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Om detaljplanen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se
ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder
inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som
medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och
synpunkter. Läs mer på http://boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunalplanering/detaljplanering/

Detaljplanens handlingar
Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:





Plankarta i storlek A1 i skala 1:1000
Planbeskrivning (detta dokument som även innehåller genomförandebeskrivning
och undersökning om detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan)
Grundkarta
Fastighetsförteckning *

Planhandlingarna finns tillgängliga på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Drottninggatan 45 och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket under
samrådsskedet. Handlingarna finns dessutom på kommunens webbplats
www.linkoping.se/detaljplanering. Handlingar markerade med * finns inte på
webbplatsen på grund av GDPR (dataskyddsregler inom EU).
Vid frågor kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 013-20 60 00.
Skriftliga synpunkter på planförslaget under samrådsskedet lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden diarium, 581 81 Linköping eller
samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se. Skriftliga yttranden diarieförs som
offentliga handlingar.

Detaljplaneprocess och tidplan
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och
Miljöbalken (MB 1998:808) enligt lagstiftningarnas lydelser vid planeprövningens
påbörjan (2017-04-19). Detaljplanens handläggs med utökat förfarande. Planen
befinner sig i samrådskedet.
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång
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Sammanfattning

Bolaget Obos Mark AB har förvärvat planområdet, del av Häradsjorden 1:1 i Slaka av
Hanekinds Häradsallmänning.
Planen möjliggör byggnation bostäder, i form av friliggande och gruppbyggda villor
och radhus, i ett område som präglas av övergången mellan tätortsbebyggelse och
landsbygd. Häradsjorden 1:1 har ett attraktivt läge i Slaka och planen medför att
utveckla Slaka med fler bostäder samt att stärka kopplingen mellan befintliga kvarter
i Slaka.
Obos AB (Myresjöhus) har som avsikt att bebygga planområdet, del av Häradsjorden
1:1, med ca 50 småhus, både radhus, friliggande och gruppbyggda villor.
Planförslaget stämmer överens med intentionerna i Översiktsplan för landsbygden
och småorterna, antagen av kommunfullmäktige i juni 2014.
Planförslaget är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte
medför någon betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap 11§, med
beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4), som följd av planen.

Plankontoret

Elin Däljemar
Planarkitekt
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Inledning

Bakgrund
Ansökan om planläggning inkom 2014-03-03, från Hanekinds Häradsallmänning
och företaget Häradsmarken. Bolaget Obos Mark AB har senare förvärvat
planområdet, del av Häradsjorden 1:1 i Slaka av Hanekinds Häradsallmänning.
Ansökan avsåg anhållan om planläggning för bostadsbebyggelse av fastigheten
Häradsjorden 1:1. Fastigheten är belägen öster om Gamla Kalmarvägen och både norr
och söder om länsväg 708. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-05-13 om
positivt planbesked och 2017-04-19 §69 om startbeslut.
Den del av fastigheten som är tänkt att planläggas med ny bebyggelse är belägen
söder om väg 708, öster om Gamla Kalmarvägen, norr om Högsättersvägen och
väster om Lilla Aska griftegård.

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Slaka. Planen syftar till att
möjliggöra för en blandad bebyggelsetyp med både friliggande och gruppbyggda villor
och radhus i ett område som präglas av övergången mellan tätortsbebyggelse och
landsbygd.
Bebyggelsens skala och utbredning har anpassats för att skapa småskalig bebyggelse
med variation i täthet och höjd inom området. Bestämmelsen om byggnadshöjd har
anpassats för att möjliggöra för olika bebyggelsetekniker för stommar och bjälklag
men avser bebyggelse i 1-2 våningar.

Planens mål
Planen bidrar till en hållbar tätortsutveckling i Slaka då nya bostäder möjliggörs i en
attraktiv stadsnära ort. Fler bostäder bidrar till att förbättra underlaget för
kollektivtrafik till och från orten. Idag finns här en före detta vägstation som
Vägverket använt och planen bidrar med en ny markanvändning tillåtandes bostäder
på en del av Häradsjorden 1:1 och att markföroreningar inom fastigheten därmed
åtgärdas. Bebyggelsen har anpassats till befintliga strukturer inom slaka och syftar till
att stärka kopplingen mellan befintliga kvarter i Slaka.

Plandata
Planområdet är beläget i Slaka, ca 6 km från centrala Linköping. Planen avgränsas av
Gamla Kalmarvägen, väg 708, Högsättersvägen och Lilla Aska griftegård. Området är
ca 3,6 ha stort. Planområdet består av fastigheterna Häradsjorden 1:1, Häradsjorden
1:57 och Lilla Åby 2:1. Bolaget Obos Mark AB har förvärvat planområdet, del av
Häradsjorden 1:1 i Slaka av Hanekinds Häradsallmänning. Fastigheten Häradsjorden
1:57 ägs av delägarna i Hanekinds Häradsallmänning men taxerad ägare är Tekniska
Verken Linköping AB. Lilla Åby 2:1 är i privat ägo.
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Bilden visar orienteringskarta över planområdet.
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Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer
Aktuellt område omfattas av Översiktsplan för landsbygden och småorterna,
antagen av kommunfullmäktige 2014 och är markerat som ett område med ”Boende
och service”. Inom planområdet pekas även en yta för pendlar/samåkningsparkering
ut (P/S). Översiktsplan för landsbygden och småorterna har en tydlig inriktning på
en utveckling med småhus och mindre flerfamiljshus.

Bilden visar planområdet utpekat i Översiktsplanen (B1).

Avvikelser från översiktsplanen
Planen stämmer överens med intentionerna i Översiktsplanen för landsbygden och
småorternas intentioner. Den pendlarparkering som föreslås inom planområdet
anses inte lämplig att placera inom planområdet. En pendlarparkering föreslås därför
istället lokaliseras inom området B2 där kommunen äger marken och därmed har
bättre möjligheter att skapa en god gestaltning.

Detaljplaner, områdesbestämmelser etc.
Aktuell del av Häradsjorden 1:1 är inte planlagd och omfattas inte av
områdesbestämmelser sedan tidigare.
I anslutning till planområdet finns tre detaljplaner som reglerar markanvändningen:
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SPL 702- Förslag till utvidgning av stadsplan för del av Åsdymlingen 5:3
(utvidgning av Lilla Aska griftegård) inom Slaka i Linköpings kommun.
BPL p41- Förslag till byggnadsplan för del av Slaka socken (Åsdymlingen
m.m.) i Kärna kommun, Östergötlands län.
DP 813- Lilla Åby 3:11 m.fl., Slaka, Linköpings kommun, Östergötlands
län.

Bilden visar detaljplaner i anslutning till planområdet.

Kommunala beslut i övrigt
Utbildningskontoret har fått i uppdrag att ansöka om planläggning för en byggnation
av en ny F-6 skola i Slaka. Det finns idag inga lediga skolplatser i Slaka och
prognosen är att befintligt skola inte kan tillgodose tillräckligt med skolplatser i
framtiden. Plankontoret arbetar parallellt, tillsammans med Utbildningskontoret och
Lejonfastigheter, med den nya skolan i Slaka.

Riksintressen
Riksintresse för kulturmiljövården
Ungefär halva planområdet, ängsmarken och galgbacken, planområdets nordvästra
del, berörs av riksintresset för kulturmiljövård.

Bilden visar riksintresse för kulturmiljövård inom planområdet.

Riksintresset består till större del av en herrgårdsmiljö och sockencentrum på
Slakaåsen. En kulturmiljöutredning har tagits fram för planområdet (WSP, 2018) och
enligt den anses torpet Högdal vara en del av uttrycket i riksintresset och den
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fördjupade riksintressebeskrivningen upprättad av Länsstyrelsen Östergötland 2002.
Torpet omnämns som Klarinettblåsarens torp. Torpmiljön anses ha ett tydligt
funktionellt samband till sockercentrumet och visar hur allmännyttiga funktioner, så
som fattigstugor och soldattorp, haft en perifer placering i anslutning till
sockencentrum.
En del av den nya bebyggelsen i detaljplanen ligger inom riksintresseområdet för
kulturmiljövård. För att ta vara på värdena i riksintresseområdet har bebyggelse
endast tillåtits på södra sidan om väg 708. Skogsområdet i norr (galgbacken) har
bevarats och skyddas i detaljplan. Bebyggelsen längst i norr begränsas till en våning
för att ansluta bättre till det öppna landskapet. Torpet inom planområdet anses inte
ekonomiskt försvarbart att bevara, se mer under Bebyggelse, Befintlig bebyggelse.
Föreslagen detaljplan innebära en viss förändring för riksintresset eftersom ny
bebyggelse föreslås intill riksintressets värdekärna och Torpet inom planområdet inte
anses möjlig att bevara.

