånd till markavvattning enligt miljöbalken. Länsstyrelsen fattar be-

slut i frågan. Förändringar av öppna åkerdiken kan även innebära krav på 

ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna i enlighet med miljö-

balken samt dispens från artskyddsförordningen. Länsstyrelsen hanterar 

även dessa frågor.  

 

Planområdet ingår i ett dikningsföretag som bildades i början av 1900-talet. 

Ett dikningsföretag är en samfällighet som bildas för att förbättra markav-

vattningen och vattenavledningen, ofta som ett sätt att vinna ny odlings-

mark. I samband med uppförande av planerad bebyggelse inrättas kommu-

nalt VA-område och behovet av tidigare markavvattningsanläggningar för-

svinner. En ansökan om avveckling av dikningsföretaget har inlämnats till 

Mark- och miljödomstolen. 

 

Av dagvattenutredningen framgår att mer vatten inte släpps vidare ned-

ströms från planområdet än vad som sker idag avseende flöden som motsva-

rar 10-årsregn eller mindre. Därmed påverkas inte recipienter nedströms ne-

gativt i och med att fördröjningsåtgärder vidtas.  
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Gator och trafik 
God tillgång finns till befintligt gatunät och gång- och cykelvägar. Banke-

bergsvägen går rakt igenom planområdet och ansluter sedan till Mimergatan 

som är ortens centrala huvudgata. De tre anslutningsvägar som idag angör 

Bankebergsvägen från planområdet ersätts av anslutningsvägar i nya lägen.   

Österleden blir ett viktigt gång- och cykelstråk då det binder ihop planområ-

det med Vikingstads centrum.   

Olycksrisker 
De riskkällor som berör planområdet kommer från järnvägen avseende 

transport av farligt gods och risken för urspårning. Denna fråga hanteras i 

detaljplanenen och åtgärder vidtas i linje med den riskanalys som har ge-

nomförts i samband med den fördjupade översiktsplanen för Vikingstad. 

Läs mer under rubriken Åtgärder för att förebygga olyckor, störningar, för-

oreningar m.m. 

Störningar 
Planområdet är stört av järnvägsbuller från Södra stambanan. Åtgärder 

krävs för att klara aktuella riktvärden.   

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  
Största delen av planområdet utgörs idag av jordbruksmark som avvattnas 

med hjälp av täckdiken och öppna åkerdiken. Dessa ersätts inom planområ-

det med ett kommunalt dagvattensystem. Befintliga spill- och dricksvatten-

ledningar finns ca 500 meter sydost om Bankebergsvägen. Från dessa led-

ningar kan en utbyggnad ske för att försörja planområdet och framtida när-

liggande områden enligt fördjupningen av översiktsplanen för Vikingstad.   

Värme  
Befintlig fjärrvärmeledning går i Våghusgatan och vidare söderut under 

Bankebergsvägen mot Valhallområdet.  

El 
Elledningar är dragna i gång- och cykelvägen norr om Bankebergsvägen. 

Befintlig verkstadstomt är ansluten till elnätet via ledning västerifrån. 

Tele 
Teleledning finns idag dragen i gång- och cykelvägen norr om Bankebergs-

vägen och även mellan verkstadstomten och intilliggande gård nordöst om 

planområdet. Kopplingen mellan verkstadstomten och gården förvinner i 

samband med att området byggs ut.  

Avfall 
Våghusgatan i planområdets västra del har nyttjats för tillfällig uppställning 

av återvinningscontainers, dessa behöver flyttas.   
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Övrigt 

Referenser 
VA-utredning, ÅF, daterad 2016-02-29 

Översiktlig geoteknisk undersökning, Tekniska verken Driftum, daterad 

2015-05-04  

Mätning av eventuella vibrationer från närliggande spår, Bergsäker, daterad 

2015-05-10 

Prognostiserad trafikbulleranalys för Vikingstad, Soundcom, daterad 2012-

12-17  

 

Medverkande tjänstemän 
Peter Tomtlund, planarkitekt: Projektledare för planprocessen (fr.o.m. 2016-

06-01), Teknik- och samhällsbyggnadskontoret 

Åsa Westergren, planarkitekt: Projektledare för planprocessen (t.o.m. 2016-

06-01), Teknik- och samhällsbyggnadskontoret 

Anna Tunemar, mark- och exploateringsingenjör, Teknik- och samhälls-

byggnadskontoret 

Per Oldfeldt, gatuingenjör, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret 

Johanna Wiklander, stadsarkitekt, Teknisk- och samhällsbyggnadskontoret 

Anders Lindholm, trafikplanerare, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret 

