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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 https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/.  

Detaljplanens handlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta i storlek A1 i skala 1:1000 
• Planbeskrivning och behov av strategisk miljöbedömning (detta dokument) 
• Grundkarta och fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse  

Detaljplaneförslaget grundar sig på följande underlag: 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning tomtmarkerna, Eldslösa Norra, Tyréns 2022 
• Kompletterande miljöteknisk markundersökning tomtmarkerna, Eldslösa Norra, Tyréns, 2022 
• PM Geoteknik. Eldslösa exploateringsområde 1, Tyréns, 2019 
• Trafikbullerutredning, Efterklang, 2022 
• Östra Eldslösa Utmarksbruk i Mjölbys utkant, Arkeologisk förundersökning - rapport 2022:5, 

Stiftelsen Kulturmiljövård, 2022  
• Hålväg och stolphål i Eldslösa, Arkeologisk förundersökning, rapport 2022:23, Östergötlands 

museum, 2022  
• Trafikutredning Eldslösa Norra, AFRY, 2022 
• VA-utredning Norra Eldslösa i Mjölby, (inklusive dagvattenutredning), AFRY, 2022 
• Naturvärdesinventering i del av Hålaskogen i Mjölby södra kant, Fennicus Natur, 2017 
• Naturvärdesinventering. Eldslösa strax utanför Mjölby (Mjölby kommun) som underlag till 

planprogram för Östra och Södra Eldslösa, Calluna,  2019 
• Naturvärdesinventering inom delar av detaljplan norra respektive södra Eldslösa, Enviroplanning, 

2021 
• Skolbiotopen Eldslösa skola – gestaltningsprogram (preliminär handling), AFRY, 2022 

Utställning av granskningsförslaget pågår till och med tisdagen den 18 oktober 2022. Under 
utställningstiden finns handlingar tillgängliga på: 

• Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer 
• Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby 

Önskar ni få handlingar i pappersform ber vi er kontakta antingen Caroline Ekman Gyllemark eller 
Maria Högberg som också kan svara på frågor om detaljplanen. 

Caroline Ekman Gyllemark 
Telefon: 010- 234 59 63 
E-post: caroline.gyllemark@mjolby.se 

Maria Högberg                                  
Telefon: 010-234 64 21 
E-post: maria.hogberg@mjolby.se 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
mailto:caroline.gyllemark@mjolby.se
mailto:maria.hogberg@mjolby.se
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Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby 
eller byggnad@mjolby.se senast 18 oktober 2022. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter 
senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om samrådet. 

Detaljplaneprocess och tidplan 
Detaljplanen tas fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900 med utökat förfarande. Planen 
befinner sig i samrådsskedet. Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.  

 

 

 
Revidering efter samråd  
Planhandlingarna har reviderats och kompletterats enligt nedan, efter samrådet. Ändringar och 
kompletteringar  av redaktionell karaktär och/eller mindre väsentliga för planens sakfrågor framgår 
inte i listan nedan.  

- Planhandlingarna har kompletterats med information kring dagvattenhantering. 
- Planhandlingar har kompletterats med information om markföroreningar. 
- Planförslaget har anpassats till befintliga naturvärden och kända markföroreningar. Den 

södra delen av planområdet, där knärot växer, har minskats ner och ingen bebyggelse föreslås 
där. Måndalens värdefulla natur bebyggs inte. 

- Planområdet har mer än halverats i storlek. 
- Skolans läge inom planområdet har flyttats ca 250 m närmare Stinsgatan, placeras på tidigare 

mark föreslagen för bostäder.  
- Andelen bostäder för planläggning har blivit mindre.  
- Skolans tomt har minskats ner och anpassats efter verksamhetens behov. 
- Angöring till skolan och bostäder har delvis ändrats.  
- Bockarpsvägen utgår från planområdet. 
- Utformningsbestämmelser har tillkommit för bebyggelsen. 
- Planhandlingar har kompletterats med information om buller 
- Planhandlingar har kompletterats med information om trafik 
- Ett naturstråk i östra delen av planområdet har bytt användning från naturområde till 

bostäder i och med att planområdet minskats ner. I samma delområde har mark för bostäder 
bytt användning till naturområde. Naturstråket föreslås alltså vara kvar i östra delen av 
planområdet, men är flyttat västerut mellan föreslagen skola och bostäder.  

- Placering av E1 ändras till ett mer tillgängligt läge söder om Stinsgatan.  
- Planhandlingarna har kompletterats med en fastighetskonsekvensbeskrivning. 
- Lagrumshänvisningar har setts över.  
- Ytterligare en fastighet i detaljplanens rubrik har lagts till då planområdet ändrat utbredning.  