Riksintresse för utredningsområde Götalandsbanan:
Götalandsbanan, Linköping-Borås.
Planområdet berörs av riksintresset för utredningsområde Götalandsbanan:
Götalandsbanan, Linköping-Borås.
Götalandsbanan är den planerade höghastighetsbanan mellan Stockholm och
Göteborg via Jönköping. På delar av den framtida banan pågår utredningar, som har
kommit olika långt. Med anledning av höghastighetsbanans stela linjeföring kan vissa
justeringar bli nödvändiga, bl.a. väster om resecentrum i Linköping.
Utredningsområdet är grovt avgränsat och Plankontoret gör bedömningen att
detaljplanen inte kommer att beröras av utbyggnaden i praktiken

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden
I 3 kapitlet anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål
som är mest lämpade. Användning som medför en ur allmän synpunkt god
hushållning ska ges företräde. Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada miljön, försvåra tillkomst, utvinning eller utnyttjande av sådan
anläggning.
Planområdet ligger inom fastighet Häradsjorden 1:1 som till viss del innehar
hårdgjorda ytor vilket gör fastigheten lämpligare att bebygga med bostadsändamål
jämfört med andra oexploaterade ytor. Plankontoret gör därmed bedömningen att
planområdet är lämplig att bebygga med bostäder, se även rubriken Riksintresse för
kulturmiljövården.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. I norra
delen av planområdet finns ett område med ängsmark som inte brukas.
Detaljplanens genomförande innebär att ängsmark tas i anspråk. En utbyggnad av
planområdet innebär att marken kan nyttjas på ett resurseffektivt sätt då det ligger i
direkt anslutning till Slaka samhälle och redan utbyggd infrastruktur. Den ängsmark
som tas i anspråk utgör en liten del, ca 0,6 hektar, som är avskild från större
jordbruksarealer. Genom att koncentrera utvecklingen till den befintliga orten och
bygga relativt tätt kan man istället spara större sammanhängande områden med
jordbruksmark.
När Översiktsplanen togs fram gjordes en bedömning för vilken och hur mycket
jordbruksmark som skulle pekas ut för bostadsbebyggelse. Genom att det aktuella
planområdet är utpekat i översiktsplanen anses marken lämpligt att ta i anspråk för
bostadsbebyggelse. Detaljplanen bedöms därmed förenlig med 3 kapitlet miljöbalken.
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4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden
I 4 kapitlet anges vissa områden i Sverige där särskild stor hänsyn måste tas. Planen
berör inte något sådant område.

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
5 kapitlet behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning.
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som används förebygga eller
åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för buller, luft och vattenkvalitet.
Planens genomförande kan väntas medföra viss ökad biltrafik i området men inte av
sådan storlek att en kan anta någon märkbar påverkan av buller eller försämrad
luftkvalitet. En exploatering innebär ökade mängder med dagvatten. Dagvattnet ska
tas om hand med fördröjning/rening så att MKN för vatten inte påverkas. En
dagvattenutredning ska tas fram för området inför granskningsskedet.

Förordnanden etc.
Inom planområdet finns två alléer och ett odlingsröse som omfattas av det generella
biotopskyddet enligt Miljöbalken, 1998: 1252. Exploatören avser ansöka om
biotopskyddsdispens för allén i mitten av planområdet samt för odlingsröset, se mer
under Natur- och parkmiljöer, Natur och rekreation.
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Planförslag

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Planområdet har tidigare varit en vägstation och Vägverket nyttjade anläggningarna
som vägstation fram till 1980-talet. Inom planområdet finns tre byggnader kvar från
den tiden. Det finns en maskinhall och en garagelänga som är byggda på 1930-talet
och en sand- och saltlada som är byggd på 1950-talet. Byggnaderna användes efter
vägstationens nedläggning som bussgarage och på senare tid har de använts till
hobbyverksamhet för bl.a. motorfordon.

Bilden visar befintlig bebyggelse inom fastigheten Häradsjorden 1:1.
Inom planområdet finns också ett torp, torpet Högdal, från 1700-talet som troligen
varit ett soldattorp. Torpet har rödmålad panel, vita snickerierdetaljer och rött tak.

Bilden visar torpet Högdal inom planområdet (Bilden till höger är fotad av
Traditionsbärarna, 2018)

I östra delen av planområdet finns en befintlig transformatorstation. Utanför
planområdet finns främst villabebyggelse i en till en och en halv våning. Husens
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gestaltning skiljer sig åt. Flera av husen har tegelfasader, men det finns även hus med
träpanel och de har blandade kulörer på både tak och fasader.
För att möjliggöra ett effektivt markutnyttjande och uppnå en god helhet för området
anses det inte möjligt att bevara någon av byggnaderna. Placeringen av de befintliga
byggnaderna gör att det är svårt att uppnå en god gestaltning för området.
Två av byggnaderna inom planområdet har pekats ut som särskilt värdefull
bebyggelse i den till detaljplanen framtagna kulturmiljöutredningen (WSP, 2018),
torpet samt maskinhallen. Maskinhallen anses svår att bevara då tidigare verksamhet
där gjort att byggnaden och marken förorenats. Det skulle därmed vara väldigt
kostsamt att sanera byggnaden och det anses därför inte miljömässigt eller
ekonomiskt försvarbart att bevara maskinhallen. Enligt överenskommelse med
fastighetsägare och Trafikverket så kommer Trafikverket stå för eventuella
marksaneringar och genom att riva maskinhallen kan marken saneras ordentligt och
det kan säkerställas att inga skadliga ämnen finns kvar. Torpet är även det i dåligt
skick och kräver stor upprustning. En utredning har tagits fram som undersökt
torpet, Byggnadsundersökning och förslag till åtgärdsplan (Traditionsbärarna,
2018). Enligt undersökningen är det möjligt att renovera och återställa torpet, men
det skulle vara kostsamt och krävas omfattande arbete. Intresset att rusta upp och
nyttja byggnaden finns inte hos exploatören eller externa parter såsom Slaka
Hembygdsförening eller Kulturfastigheter. Plankontoret har gjort en avvägning och
kommit fram till att torpets värden, i förhållande till kostnader för upprustning, inte
motiverar att byggnaden skyddas i detaljplanen.

Ny bebyggelse
Karaktären inom området ska vara småskalig bebyggelse av blandad bebyggelsetyp i
1- 2 våningar. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse, B. I östra delen styrs
bostadstypen till radhus för att skapa en blandning inom området. Inom
planområdet ryms uppskattningsvis ca 50 bostäder.
Enligt kulturmiljöutredningen (WSP, 2018) rekommenderas ny bebyggelse i 1,5
våningar alternativt 2 våningar i suterräng. I norr begränsas byggnadshöjden till 3,5
meter, vilket motsvarar bebyggelse i 1 våning och inom övriga delar av planområdet
medges byggnadshöjden 7 meter vilket motsvarar två våningar.
Komplementbyggnader får ha högsta byggnadshöjd på 3 meter. En lägre bebyggelse
har satts i norr för att bebyggelsen ska trappas ner i höjd mot det öppna landskapet.
En remsa med naturmark har även sparats mellan bebyggelsen och väg 708 i norr för
att kunna plantera träd som skärmar av bebyggelsen mot det öppna landskapet. Inom
de övriga delarna tillåts 2 våningar. Plankontoret gör bedömningen att 2 våningar är
lämpligt i övriga delar av planområdet. Den visuella skillnaden mellan 1,5 och 2
våningar bedöms som liten och fasaden ut mot Kalmarvägen skulle bli lika hög vid
tvåvåningshus som vid suterränghus. Tvåvåningshus ger bättre boendekvaliteter
inomhus och är ett mer ekonomiskt hållbart alternativ att bygga jämfört med 1,5
våningar eller suterräng, det möjliggör därför att fler personer har chans att bosätta
sig i området.
Byggrätterna har anpassats för att skapa småskalig bebyggelse med variation i täthet
inom området. Planbestämmelsen e1 anger att största tillåtna byggnadsarea är 30 %
av fastighetsarean för största delen av planområdet (PBL 4 kap. 11§ punkt 1). För
områdena i mitten av planområdet har även en bestämmelse om minsta
fastighetsstorlek införts för att begränsa antalet fastigheter med hänsyn till antalet
tillgängliga skolplatser inom Slaka (PBL 4 kap. 18§ första stycket). Bestämmelsen om
minsta fastighetsstorlek gäller både för egenskapsområdet och egenskapsområdet
med prickmark.
Radhusen avses styckas av som en fastighet och skötas av en bostadsrättsförening.
Störst antal bostäder är 12 stycken på var sida om gatan, sammanlagt 24 stycken
radhus. Största byggnadsarea för huvudbyggnad per bostad är 85 m2 och största
byggnadsarea för komplementbyggnad per bostad är 15 m2.
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Befintlig transformatorstation ingår i planområdet. En större byggrätt för
transformatorstationen medges för att möjliggöra en utbyggnation i framtiden och på
så sätt säkra elförsörjningen för området.