Jonas Nygren, gatuingenjör, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret 

Tobias Tinglöf, bygglovhandläggare, Bygglovskontoret   

Åsa Karlsson, driftingenjör, Teknik- och samhällsbyggnadskontoret 

Roger Björk, miljöskyddssekreterare, Miljökontoret 

Marie Knutsson, kommunekolog, Miljökontoret  

Matilda Westling, översiktsplanerare, Teknik- och samhällsbyggnadskon-

toret 

Fedja Serhatlic, lokalplanerare, Lokalförsörjning 

Anders Petersson, planeringsledare, Omsorgskontoret 

Planförfattare m.m. 
Planförslaget har färdigställts av Åsa Westergren och Peter Tomtlund med 

utgångspunkt från en strukturplan upprättat av Patrick Verhoeven, land-

skapsarkitekt, Mandaworks och Nick Bigelow, landskapsarkitekt, Man-

daworks. 

Lisa Setterdahl, planarkitekt Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, har 

granskat planen inför granskningsskedet. 
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Behov av miljöbedömning 

Samlad behovsbedömning  
I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och för-

ordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska planer och program som 

kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För dessa pla-

ner ska bl.a. en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. För detaljplaner ska 

behovet av en miljöbedömning utredas i det enskilda fallet, en s.k. behovs-

bedömning.  

Som stöd för behovsbedömningen använder kommunen en checklista som 

ingår som bilaga till behovsbedömningen. Här redovisas i sammanfattande 

form de slutsatser som dragits i detta arbete. 

Påverkan 
Föreslagen användning, med utbyggnad österut av bostäder och en ny skola 

i kollektivtrafiknära läge, överensstämmer med områdets planerade utveckl-

ing.  

Planförslaget kommer att innebära en markant ökning av invånare i Viking-

stads tätort vilket innebär ett ökat underlag för service och kollektivtrafik. 

Platsen 
Planområdet utgörs idag av ett flackt jordbrukslandskap. I norr finns järnvä-

gen medan den södra delen begränsas av Bankebergsvägen. Det innebär på-

verkan från järnvägs- och trafikbuller och att åtgärder behöver vidtas. Därtill 

behöver riskreducerandeåtgärder vidtas för att minimera risken för att ett 

eventuellt haveri med farligt gods på stambanan drabbar boende och bebyg-

gelse inom planområdet. 

 

Inom planområdet finns åkerholmar och åkerdiken som omfattas av det ge-

nerella biotopskyddet. Dessa bevaras till stor del, endast det norra åkerdiket 

täcks igen men ersätts av ett öppet dikessystem i annat läge. Det finns även 

fyra fornlämningsområden som berörs.  

Planen 
Planförslaget bedöms medföra ringa eller ingen påverkan på andra planers 

miljöpåverkan eller förutsättningarna att uppnå miljömålen.  

Slutsatser och ställningstagande 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljpla-

nen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan.  

Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående behovsbedömning 

och den analys som redovisas i bifogad checklista. Skälen till att kommunen 

gör bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåver-

kan är att området inte bedöms överskrida gällande miljökvalitetsnormer 

samt uppsatta nationella miljömål.  
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En miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte 

upprättas för Detaljplan i Vikingstad för del av fastigheten Bankeberg 

11:139 m.fl. (skola och bostäder).  

Det finns en övergripande miljökonsekvensbeskrivning gjord för Översikts-

planen för Vikingstad i vilken aktuellt planområde pekas ut som ett utbygg-

nadsområde.  

Behovsbedömningen har upprättats Åsa Westergren, planarkitekt, projektle-

dare. 

I handläggningen av behovsbedömningen har även Roger Björk, Ekolog, 

samt Carl-Johan Sjöstrand, Brandingenjör deltagit. 
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Checklista för behovsbedömningen 
Denna checklista utgör arbetsunderlag för att bedöma behovet av en miljö-

bedömning av detaljplanen. Den används även för att avgränsa vilka typer 

av miljöpåverkan som behöver beskrivas i en ev. miljökonsekvensbeskriv-

ning. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet 

kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. 

Frågeställning Kommentarer 

Planförslagets påverkan inom och utom planområdet: 

Storlek och fysisk omfattning 

Omfattning och före-
ning med andra pro-
jekt 

Planförslaget är en del av en större utbyggnad av Vikingstad österut. 

Planförslaget ska i huvudsak gå i linje med de utbyggnadsidéer och för-

utsättningar som anges översiktsplanen.  

Utnyttjande av mark, 
vatten och andra re-
surser 

Biologisk mångfald, djurliv växt-
liv, mark, vatten, luft, klimatfak-
torer, materiella tillgångar, land-
skap, bebyggelse, forn- och kul-
turlämningar och annat kultur-
arv, rekreation, transporter, 
energiförbrukning m.m. 