Volymstudie av förslag på bebyggelse som kan uppföras enligt detaljplanen. Sedd från Gamla
Kalmarvägen

Konsekvenser
Detaljplanen innebär att befintlig bebyggelse kan rivas inom planområdet och att fler
bostäder får byggas i Slaka. Enligt gestaltningsförslaget kan ca 50 nya bostäder
byggas. Naturområdet övertas av Linköpings kommun och blir därmed allmänt
tillgängligt. En utbyggnad av området kan leda till en viss ökning av trafik på Gamla
Kalmarvägen och Högsättersvägen, men den bedöms vara begränsad. En utbyggnad
medför även att landskapsbilden i området förändras då en tätare bebyggelse tillåts
inom planområdet.

Utformning och gestaltning
Elghammar AB har på uppdrag av Obos tagit fram ett gestaltningsförslag för
området. Karaktären inom området ska vara småskalig bebyggelse av blandad
bebyggelsetyp. Gestaltningsförslaget visar endast ett exempel på hur tillkommande
bebyggelse skulle kunna uppföras inom ramen för de bestämmelser som anges.
Förslaget innehåller radhusbebyggelse i öster, gruppbyggda villor i väster och
fristående villor i mitten av området och i norr.

Skiss över hur bebyggelsen inom planområdet kan komma att se ut (Elghammar AB, OBOS)

Naturområdet i norra delen av planområdet har både naturvärden och är ett
värdefullt kulturmiljöområde med fornlämningar och har en historia som galgbacke.
Naturområdet anses därmed viktigt att bevara och den nya bebyggelsen har
anpassats efter naturområdets utbredning.
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Det gestaltningsförslag som exploatören föreslår är deras Start Living-hus som är
deras delvis standardiserade hustyper. Förslaget innebär att alla hus byggas med ett
traditionellt utseende med träfasader och sadeltak i 18 graders vinkel. För radhusen
föreslås ett släpp på baksidan av radhustomterna så att de boende kommer åt sina
trädgårdar utan att behöva gå genom huset.
Inom området föreslås en tätare bebyggelse med mindre fastigheter. Området ligger
inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Längs med Gamla Kalmarvägen föreslås
gruppbyggda villor med liknande utseende som ska placeras indraget från vägen.
Med hänsyn till det bedömer Plankontoret att det är olämpligt att uppföra
Attefallshus. En planbestämmelse om ändrad lovplikt har därför införts för
kvartersmarken.

Referensbilder på möjlig utformning av radhusen och de gruppbyggda villorna (OBOS).

Tillgänglighet
Marken inom planområdet är relativt flack med ett mindre höjdparti i öster och
förutsättningarna är goda att klara tillgänglighetskraven enligt BBR 3:12 som reglerar
tillgänglighet och användbarhet av tomter. Möjlighet till parkering för
rörelsehindrade inom 25 meter från entré möjliggörs för samtliga byggnader då
parkering anordnas intill varje bostadshus.

Omfattning av lovplikten
Inom planområdet krävs marklov för fällning av träd eller schaktning/anläggning
inom område markerat som allé, se mer under Natur- och parkmiljö, Natur och
rekreation.
Bygglov/startbesked får inte ges förrän förorenad mark har sanerats så att värdena
för känslig markanvändning uppnås, se mer under Miljö- och riskfaktorer,
Förorenad mark.
Bygglov krävs för uppförande av åtgärder enligt PBL 9 kap 4a§- 4c§ vilket avser bland
annat så kallade Attefallshus (PBL 9 kap 4d§).

14

Natur- och parkmiljö
Natur och rekreation
Förutsättningar
Planområdet utgörs idag av tomtmark med asfaltsytor och gräsmattor där
vägstationen ligger. Nordväst om vägverkstomten ligger det övergivna torpet Högdal
med omgivande trädgård. I nordöst finns en kulle, Galgbacken, som är bevuxen med
tät tallskog och som även är ett fornlämningsområde. I sydöst finns ett område med
planterad björkskog och i sydvästra delen finns ett område som består av ängsmark.
I samband med planarbetet har en naturvärdesinventering tagits fram för
planområdet (Nardus 2017-11-07). Inventeringen redovisar att det finns två områden
inom planområdet som klassas som naturvärdesobjekt. Tallskogen bedöms till klass
tre, påtagligt naturvärde, och här finns främst naturvärden knutna till den döda
tallveden och den speciella jordarten, isälvssediment, som kan ge särskilda
förutsättningar för växt- och djurlivet. Torpets trädgård har bedömts till klass fyra,
visst naturvärde. Här hittades inga naturvårdsarter, men trädgården kan förväntas
hysa en rik mångfald av insekter. Här finns bl.a. fruktträd och gott om död ved.
Inom planområdet finns också två alléer och ett odlingsröse som omfattas av det
generella biotopskyddet enligt Miljöbalken 1998: 1252 förordning om
områdesskydd. Odlingsröset är litet och lågt och ligger i kanten av torpets trädgård.
Alléerna består av medelåldriga vitala björkar. Det finns en allé i mitten av området
som består av två rader med sammanlagt 11 björkar och en allé i södra
planområdesgränsen som består av en rad med 10 björkar.

Naturvärden inom planområdet (Nardus 2017).

Förändringar
Skogsområdet i nordöstra delen kommer bevaras som naturområde och planläggs
som allmän platsmark (NATUR). Intill väg 708 kommer även en remsa med
naturmark att bevaras för att kunna plantera träd och skärma av bebyggelsen mot det
öppna landskapet. Den planterade björkskogen i sydöst kommer att tas ner inom
planområdet och planläggas som kvartersmark för bostäder. En skyddande zon mot
vägen kommer att bevaras utanför planområdet enligt liknande struktur som
bostadsområdet söder ut.
För att möjliggöra för ett effektivt markutnyttjande och skapa en bra gestaltning för
hela området anses det inte möjligt att bevara torpets trädgård. Det anses därmed
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inte heller möjligt att bevara den björkallé som finns i mitten av planområdet eller
odlingsröset. Den byggnad som allén leder till kommer efter planerad exploatering
inte att finnas kvar. Det går inte heller någon väg där allén står idag. Den anses
därmed inte längre ha ett värde som allé. Exploatören avser att söka om
biotopskyddsdispens för att ta bort odlingsröset och allén. Som kompensation för att
allén tas bort avser exploatören att förlänga den enkelsidiga allén öster ut längs
Högsättersvägen. En planbestämmelse att ensidig trädplantering ska finnas mot
Högsättersvägen införs (PBL 4 kap. 10§).
Allén i södra planområdesgränsen ska bevaras och skyddas i detaljplanen genom
bestämmelse om att åtgärder som kan skada träd i allé ej får vidtas annat än av
naturvärdes- eller säkerhetsmässiga skäl. Schaktning och anläggning får ej påverka
alléträden inklusive dess rotsystem. Inom detta område är parkering ej tillåten.
Dessutom krävs marklov för fällning av träd samt schaktning och anläggning inom
område markerat med allé. (PBL 4 kap. 10, 13 och 15 §§).
Konsekvenser
Vissa naturvärden försvinner då torpets trädgård inte anses möjlig att bevara,
samtidigt kan vissa av de värdena återskapas och nya värden tillföras området i form
av nya trädgårdar till bostäderna där bl.a. goda insektsmiljöer kan skapas.
De biotoper som föreslås att tas bort avser exploatören kompensera genom att den
södra allén förlängs längs Högsättersvägen. Krav på kompensationsåtgärder för att ta
bort alléträd regleras i exploateringsavtal.

Park, lek och aktivitet
Inom planområdet finns idag inga anordnade lekområden. Närmsta lekplats finns
idag ca 150 meter söder om planområdet inom villaområdet.
I nordvästra delen av planområdet intill skogsområdet möjliggörs för ett parkområde
med ytor för lek och rekreation. Här skulle en lekplats kunna anordnas i framtiden
om behovet uppstår. Skogsområdet ska bevaras och göras allmänt tillgängligt vilket
kan bli ett område för rekreation och spontanlek. När parkområdet iordningställas
ska en avvägning mot naturvärdena inom skogsområdet göras, främst med avseende
på de gamla tallarna. Så många av dem som möjligt ska bevaras och integreras i
parkmiljön, se Natur och rekreation.

Mark och geoteknik
Geoteknik
Östra delen av planområdet ligger på en grusås och området sluttar svagt ner mot
Gamla Kalmarvägen från +107 meter i öster till +103 meter i väster. Inom
skogsområdet i nordöst finns en höjd. Under arbetet med detaljplanen har en
översiktlig geoteknisk utredning tagits fram (Tekniska verken 2017-12-04). Inom
området för vägstationen har schaktning och fyllning utförts och de övre jordlagren
består av fyllning i varierande omfattning ned till som mest ca 3 meters djup.
Fyllningen består i huvudsak av sand med varierande inslag av lera och silt. På grund
av tidigare utförda arbeten med schaktning, återfyllning och utfyllning kan inte några
generella rekommendationer till grundläggning ges. Inför bygglov bör detaljerad
geoteknisk undersökning utföras i respektive husläge.
Inom ängsmarken och skogspartierna består jorden av grusig sand och sandig silt.
Grundläggning av småhus med upp till 2-3 våningar kan ske med hel kantförstyvad
bottenplatta av betong alternativt på långsträckta sulor av betong.
Radonmätningar i området påvisar högradonmark. Byggnaders grundkonstruktion
ska därför utföras radonsäker.
Inom planområdet, med undantag för sydvästra hörnet, är förutsättningarna för
infiltration av dagvatten goda men det bör säkerställas att grundvattnet inte påverkas
negativt av dagvattnet. Grundvattennivån ligger på +93,3 meter. Inför
granskningsskedet ska en dagvattenutredning tas fram för området.
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Kulturmiljö och arkeologi
Arkeologi
Slaka socken är en fornlämningsrik bygd med flera kända fornlämningar. Norr om
planområdet finns bland annat en domarring (RAÄ 69) och flera ensamliggande
gravar, markerade med resta stenar (RAÄ 70:1-8). Inom planområdet i nordöstra
delen finns två uppgifter om fornlämningar, en galgbacke och en bronsåldersgrav
(RAÄ 197:1-2).
Inom planområdet har därför en först en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2
genomförts (Östergötlands museum, 2011) som resulterade i att tre ytor bedömdes
som intressanta att undersöka vidare. Därefter genomfördes då en arkeologisk
förundersökning under maj och juni 2012 (Östergötlands museum, 2013). Totalt
öppnades 25 schakt. I schakten framkom ca 150 anläggningar och lager, och ca 70
käpphål. Under förundersökningen hittade man bland annat anläggningar av
förhistorisk boplatskaraktär (stolphål och härdar), kulturlager, käpphål från
gärdesgårdar samt en del av en skadad grav.
En särskild undersökning (slutundersökning) har även genomförts för största delen
av planområdet. Om torpet inom planområdet rivs så behövs ytterligare arkeologiska
undersökningar genomföras under torpet.
Kulturmiljö
En kulturmiljöutredning har även tagits fram för planområdet (WSP, 2018). Enligt
utredningen finns tre olika karaktärsområden inom planområdet, kulturlandskapet,
torpet och den före detta vägstationen. För att bevara kulturvärdena i landskapet ska
centrala siktlinjer bevaras, åsdymlingens höjder lämnas fria från bebyggas och
avstånd bör hållas till vägarna och vägarnas struktur bör bevaras. En
känslighetsanalys har gjort för som utgår ifrån risken att de kulturhistoriska värdena
förstörs eller minskar vid förändring och tillägg.
Två av byggnaderna inom planområdet har pekats ut som särskilt värdefull
bebyggelse- torpet och maskinhallen. Torpet uppfördes som bostad åt en
militärmusiker och hör till Slakas äldsta bebyggelse. Torpets äldsta del är från 1700talet. Torpet med tillhörande trädgård bedöms enligt kulturmiljöutredningen vara en
helhetsmiljö, och är som sådan en särskilt värdefull byggnad med
trädgårdsanläggning av enklare karaktär. Maskinhallen är byggd på 1930-talet i
suterräng, där övervåningen använts som personalutrymme och suterrängplanet som
maskinhall. Maskinhallen bedöms enligt kulturmiljöutredningen vara en särskilt
värdefull byggnad då den representerar en regionalt utvecklad byggnadstyp, och
präglas av ett tydligt estetiskt anslag. Björkallén bedöms vara en del av miljöns
gestaltning. Sand- och saltladan samt garagelängan bedöms som kulturhistorisk
värdefull.
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Bilden ovan visar värdering av bebyggelsen och bilden nedan visar markens känslighet för
förändring, (WSP 2018).

För att tydliggöra vilka landskapselement, strukturer och samband som är viktiga att
bevara har kommunen även tagit fram en översiktlig landskapsanalys (Linköpings
kommun 2018).










Lilamarkerade områden utgör
miljöer som helt eller delvis är
känsliga för förändring.
Galgbackens är viktig att bevara.
Björkplanteringen har en viktig
funktion som avskärmning mot
bebyggelse och griftegårdsmiljö.
Björkallén i söder, viktig som
struktur för att stärka siktlinjen mot
byggnaden i tallbacken.
Torpträdgården kan vara en tillgång
som en grön miljö.
En vegetationsridå som avskärmar
bebyggelsen från domarringen och
väg 708 behövs.

För att ta hänsyn till den kulturmiljö som finns på platsen har den skogbeklädda
höjden (galgbacken) bevarats och bebyggelse tillåtits endast på södra sidan om väg
708 där bebyggelsen längst i norr tillåts i en våning för att ansluta bättre till det
öppna landskapet. En vegetationsridå skärmar av bebyggelsen mot landskapet och
väg 708 samt att ett avstånd hålls till väg 708 och Gamla Kalmarvägen. En del av
björkplaneringen blir kvar och avskärmar planområdet. Björkallén i söder bevaras
och skyddas i detaljplanen. De centrala siktlinjerna bevaras och vägarnas struktur
bevaras.
Bebyggelsen inom området som enligt kulturmiljöutredningen är utpekad som
särskilt värdefull bebyggelse anses inte möjlig att bevara, se Bebyggelse, befintlig
bebyggelse.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet innefattar ingen offentlig eller kommersiell service. Planområdet ligger i
Slaka där ett begränsat serviceutbud finns. I Slaka finns flera förskolor och norr om
planområdet ligger Slaka skola (F-6). Centrala Linköping ligger ca 6 kilometer
nordöst om planområdet och där finns ett stort serviceutbud.
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Sociala aspekter
År 2013 bodde det 578 invånare i Slaka. Orten domineras av fristående villor, år 2013
var andelen småhus ca 99,7%. Genom att området planläggs för radhus möjliggörs en
mer blandad bebyggelse i som kan passa olika grupper i samhället.

Barnperspektivet
Planområdet är idag otillgängligt för barn och ungdomar då området till störst del
består av en inhägnad verksamhet som inte är en lämplig miljö för barn att vistas i.
Inom skogsområdet i norr finns stigar och området utgör en naturlig lekplats. Idag
rör sig barn mestadels inom skogsområdet och vid sidan av området, längs med
gång- och cykelvägen utmed Gamla Kalmarvägen.
Skogsområdet ska bevaras och göras allmänt tillgängligt vilket kan fortsätta utgöra
ett område för rekreation och spontanlek. Intill skogsområdet möjliggörs ett
parkområde med ytor för lek och rekreation. Från planområdet går en befintlig gångoch cykelväg som leder norr ut till de centrala delarna av Slaka och Slaka skola. Detta
gör att barn kan röra sig tryggt och enkelt från planområdet till skolan.

Trygghet
Idag kan planområdet upplevas ganska otryggt då området är inhägnat och bebyggt
med verksamheter som inte är bemannade kvällstid. För att skapa trygga och
trivsamma miljöer inom området är det viktigt att gator och passager är väl upplysta.
Bebyggelse och växtlighet bör även planeras så att inga skymda platser skapas.

Jämställdhet och mångfald
Detaljplanen involverar olika bostadstyper och olika ägandeformer. En blandning av
villor och radhus, äganderätter och bostadsrätter skapar förutsättningar för olika
människors behov och tilltalar en bredare målgrupp. Från planområdet finns både
kollektivtrafik och cykelväg in till Linköping centrum och det skapar goda möjligheter
för olika människor att bosätta sig i området.

Gator och trafik
Gatunät och bil, gång- och cykeltrafik
Planområdet nås idag från Gamla Kalmarvägen via Högsättersvägen dit en befintlig
utfart finns. Hastighetsbegränsningen på Högsättersvägen är 30km/h och på Gamla
Kalmarvägen är den 40 km/h.
Den befintliga utfarten tas bort och ersätts av två nya utfarter till Högsättersvägen
anläggas från planområdet i höjd med utfarterna från bostadsområdet söder ut. Inom
planområdet anordnas en ny gata som den nya bebyggelsen placeras längs med.
Väster om planområdet finns en befintlig cykelväg som leder norrut mot Linköpings
centrum samt söder ut mot angränsande bostadsområde.