Fornlämningar 

Fornlämningar finns inom planområdet i form av boplatser och gravfält 

från yngre järnålder. Östergötlands Museum har genomfört en översikt-

lig undersökning 2011 i samband med översiktplanearbete för Viking-

stad. Riksantikvarieämbetet har genomfört förundersökning och utred-

ning etapp 1 och 2 på den aktuella platsen under 1990-talet. Ytterligare 

undersökningar kommer att utföras. 

Landskapet 

Landskapet kommer att förändras i och med planläggning och exploate-

ring. Det är viktigt att det finns kopplingar och stråk mellan bebyggelsen 

och det omgivande landskapet.  

Vatten 

Kapellån 

Den biologiska och den kemiska statusen exklusive kvicksilver bedöms 

som god. Viktigt är att framtida dagvatten som släpps ut i ån inte medför 

att statusen förändras i negativ riktning. Detta måste lösas med fördröj-

nings av dagvatten. 

Grundvatten 

Grundvattenytan ligger inom delar av planområdet ca 1 m under mark-

nivå. Det är viktigt att förhindra läckage av förorenat dagvatten till 

grundvattnet.  

Luft 

Vikingstad har ej någon hög andel trafik vilket leder till låga mängder 

luftföroreningar. 

Vikingstad har en låg och ej sluten bebyggelse som ger goda förutsätt-

ningar för utvädring av luftföroreningar. 

Rekreation 

Jordbruksmarken kring Vikingstad begränsar tillgången till tillgängliga 

närrekreationsområden. Det finns skogsområden norr om Vikingstad 

och ett skogsområde strax nordväst med elljusspår. E4:an, väg 636 och 

stambanan delar upp landskapet samt begränsar tillgängligheten till det 

omgivande landskapet.  
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Biologisk mångfald, djurliv, materiella tillgångar, 

Alstrande av avfall Ej aktuell.  

Alstrande av förore-
ningar och störningar 

Utsläpp till luft och vatten, bul-
ler, vibrationer, allergi, elektro-
magnetiska fält, skyddsavstånd 
m.m. 

Trafik  

I och med en planerad utbyggnad kommer det ske en trafikökning vilket 

påverkar bullervärden och ev. vibrationer. Ambitionen är att motverka 

en trafikökning genom: 

- tät bebyggelsestruktur 

- korta gång- och cykelavstånd till mål som exempel järnvägs-

station och skola  

- hållbara trafiklösningar 

- prioriterad gång-, och cykeltrafik 

Järnväg 

Buller och vibrationer uppstår från järnvägen med den trafik som är i 

dag. Med ett eventuellt utbyggt spårområde genom Vikingstad innebär 

det att bullervallar och bullerskydd måste anläggas på vardera sidan om 

spårområdet för att gällande riktlinjer ska uppfyllas. En vibrationsutred-

ning har genomförts för att säkerställa att gällande riktlinjer följs. 

Skyddsavstånd 

Farligt gods transporteras på stambanan. Vikingstad ligger inom 

ALARP-området (as low as reasonably possible) inom vilken risken ac-

cepteras om rimliga åtgärder är vidtagna. För bebyggelse som ligger 

inom 800 meter från järnvägen bör riskreducerande åtgärder används 

som avstängningsbara ventilationsdon och placering av tilluftsdon.   

För järnväg gäller dessutom en rekommendation om att ett bebyggelse-

fritt avstånd på 30 meter ska hållas med hänsyn till urspårningsrisken 

samt för att möjliggöra räddningsinsatser. 

 

Effekternas omfatt-
ning 

Geografiskt område och befolk-
ningens storlek, särskilt om nat-
ionsgräns överskrids 

Effekten bedöms bli ringa. 

Effekternas sannolik-
het, frekvens, varak-
tighet och avhjälpbar-
het 

Utsläpp till följd av ökad fordonstrafik i samband med planerad utbygg-

nad kan antas öka i frekvens och varaktighet. Det avhjälps till viss del 

tack vare närheten till goda kollektivtrafikförbindelser samt gångavstånd 

till skola, förskola och Vikingstads centrum. 

Risker för olyckor med konsekvenser för 

Människors hälsa el-
ler miljön 

På grund av närheten till Södra stambanan föreligger en risk för urspår-

ning av transporter som fraktar farligt gods, dock ligger den inom 

ALARP-området (as low as reasonably possible) inom vilken risken ac-

cepteras om rimliga åtgärder är vidtagna. Ett skyddsavstånd om 30 me-

ter behöver vidtas.  