Kollektivtrafik
Detaljplanen medför inga ändringar i kollektivtrafiknätet. Områdets läge innebär att
det finns flera olika busshållplatser inom gång- och cykelavstånd. I direkt anslutning
väster om planområdet finns en busshållplats där buss 543 (Linköping- Skeda) och
540 och 546 går (Linköping-Kisa). Från Lambohov norr om planområdet går
stadsbussar med god turtäthet till Linköping centrum.

Parkering och angöring
Enligt Linköpings kommuns parkeringsnorm för småhus bör 2 platser per bostad
anordnas, eller minst 1,6 platser per bostad vid gemensam parkering.
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Parkeringsbehovet inom planområdet kommer att lösas inom respektive
bostadsfastighet för de gruppbyggda och friliggande villorna. För radhusen föreslås
en parkeringsplats intill varje radhus samt 1 parering/bostad i en gemensam
parkering i sydöstra delen av planområdet. Den gemensamma parkeringen har
placerats intill Högsättersvägen för att minska antalet bilrörelser inom området.
Planbestämmelsen parkering syftar till att säkerställa att detta görs (PBL 4 kap. 13§).
Cykelparkeringar anordnas inom varje fastighet.

Miljö- och riskfaktorer
En samlad bedömning av den inverkan som detaljplanens genomförande bedöms
medföra på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra
naturresurser har gjorts under rubriken Undersökning om detaljplanen antas
medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen har resulterat i att ingen
utförlig miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram, men en kortare beskrivning och
bedömning av nedan stående miljöaspekter har bedömts behövas.
Förorenad mark
Markprover har tagits för att undersöka om marken är förorenad inom den del som
varit vägstation. Analysen av proverna framgår i markundersökning (Ramböll 201801-22). På fastigheten har tidigare en drivmedelsstation funnits. Det har även funnits
nedgrävda tankar på fastigheten vilka grävdes bort kring år 1990. På platsen idag
finns garage, verkstad och andra lokaler som i dagsläget används för uppställning och
förvaring av fordon. WSP har tidigare genomfört en översiktlig undersökning inom
området (WSP, 2015) och då påvisade resultaten halter över riktvärdet för känslig
markanvändning (KM) av arsenik, bly och kadmium i tre prov.
I en provpunkt överskred halterna alifater riktvärdet för KM dessa har jämförts mot
hälsoriskbaserade riktvärden. Halterna underskrider med stor marginal riktvärdena
för hälsa och bedöms inte innebära oacceptabla risker för människors hälsa. Det
uppmätta värdet överskrider riktvärdet skydd av markmiljö, beroende på framtida
val av skydd av markmiljö kan detta behöva beaktas. Analyserade jordprover visar på
metallhalter (arsenik och bly) över riktvärdet för KM i en punkt. Punktvis kan halten
bly innebära oacceptabla risker för människors hälsa, i en samlad bedömning av
området bedöms halterna inte innebära oacceptabla risker för människors hälsa. De
förhöjda halterna av arsenik kan innebära oacceptabla risker för människors hälsa
och miljön vid planerad markanvändning. Vid exploatering kan därför åtgärder
krävas.
Maskinhallen kan vara förorenad från tidigare verksamhet där. Enligt
överenskommelse med fastighetsägare och Trafikverket så kommer Trafikverket stå
för eventuella marksaneringar och genom att även riva maskinhallen kan marken
saneras ordentligt och det kan säkerställas att inga skadliga ämnen finns kvar. Att
marken kommer att saneras säkerställs genom en administrativ bestämmelse.
Enligt bestämmelsen ska marken saneras innan startbesked medges enligt PBL 4 kap.
14 §.
Buller
Aktuella trafikräkningar saknas för gator i närområdet. Med hjälp av kommunens
trafikmodell bedöms trafiken uppgå till 1350 fordon/dygn på Gamla Kalmarvägen
och 450 på länsväg 708. Andel tung trafik är 7 %. I beräkningarna används skyltad
hastighet 50 km/h (780) och 40km/h (Gamla Kalmarvägen).
Resultatet visar att riktvärdena enligt Trafikbullerförordningen (60 dBA ekvivalent
nivå vid fasad, och 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal vid utemiljö) enbart
överskrids för maxnivån i beräkningspunkt 1. Överskridande av maxnivån bör dock
inte ske med mer än 10 dBA maximalt fem gånger per timme mellan klockan 06.00
och 22.00.
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Beräknad bullernivå dB(A), Linköpings kommun. Beräkningspunkter är markerade med gult.

Punkt
1
2
3

Ekvivalent nivå
49
48
50

Maximal nivå
71
68
70

Klimatanpassning
I framtiden kan de bli vanligare med fler och större skyfall till följd av de
klimatförändringar som sker. Det blir därför ännu viktigare att studera hur
dagvattnet i området kan hanteras för att det inte ska samlas vatten inom
planområdet som kan skada bebyggelsen. En dagvattenutredning för planområdet
kommer att tas fram inför granskningsskedet.
Inom planområdet finns naturområden och en trädallé som bevaras och skyddas.
Vegetation kan ge skugga.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintliga allmänna va-ledningar finns utbyggda i Högsättersvägen och Gamla
Kalmarvägen och idag finns upprättad förbindelsepunkt söder om planområdet i
Högsättersvägen. I nordvästra delen av planområdet finns en vattenledning inom
området som är markerad med u-område på plankartan (marken ska vara tillgänglig
för allmänna underjordiska ledningar).

Dagvatten
Befintliga dagvattenledningar finns idag söder om planområdet i Högsättersvägen
och området har idag upprättad förbindelsepunkt för dagvatten.
Planen innebär en ökning av tak- och hårdgjorda ytor. Åtgärder ska vidtas på
tomtmark så att den framtida dagvattenavledningen från planområdet inte ökar
jämfört med dagens markanvändning. Inom planområdet, med undantag för
sydvästra hörnet, är förutsättningarna för infiltration av dagvatten goda (Tekniska
verken, 2017) men det bör säkerställas av grundvattnet inte påverkas negativt av
dagvattnet. En dagvattenutredning för området ska tas fram under
granskningsskedet.
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Värme
Fjärrvärmeledningar finns inte inom planområdet och den nya bebyggelsen inom
området kommer värmas upp med enskilda lösningar.

El
Allmänna elledningar finns i anslutning till planområdet. Nya ledningar kan byggas
inom området och anslutas till befintliga.
I östa delen av planområdet på fastighet Häradsjorden 1:57 finns en
transformatorstation som tas med i detaljplanen och planläggs. Byggrätten för
stationen utökas för att möjliggöra en utbyggnation i framtiden och på så sätt säkra
försörjningen för området.

Tele och opto
Tekniska verken, Utsikt har optoledningar väster om Gamla Kalmarvägen. Fiber
håller på att installeras i området söder om det tänkta planområdet. Kapacitet
kommer byggas ut för framtida anslutningar.

Avfall
Avfallshämtning planeras intill varje fastighet. För radhusen planeras en gemensam
avfallshantering inom parkeringen. Kommunens riktlinjer angående avfallshantering
ska följas.

Avvägningar och hänsyn till motstående
intressen
I norra delen av planområdet finns ett område med ängsmark och som inte brukas.
Detaljplanens genomförande innebär därmed att ängsmark tas i anspråk. Avvägning
mellan att bevara och bebygga ängsmarken görs med stöd i Översiktsplanen och att
bygga bostäder anses vara väsentligt samhällsintresse. En utbyggnad av planområdet
innebär att marken kan nyttjas på ett resurseffektivt sätt då det ligger i direkt
anslutning till Slaka samhälle och befintlig bebyggelse och det finns redan utbyggd
infrastruktur inom området. Genom att koncentrera utvecklingen till den befintliga
orter och bygga relativt tätt kan man istället spara större sammanhängande områden
med jordbruksmark.
Inom området har naturområdet i nordöst bevarats och kommer göras allmänt
tillgängligt. Allén i södra delen av planområdet bevaras och skyddas.
De byggnader som enligt kulturmiljöutredningen (WSP, 2018) anses värdefulla att
bevara har efter avvägande mellan ett effektivt markutnyttjande och bevarande av
byggnaderna inte ansetts möjliga att bevara, se mer under Bebyggelse, befintlig
bebyggelse.
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Genomförande av detaljplanen

I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande
av detaljplanen. Genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan utan
utgör en del av planhandlingarna och ska vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande i plan- och bygglagen.
Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som en följd av
oförutsedda händelser.
Samråd

Sommaren 2019

Granskning

Hösten 2019

Antagande

Våren 2020

Laga kraft, tidigast

Våren 2020

Utbyggnad gator

2022

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.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Allmän plats
Linköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av dessa områden.
Kvartersmark
Fastighetsägarna/exploatörerna ansvarar på motsvarande sätt för utbyggnad och
skötsel av kvartersmark.
Teknisk försörjning
Tekniska verken är huvudman för allmänna VA-ledningar, fjärrvärdeledningar och
elledningar inom planområdet. Nätbolagen ansvarar för utbyggnad och skötsel av de
andra allmänna ledningar som finns inom planområdet. Om allmänna ledningar som
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idag är placerade inom kvartersmark behöver flyttas för att exploatering ska bli
möjlig, så står exploatören för de kostnader som uppstår i och med flytten.

Avtal
Ramavtal
Kommunen har 2017-08-11, tecknat ett ramavtal med Obos Mark AB. Ramavtalet
reglerar åtaganden i detaljplaneprocessen samt vem som bekostar framtagandet av
detaljplanen.
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och Obos Mark AB innan
detaljplanen antas. Exploateringsavtalet ska omfatta åtgärder inom allmän platsmark
som är föranledda av detaljplanen, beskriva exploatörens kostnadsansvar med
anledning av dessa samt beskriva exploatörens åtaganden i genomförandeprocessen.
Överenskommelse om fastighetsreglering
För att exploatering ska bli möjlig enligt detaljplanen, kommer fastighetsreglering att
genomföras. Inför detaljplanens antagande kommer en överenskommelse om
fastighetsreglering att tecknas mellan kommunen och Obos Mark AB. När
detaljplanen har vunnit laga kraft kommer att kommunen att ansöka om
fastighetsreglering.
Kommunen kommer tillsammans med Obos Mark AB teckna erforderliga avtal som
behövs för detaljplanens genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsägare
Följande fastigheter och fastighetsägare berörs av detaljplanen.
Fastighet

Fastighetsägare

Häradsjorden 1:5

Linköpings kommun

Häradsjorden 1:1

Delägarna i Hanekinds
Häradsallmänning
Obos Mark AB har avtal om att köpa
den del av fastigheten som kommer
detaljplaneläggas.

Lilla Åby 2:1

Karl Patrik och Susanne Maria
Petterzon

Häradsjorden 1:57

Delägarna i Hanekinds
Häradsallmänning

Fastighetsbildning
Detaljplanen innebär att ett antal markområden ska regleras mellan fastigheter inom
planområdet samt att fem stycken avstyckningar ska göras.
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Bild som visar de fastighetsbildningsåtgärder som ska göras för att uppfylla
exploatering enligt detaljplan.
Fastigheter

Åtgärd

Figur

Häradsjorden 1:1 och
Häradsjorden 1:5

Reglerar en yta om ca 12550 kvm från
Häradsjorden 1:1 till Häradsjorden 1:5
för att användas som allmän gata,
lekplats samt naturmark

1 och 2

Häradsjorden 1:1

Avstyckar ny exploateringsfastighet
om ca 3960 kvm

3

Häradsjorden 1:1

Avstyckar ny exploateringsfastighet
om ca 3840 kvm

4

Häradsjorden 1:1

Avstyckar ny exploateringsfastighet
om ca 1200 kvm

5

Häradsjorden 1:1

Avstyckar ny exploateringsfastighet
om 1200 kvm

6

Häradsjorden 1:1

Avstyckar ny fastighet om ca 4 560
kvm för att användas som
bostadsfastighet för
bostadsrättsförening

7

Lilla Åby 2:1 och
Häradsjorden 1:5

Reglerar en yta om ca 1100 kvm från
Lilla Åby 2:1 till Häradsjorden 1:5 för
att användas som allmän väg

8

Häradsjorden 1:1 och
Häradsjorden 1:5

Reglerar en yta om ca 2840 kvm från
Häradsjorden 1:1 till Häradsjorden 1:5
för att användas som allmän väg.

9

Mellan fastigheterna Häradsjorden 1:1, som ägs av delägarna i Hanekinds
Häradsallmänning, och Häradsjorden 1:5, som ägs av Linköpings kommun, regleras
en yta om ca 15400 kvm. Detta för att möjliggöra att Linköpings kommun kan
upprätta en gata som ska vara för allmänt ändamål. I samma reglering ska även mark
som ska användas för naturmark samt en lekplats regleras till kommunens fastighet
Häradsjorden 1:5 från Häradsjorden 1:1. Ingen ersättning ska utgå för den mark som
regleras.
Från Häradsjorden 1:1 bildas fem nya fastigheter. Styckningslotterna nr 4-7 kommer
att bli exploateringsfastigheter med syfte att senare styckas av för bostadsändamål

25

bebyggas med gruppbyggda villor och friliggande villor. Styckningslott nr 8 kommer
styckas av som fastighet för bostadsändamål som ska bebyggas med radhus i
bostadsrättsform.
Obos Mark AB ansöker om fastighetsbildning för de ovanstående åtgärder där de är
berörda och de står för Lantmäteriets förrättningskostnader. Obos Mark AB ansöker
även till Lantmäteriet för de avstyckningar som ska göras av
exploateringsfastigheterna och står för Lantmäteriets förrättningskostnader.
Linköpings kommun ansöker om den fastighetsreglering som ska göras mellan
Häradsjorden 1:5 och Häradsjorden 1:1 men Obos Mark AB står för Lantmäteriets
förrättningskostnader.
Linköpings kommun ansöker om den fastighetsreglering som ska göras mellan
Häradsjorden 1:5 och Lilla Åby 2:1 och står för Lantmäteriets förrättningskostnader.

Gemensamhetsanläggning
Om behov finns så kan gemensamhetsanläggningar bildas på ytor för parkering,
sophus och angöringsytor. Detta initieras av fastighetsägaren eller exploatören.
Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning görs av
fastighetsägare/exploatör, och som även står för Lantmäteriets
förrättningskostnader.

Ledningsrätter samt övriga rättigheter
Det finns idag två ledningsrätter inom området som ska detaljplaneras och ligger till
last för Häradsjorden 1:1. 0580K-60/97.1 som är ledningsrätt för starkström och där
förmånshavare är Linköping Kraftnät AB. 0580K-23/92.1, som är ledningsrätt för
vattenledning och där förmånshavare är Tekniska verken AB.
Ledningsrätterna bedöms inte påverkas av detaljplaneläggningen.
Om nya ledningar behöver läggas ned så ansöker Tekniska verken AB om
ledningsrättsförrättning och Obos Mark AB står för Lantmäteriets
förrättningskostnader.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kostnaderna för framtagande av detaljplanen regleras i avtal mellan Linköpings
kommun och Obos Mark AB i egenskap av exploatör.

Kommunala investeringar och kostnader
Kostnaderna för utbyggnad av allmän plats regleras i exploateringsavtal som tecknas
mellan exploatören och kommunen.

Fastighetsbildning mm
Lantmäteriets förrättningskostnader för de fastighetsregleringar och avstyckningar
som avses göras för att möjliggöra utbyggnad av kvartersmark i enlighet med
detaljplanen kommer att bekostas av Obos Mark AB. Obos Mark AB kommer även att
stå för de förrättningskostnader som uppstår i och med fastighetsreglering mellan
kommunens fastighet Häradsjorden 1:5 och Häradsjorden 1:1. Marken kommer
överlåtas utan ersättning.
De förrättningskostnader som uppstår i och med fastighetsreglering mellan
Häradsjorden 1:5 och Lilla Åby 2:1 som ska användas för allmän gata ska bekostas av
Linköpings kommun. Fastighetsägarna för Lilla Åby 2:1 erbjuds en ersättning om 10
kr/kvm för marköverlåtelsen.
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Gemensamhetsanläggningar
De fastighetsägare/byggherre som kommer ingå i gemensamhetsanläggning för
angöring/parkering/avfallshantering kommer att stå för Lantmäteriets
förrättningskostnader.

Ledningsåtgärder
Om befintliga ledningar på kvartersmark behöver flyttas för att möjliggöra planens
genomförande står exploatören/fastighetsägaren för de kostnader som uppstår.
Tekniska verken AB ansöker om bildandet av ledningsrätt och Obos Mark AB står för
Lantmäteriets förrättningskostnader för bildandet av dessa.

Anslutningsavgifter
Respektive fastighetsägare/exploatör ska underrätta ledningsägare då anslutning av
de allmänna ledningarna är aktuella. Anslutningsavgifter kommer att tas ut enligt
gällande taxa.

Bygglov, anmälan och planavgift
Framtagandet av detaljplanen faktureras exploatören enligt undertecknat ramavtal,
varför ingen ytterligare planavgift kommer att tas ut. Bygglovavgifter betalas enligt
gällande taxa.

Tekniska frågor
Allmän plats
En ny allmän gata kommer att byggas i och med att detaljplanen vinner laga kraft.
Linköpings kommun kommer ansvara för uppförandet och huvudmannaskapet av
gatan.

Bild visande hur allmän gata planeras att byggas.