Påverkans totaleffekt 

Effekternas betydelse 
och komplexitet. 

En utredning har tagits fram avseende farligt gods på järnvägen i och 

med arbetet med översiktsplanen för Vikingstad. Utredningen redovisar 

att kommande bebyggelse inom 800 meter från spårområde ska byggas 

med tilluftsdon som är avstängningsbara och att de är placerade på ett 
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Beakta särskilt allmänhetens 
behov av information. 

sådant sätt på husen som i ett första skede hindrar intag av förorenad luft 

vid eventuell olycka. Planbestämmelse införs på plankartan. 

 

Planområdets och omgivningens betydelse och sår-
barhet:  

Markens, vattnets och 
andra resursers före-
komst, kvalitet och 
förnyelseförmåga i 
området 

Marken som exploateringen kommer att ske på är av högvärdig jord-

bruksmark. Vikingstads utveckling är prioriterad vilket framgår av den 

kommungemensamma översiktsplanen antagen 2010.  

Nuvarande markan-
vändning  

Den befintliga miljöns (inom- 
och utom planområdet) känslig-
het med särskild uppmärksam-
het på tätbefolkade områden 

Kommunen äger fastighet 11:139 och Fålåsa 1:2. Idag arrenderas mar-

ken ut och där bedrivs jordbruk.  

På del av fastighet Bankeberg 11:139 finns en verkstadstomt som fram 

till 2015 har använts för verksamhet.  

 

Överskridna miljökva-
litetsnormer 

Områden där MKN överskrids 
eller riskerar att överskridas 

Vattenkvalitén får inte försämras i befintliga grundvattenförekomster. 

Vattnet i Kapellån söder om planområdet bedöms inte försämras på 

grund av utsläpp av dagvatten från planområdet. 

Kulturarv 

Historiskt, kulturellt eller arkeo-
logiskt betydelsefulla områden 

Arkeologisk utredning inom planområdet påbörjas under våren 2016 för 

berörda fornlämningsområden.  

Särdrag i naturen 

Större opåverkade områden, 
våtmarker, kustområden, bergs- 
och skogsområden 

 Jordbruksområde strax öster om Vikingstad kommer att explo-

ateras i och med att detaljplanen genomförs. Marken är högvär-

dig jordbruksmark men Översiktsplanen för Vikingstad har ta-

git ställning till att marken kan avsättas för exploatering för en 

utbyggnad av Vikingstad. Detta då orten hör till kommunens 

prioriterade utvecklingsorter enligt Gemensam översiktsplan 

för Linköping och Norrköping. 

 En samlad planläggning ger mindre risk för en splittrad bebyg-

gelseutveckling och ett splittrat odlingslandskap. 

 Utbyggnad av Vikingstad gör att orten kan växa och stärkas 

som serviceort för omlandet.  

 Det finns diken inom åkermarken som omfattas av dikesföre-

tag, detta avses avvecklas i samband med att VA-huvudman tar 

över markavvattningen.  

 För åkerdikena inlämnas dispensansökan från biotopskyddet till 

länsstyrelsen. 

 Det finns åkerholmar i planområdets och dess närhet som är bi-

otopskyddade. I planläggningen ska hänsyn tas till biotopskyd-

det. Planen utformas så att skyddet fortfarande kvarstår.  

Skyddade områden 

Riksintressen (MB 3 & 4 kap.) 
Nationalparker, natur- och kul-
turreservat, biotopskydd, strand-
skydd, Natura 2000 m.fl. (MB 7 
kap.) 

Kapellån söder om det planerade planområdet är av riksintresse. 

Kapellån kan beröras i och med påförande av dagvatten från planom-

råde. 

Planförslaget innehåller fördröjningslösningar avseende dagvatten för att 

på så sätt minska påsläppet av dagvatten till ån. Utsläppen av närings-

ämnen till Kapellån bedöms minska när marken inte längre brukas.  
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Planens karaktäristiska egenskaper: 

Anger förutsättning-
arna för verksamheter 
och åtgärder avse-
ende: 

Plats för, slag av, storlek på, 
drift av samt resurser till. Sär-
skilt om planen kan medge 
verksamheter enligt bilaga 1, 
MKB-förordningen och sannolik-
heten för att sådana i så fall eta-
bleras. 

Ej aktuellt. 

Har betydelse för 
andra planers och 
programs miljöpåver-
kan 

Kommande DP (genom etapp-
vis utbyggnad, kumulativa effek-
ter m.m.) ÖP/FÖP, Avfallsplan, 
Energiförsörjningsplan, Riktlinjer 
för bostadsförsörjning, Läns-
transportplan m.fl. 