Parkering
Behovet av parkeringsplatser ska helt lösas inom de egna fastigheterna.
Parkeringsnorm
Utgångspunkten för parkeringsnormen inom planområdet är:


Enskild parkering: 2 P-platser per lägenhet, dock minst en besöksparkering.
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Gemensam parkering: 1,6 P-platser per lägenhet, varav minst 0,2
besöksparkering per lägenhet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tekniska verken är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och dagvattennätet
både inom detaljplanen och i omgivande områden. Tekniska verken svarar därmed
för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.
Dagvatten
Tekniska verken ansvarar för omhändertagande av dagvatten på allmän plats.
Exploatören ansvarar för omhändertagandet av dagvatten på kvartersmark.
Åtgärder ska vidtas på kvartersmark så att den framtida dagvattenavledningen från
planområdet inte ökar jämfört med dagens användning.
En dagvattenutredning kommer att göras efter det att samråd har hållits för
detaljplanen.
El
Tekniska verken är huvudman för det allmänna elnätet och ansvarar för drift fram till
anvisad anslutningspunkt.
Opto
Fiber finns i området och kommer att anslutas till de nya fastigheterna. Utsikt
ansvarar för framdragande av bredband fram till anvisad anslutningspunkt.
Avfall
Tekniska verken ansvarar för sophantering inom planområdet.
Geoteknik
Inom området för vägstationen har schaktning och fyllning utförts och de övre
jordlagren består av fyllning i varierande omfattning ned till som mest ca 3 meters
djup. Fyllningen består i huvudsak av sand med varierande inslag av lera och silt. På
grund av tidigare utförda arbeten med schaktning, återfyllning och utfyllning kan inte
några generella rekommendationer till grundläggning ges. Inför bygglov bör
detaljerad geoteknisk undersökning utföras i respektive husläge.
Inom områdets ängs- och skogspartier består jorden av grusig sand och sandig silt.
Grundläggning av småhus med upp till 2-3 våningar kan ske med hel kantförstyvad
bottenplatta av betong alternativt på långsträckta sulor av betong.
Radonmätningar i området påvisar högradonmark. Byggnaders grundkonstruktion
ska därför utföras radonsäker.
Tekniska utredningar
Bullerberäkning (Linköpings kommun) 2019-05-15
Geoteknisk undersökning (Tekniska verken 2017-12-04)
Mark- och grundvattenundersökning (Ramböll, 2018-01-22)
Översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP Sverige AB, 2015-08-12)
Dagvattenutredning kommer att göras efter samråd
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Undersökning om detaljplanen
antas medföra betydande
miljöpåverkan

Vad innebär betydande miljöpåverkan?
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms
medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen med
mark vatten och andra resurser även genomföras en strategisk miljöbedömning
genom att upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). För varje detaljplan ska
det därför göras en undersökning för att avgöra och ta ställning till om detaljplanen
kan antas påverka så pass mycket att en strategisk miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram (enligt Plan och bygglagen 4 kap 34 §).
Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker
redovisningen av konsekvenser under rubrikerna Detaljplanens innebörd och Miljöoch riskfaktorer. Vad som avgör om en detaljplan har betydande miljöpåverkan eller
inte styrs dels av lagstiftning (Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och
Miljöbalkens 6 kap, 1998:808) och är dels en avvägning av de sammantagna
inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar.
Denna detaljplans Undersökning redovisas nedan under rubrik Slutsats och
ställningstagande som tagits fram med hjälp av en miljöchecklista. Observera att
bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs
detaljplanen.
Beslut om betydande miljöpåverkan tas i Samhällsbyggnadsnämnden samtidigt som
beslut om detaljplanens granskning. Beslut om betydande miljöpåverkan tas också i
Samhällsbyggnadsnämnden vid beslut om antagande.

Slutsats och ställningstagande
Planområdet består idag av ängsmark, skog, ett äldre torp med tillhörande
fruktträdgård samt garage, verkstad, kontor och andra lokaler som används av
Vägverket. Inom planområdet finns fornlämningar i form av en grav, boplats och
galgbacke.
Vägverkets byggnader uppfördes åt Slaka vägförening för att lagra vägsalt
(kalciumklorid och natriumklorid) och att förvara vägmärken samt för uppställning
av väghållningsfordon. Det fanns även en tankstation på området. Idag finns en
bilhobbyförening på platsen. De delar av fastigheten som brukas av föreningen är
inhägnad. Utöver Vägverkets och bilhobbyföreningens påverkan på platsen ligger
planområdet väster om Lilla Aska griftegårds krematorium.
Planen förutsätter att en utveckling av Slaka skola sker då det inte finns fler
skolplatser att tillgodose. Plankontoret har tillsammans med Utbildningskontoret och
Lejonfastigheter satt igång en parallell planprocess som förväntas vara färdig innan
detaljplanen för del av Häradsjorden 1:1 m.fl. vinner laga kraft.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte
bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i
Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). Motivet till
ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning, den analys som redovisas i
miljöchecklistan samt aktuellt underlagsmaterial, se rubrik Referenser.
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Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte
upprättas för ”Detaljplan för del av Häradsjorden 1:1 m.fl.”.

Miljöchecklista
Miljöchecklistan nedan utgör en grunden i undersökningen om genomförandet av
detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljöchecklistan är ett
underlag för en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens genomförande
bedömd medföra på miljön. Med miljöeffekter (enligt Miljöbalken 6 kap 2§) menas
exempelvis effekter på befolkning och dess hälsa, skyddade växt och djurarter,
biologisk mångfald, mark, vatten, landskap, klimat, bebyggelse, kulturmiljö,
hushållning med mark och vatten samt hushållning med råvaror och energi.
Bedömningen ska också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i
omgivningen. Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva
omvärderas om ny kunskap tillförs detaljplanen.

Orientering
Planområdet avgränsas av Gamla Kalmarvägen i väster, Väg 708 i norr,
Högsättersvägen i söder och Lilla Aska griftegård i öst. Planområdet omfattar ca 3,5
hektar mark.
Detaljplanen föreslår byggnation av ca 50 nya bostäder i maximalt 2 våningar och
utbyggnad av ny gata.

Parameter

Platsen

Påverkan

+

0

– BMP

Här redovisas alla
intressen som är
berörda enligt bilaga 2
och 4 i MKBförordningen

Här beskrivs parameterns
värden/ och eller brister,
miljöpåverkan på platsen i
dag. Omgivningens betydelse
och sårbarhet.

Hur påverkas respektive
parameter av att planens
genomförs?

Här antyds om
påverkan är
positiv,
betydelselös
eller negativ
för aktuell
aspekt

1. Markanvändning och markförhållanden
Markanvändning

Geologi

Förorenad mark

Dagen markanvändning är
äng, skog, fornlämningar, ett
torp med fruktträdgård och
byggnader som uppfördes av
Vägverket. Idag bedrivs en
bilhobbyförening på platsen.

Fler bostäder kommer tillföras till
Slaka. Större tryck på skolplatser.

Fastmark av sand och grus.

Grundläggning ska utföras
radonsäkert.

Hörradonmark.

-

Planförslaget kommer innebära en
intensivare markanvändning.
Ängsmark tas i anspråk.

Planområdet innehar
markföroreningar från
Vägverkets och
bilhobbyföreningens
verksamhet. Fastighetsägaren
har tidigare anlitat WSP till att
ta fram en rapport.

Marksanering kommer göras
innan byggnation av nya bostäder.
Detta bedöms inte som någon stor
eller komplicerad åtgärd.

Med undantag för sydvästra
hörnet, är förutsättningarna
för infiltration av dagvatten är
goda. Grundvattennivån ligger
under +93,3 meter.

Det bör säkerställas av
grundvattnet inte påverkas
negativt av dagvattnet.

0

+

2. Vatten
Yt- och
grundvatten
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o

Vid betydande
miljöpåverkan
kryssas denna

Inför granskningsskedet ska en
dagvattenutredning tas fram för
området

Dagvatten

Med undantag för sydvästra
hörnet, är förutsättningarna
för infiltration av dagvatten
goda.

Detaljplanen medför att andelen
hårdgjorda ytor kommer öka. En
dagvattenutredning kommer
genomföras för området.

o

Planområdet är till viss del
öppet. Grannfastigheten i norr
och väster är öppna, i söder
finns småhus och i öster finns
först ett skogsparti och sen
Lilla Aska griftegård.

Den trafikökning som bedöms
uppstå av planen bedöms inte leda
till sådan ökning att luftmiljön
försämras. För närhet till Lilla
Aska griftegård, se Risk från
verksamhet och flyg för
människor och miljö

0

3. Luft
Luft

4. Skyddade områden
Riksintressen

Halva planområdet berör
riksintresset för
kulturmiljövård i SlakaLambohov. Riksintresset utgör
Herrgårdsmiljö och
sockencentrum på
dominerande parti av
Slakaåsen.
(Fornlämningsmiljö).