Efter aktuell utbyggnad och planläggning av Vikingstad kan ytterligare 

utbyggnad ske i framtiden dvs. ytterligare utbyggnad österut. Detta med-

för vikten av ett hållbart system för omhändertagande och fördröjning av 

dagvatten. Det krävs även en övergripande idé om hur en framtida tra-

fikstruktur ska se ut. Det är då viktigt att mark som krävs för detta inte 

tas i anspråk till annat ändamål. Översiktsplanen för Vikingstad ger för-

slag till en övergripande trafikstruktur. 

 Omgivande bostadskvarter kan få något ökade genomström-

ningar trafik. 

 Större delen av den tillkommande trafiken matas till planområ-

det via Bankebergsvägen. 

 

Har betydelse för in-
tegreringen av miljöa-
spekter/miljömål 

Nationella, regionala, och kom-
munala mål 

 

 

Av de sexton nationella miljömål som finns är det sex som är av särskild 

betydelse för Vikingstad: 

 Begränsad klimatpåverkan 

o Tät bebyggelsestruktur nära stationsläge. 

o Befintlig infrastruktur används och kompletteras. 

o Läget gynnar kollektivtrafik samt gång- och cykeltra-

fik. 

 Frisk luft 

o En utbyggnad medför ökad biltrafik vilket leder till 

ökade utsläpp i luften. 

o Ambition att minska bilanvändandet med en god till-

gång till kollektivtrafik. 

o Bra utvädring i Vikingstad, ej tät och hög bebyggelse. 

Luftkvalitén är god i Vikingstad och bedöms inte bli 

sämre. 

 Levande sjöar och vattendrag 

o Gällande miljökvalitetsnormer för omgivande vatten-

drag ska inte försämras i och med den planerade ut-

byggnaden. 

o Dagvatten som släpps ut i recipienten får inte försämra 

vattenkvalitén. 

 Grundvatten 

o Viktigt att inte försämra vattenkvalitén på större 

grundvattenförekomster. 

 Ett rikt odlingslandskap 

o En samlad planläggning ger mindre risk för en splitt-

rad bebyggelseutveckling som ger ett splittrat odlings-

landskap. 



Detaljplan i Vikingstad för del av BANKEBERG 11:139 m.fl. 
(skola och bostäder) 

 38 

o Linköpings kommun ser det motiverat att ta jordbruks-

mark i anspråk för att utveckla de prioriterade utveckl-

ingsorterna, enligt översiktsplanen för Vikingstad och 

enligt Gemensam översiktsplan för Linköping och 

Norrköping. 

 God bebyggd miljö 

o Varierat bostadsutbud inom planområdet samt ny 

skola och förskola samt parkområde som gagnar hela 

Vikingstad. 

o Bebyggelsestruktur med närhet till järnvägsstationen. 

o Bullerskydd i form av vall placeras intill järnvägen för 

att klara gällande riktvärden för järnvägsbuller.  

o Ny bebyggelse klarar gällande riktvärden för vibrat-

ioner från järnvägen med ett avstånd på 40-50 meter 

från spårområdet. 

o Åtgärder som rekommenderas i genomförd riskutred-

ning gäller vid nybyggnation av bostäder inom ALRP-

området. 

Innebär miljöproblem 
som är relevanta för 
planen självt 

Utnyttjar planen möjligheterna 
att minska befintliga och egna 
miljöproblem? 
Används marken på bästa sätt 
ur miljöhänseende? 

Detaljplanen innebär inga miljöproblem som är relevanta för planen 

självt. Planen innebär effektiv utbyggnad i kollektivtrafiktrafiknära läge. 

Har betydelse för möj-
ligheterna att genom-
föra EG:s miljölagstift-
ning 

Vattendirektivet 

Nej planen påverkar inte möjligheten att genomföra EG:s miljölagstift-

ning.  

 

 

 

Underlag för behovsbedömningen 
Bedömningarna ovan grundar sig på inventeringar som Linköpings kommun 

har tillgång till, allmän information som framkommit under planarbetets 

gång, bedömning av förutsättningarna på platsen, samt Linköpings kom-

muns miljömål. 

 



  

llustrationsbild 
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Plankarta 
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Planbestämmelser 
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Linköpings kommun 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret 
linkoping.se 

 

Kontaktuppgifter 
Adress: Linköpings kommun, Teknik- och samhälls-
byggnadskontoret, 581 81 Linköping  
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se 
Telefon: 013-20 64 00 
Hemsida: www.linkoping.se/detaljplanering 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se
http://www.linkoping.se/detaljplanering