Föreslagen detaljplan bedöms
innebära en viss förändring för
riksintresset eftersom ny
bebyggelse föreslås intill
riksintressets värdekärna och
Torpet inom planområdet inte
anses möjlig att bevara.

-

Även berörs planområdet av
riksintresset
”Utredningsområde för
Götalandsbanan”.

Områdesskydd
vatten, natur och
arter

Områdesskydd
kultur

Strax utanför planområdet i
nordost förekommer gullviva.
Två alléer finns inom
planområdet samt ett mindre
röse.

Inget kulturreservat eller
byggnadsminne berörs av
planområdet. Däremot är
torpet och ekonomibyggnader
inom planområdet av
kulturmiljövårdsintresse.

Planen bedöms inte påverka
rödlistade arter utanför
planområdet.

+

-

Allén intill Högsättersvägen
skyddas. Biotopskyddsdispens
aves ansökas för allén inom
området samt röset.
Se Historiskt och kulturellt
betydelsefulla områden eller
byggnader.

-

5. Naturvärden och biologisk mångfald
Naturmiljö

Naturen inom planområdet
består av äng, skog och
gräsytor. Inom skogsområdet i
nordöst finns naturvärden. I
väster finns ett torp med
trädgård som bedöms ha visst
naturvärde, se Natur- och
Parkmiljö.

Skogsområdet i nordöst bevaras.

Ungefär en fjärdedel av
planområdet utgörs av skog. I
planområdets nordöstra hörn,
galgbacken, finns blandade

Skogsområdet i nordöst bevaras
och skyddas. Här planeras även för
en yta för någon form av
rekreation och lek.

o

Torpets trädgård anses inte möjlig
att bevara. Efter byggnation
kommer nya trädgårdar att
anläggas inom området.
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+

Grönstruktur,
rekreation och
friluftsliv

löv- och barrträd. Längst
planområdets östra sida finns
unga björkar.

6. Kulturvärden och arkeologi
Historiskt och
kulturellt
betydelsefulla
områden eller
byggnader

Fornlämningar

Inom planområdet finns ett
torp och några
ekonomibyggnader av
kulturmiljövårdsintresse.

Bedömning ska göras under
planhandläggningen gällande
byggnadernas kulturhistoriska
värde. Byggnaderna anses nu inte
möjliga att bevara. Vid antagen
plan kan torpet och byggnaderna
komma att rivas, se Byggnader,
nya byggnader.

Inom planområdet finns ett
antal fornlämningar.

Boplatslämningarna som
påträffats på ängsmarken kan inte
vara kvar när området bebyggs.

I nordvästra delen av
planområdet finns en
boplatslämningar.
Huvuddelen av dessa
lämningar finns i ängsmarken.
I nordöstra delen av
planområdet finns lämningar
av en galgbacke och en grav.
Huvuddelen av dessa
lämningar finns i skogspartiet.

-

o

En arkeologisk förundersökning är
gjord på platsen och fortsatta
arkeologiska utgrävningar
kommer genomföras under
planeringsprocessen.
Området med galgbacke och grav
kommer att bevaras där
Plankontoret tillsammans med
Länsstyrelsen bestämmer en gräns
för hur nära byggnader får stå.

7. Klimat och naturresurser
Klimat och
klimatförändringar

Naturresurser

Området består av olika
funktioner och kommer
påverkas olika.

En exploatering av området
innebär en viss påverkan på
klimatet, energiåtgång vid
nybyggnation, och bl.a. fler
transporter och biltrafik.

-

Skogen kring galgbacken kommer
att bevaras. Skogen längst
planområdets östra sida,
ängsmarken och fruktträdgården
kommer att bebyggas med
bostäder.

-

Ianspråktagande av ängsmark kan
leda till negativa konsekvenser
men i detta fall bedöms behovet av
nya bostäder väga tyngre.
Fjärrvärme finns inte i Slaka.

Energi,
transporter och
avfall

I anslutning till planområdet
finns en busstation och längst
planområdet går en bussgata.
Från Slaka kyrka och Slaka
skola går dessutom fler
busslinjer.

Slaka ligger inom cykelavstånd till
Lambohov, Mjädervi och Valla.
Cykla in till Linköping C går också.
Det finns inga planer på att bygga
ut fjärrvärme till Slaka.

Området är till största del
småhus och prognosen är att
bilar i området kommer att
öka.
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o

Planområdet är en utveckling
av Slaka och avfallshantering
finns redan i området.

8. Risker och störningar för människa och miljö
Visst buller kommer från
Gamla Kalmarvägen.

Buller

Området kan påverkas av ökad
trafik på Gamla Kalmarvägen
och väg 708 i samband med
utbyggnad av den nya
stadsdelen Djurgården. Både

En bullerbedömning har gjorts i
samband med detaljplanen, den
visar att gällande krav enligt
trafikbullerförordningen ska gå att
uppfylla.

o

person- och byggtrafik
Transport av
farligt gods på
väg och järnväg

Planområdet berörs ej.

-

o

Risk från
verksamhet och
flyg för
människor och
miljö

Området ligger väster om Lilla
Aska griftegård (krematorium)

Mätningarna på rökgaser visar att
de ligger under deras riktvärden.
Dock kan de förekomma att ett
fåtal kremeringar där rökgaserna
inte renas p.g.a. bypass, d.v.s. ett
fel i processen.

o

Övriga
störningar för
människa och
miljö

Inga övriga risker bedöms
påverka planområdet.

-

o

9. Planen
Planen

Ja/Nej

Kommentar

Nej

Detaljplanen medger bostäder. Verksamheter med större typ av
störningar eller som exempelvis är tillståndsplikt bedöms inte föreslås
lokaliseras inom planområdet.

Nej

Detaljplanen bedöms inte påverka andra projekt och planer inom
kommunen.

Medger planen förutsättningar
för verksamheter och åtgärder
med tillstånd eller liknande?

Har planen betydelse för andra
planers och programs
miljöpåverkan?

Planområdet kan komma att påverkas av tillkommande trafikbuller i
samband med utbyggnaden av den nya stadsdelen Djurgården.
Ja

Har planen betydelse för att
främja hållbar utveckling,
integrering av miljöaspekter,
miljömål och hållbar utveckling?

Planområdets placering intill utbyggd cykelväg och kollektivtrafik ger
möjligheter att ta sig till närliggande målpunkter utan bil.
Planprogrammet bedöms kunna ha betydelse för uppfyllelsen av
miljömål. De som har identifierats i detta inledande skede är främst
miljömålen:
-

Nej

Att nyttja den delvis redan hårdgjorda men lågt exploaterade marken
för en tätare bebyggelse innebär en förbättring av markutnyttjande.
Områdets centrala läge inom orten gör det lämpligt för bostäder.
Marken ska exploateras med bostäder och kommer därför att behöva
saneras.

Ja

All påverkan som är klimatrelaterad är global.

Innebär miljöproblem som är
relevanta för planen själv?
Påverkans
art?

gränsöverskridande

God bebyggd miljö
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10. Sammanvägd bedömning och summering av planens påverkan
Planen

Kommentar

Påverkans omfattning och
fysiska omfattning?

Påverkans sannolikhet,
frekvens, varaktighet och
avhjälpbarhet?

Sammantaget bedöms planens påverkan främst bli lokal, d.v.s. möjliga konsekvenser
som beskrivs ovan påverkar främst närbelägna sakägare, skogsmark och ängsmark.

Detaljplanens effekter bedöms vara varaktiga och ingreppet i den befintliga naturoch kulturmiljön är permanent. Effekter på kulturmiljö kan dock delvis begränsas
med hjälp av placering, utformning och gestaltning av ny bebyggelse. De negativa
konsekvenser som kan komma av att vissa naturvärden och biotoper försvinner kan
delvis återskapas genom kompensationsåtgärder.
Föroreningar inom planområdet kan genom sanering av marken avhjälpas och på så
sätt inte påverka miljön eller människors hälsa negativt.

Påverkans totaleffekt, betydelse
och komplexitet?
Påverkar planen möjligheten att
fullfölja miljölagstiftningen?

Sammantaget bedöms detaljplanens totaleffekt vara relativt begränsad, då den
enbart omfattar ett begränsat område. Planen påverkar delvis ett utpekat
riksintresse, påverkan bedöms dock vara begränsad och detaljplanens totaleffekt på
kulturmiljön bedöms därför bli liten.
Nej det bedöms den inte göra.

Fortsatt arbete
Underlaget till behovsbedömning och detaljplanen som behöver kompletteras efter
samrådet:



Arkeologisk undersökning (under Torpet)
Dagvattenutredning
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Plankarta
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Planbestämmelser
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Kontaktuppgifter
Adress: Linköpings kommun, Plankontoret, 581 81 Linköping
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
Hemsida: www.linkoping.se/detaljplanering

Linköpings kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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