Synpunkter som inte tillgodoses  
- Att helt undvika exploatering i skogen. 
- Att skolan planläggs i en annan del av Mjölby 
- Att skolan och idrottshallen planläggs närmare Bockarpsvägen 
- Att angöring till skolan enbart ska ske via Bockarpsvägen 
- Att avståndet mellan befintlig bostad och ny bebyggelse blir 100 meter. 
- Att höja maxnivå för stödmurar till 1 meter för bostäderna. 
- Lokalisering av ÅVS i planområdet.   

Startbeslut
Samråd 
Synpunkter 

inhämtas

Granskning 
Synpunkter 

inhämtas
Antagande Laga kraft

Mars 2020 April-Maj 
2021 

September-
oktober 2022

December 
2022

December 
2022
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Sammanfattning  
Planområdet är beläget i Eldslösa i Mjölby tätort. Området är ca 8,3 hektar stort och ligger ca 1,5 km 
kilometer från Mjölby centrum. Det avgränsas av Bockarpsvägen i öster, Måndalens 
rekreationsområde i norr, skog i söder och bostadsområdet Sjunningsfält i väster. Planområdet består 
idag av naturmark i en relativt kuperad terräng.  
 
Planområdets utbredning och lokalisering av skoltomt och bostadskvarter har förändrats inför 
granskning. Granskningsförslaget går bättre i linje med Plan och bygglagen (2010:900) som anger i 2 
kap 3§ att planläggning enligt denna lag ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 
goda miljöförhållanden i övrigt. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för etablering av en ny grundskola i området samt bebyggelse i 
form av friliggande småhus. I gällande översiktsplan (2011) är en stor del av planområdet utpekat 
som framtida grönområde på lång sikt, vilket innebär att delar av planförslaget inte är linje med 
gällande översiktsplan. En revidering av gällande översiktsplan pågår i och med att en fördjupad 
översiktsplan för Mjölby tätort pågår parallellt med detaljplanen, där studeras den mer övergripande 
framtida grönstrukturen för tätorten.  

Skolans placering på den östra sidan av Mjölby bygger bland annat på principen att många barn ska 
ha nära till sin skola och för att underlätta att fler barn och föräldrar ser möjligheter med att gå och 
cykla till/från skolan. Vidare är lokaliseringen baserad på att tillgodose en stimulerande, ostörd och 
naturlig lekmiljö med närhet till en större skolskog, pulkabackar och idrottsområdet Vifolkavallen.  
Skolan planeras inrymma cirka 600 elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 6.  

Detaljplanen har haft flera trafikmål då en skola alstrar trafik. Ett av målen har varit att minimera 
trafik framför skolans huvudentré vid Stinsgatan. Planförslaget möjliggör därför plats för hämtning 
och lämning innan entrétorget från två håll, men inte framför torget. Vidare avskils skolans parkering 
från entrétorget och angöring föreslås via den angöringsväg som idag finns till före detta pistolskyttet. 
Ett fåtal bilar som åker till/från bostadsområdet öster om skolan kommer passera skolentrén och 
skolbussar som behöver vända på vändplatsen i öster. Principen för skolans angöring är att det ska 
vara lätt att hämta och lämna med bil och samtidigt uppmuntra att gå och cykla till och från skolan. 
Angöring till/från skolan kommer att kunna ske på flera sätt. Angöringen med bil föreslås ske via 
Stinsgatan där både en droppzon (hämta/lämna plats) och en parkering till skolan föreslås. Vidare 
föreslås en droppzon (hämta/lämna plats) för bilar via Bockarpsvägen i öster. Gång- och cykelvägen 
utmed Stinsgatan förlängs förbi skolan och de nya villorna och kopplas ihop med en ny gång- 
cykelväg genom Måndalen och utmed Bockarpsvägen. Gång och cykelvägen genom Måndalen 
planläggs inte men genomförs i samband med att skolan tillkommer. Som gående finns ytterligare en 
möjlighet att angöra skolan norrifrån, mellan Måndalens förskola och den nya skolan.   
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Planförslaget och viktiga funktioner. 
 
Planen syftar även till att säkerställa att planerade bostäder i så stor grad som möjligt anpassar sig till 
nuvarande terräng. Dessutom ämnar planen säkerställa att ett viktigt större naturstråk som berörs av 
detaljplanen bevaras och att tillgängligheten till rekreationsskog är fortsatt hög. En 
gemensamhetsanläggning föreslås för bostäderna i mitten av bostadsområdet. Genom prickmark och 
bestämda höjder ska ytan även kunna användas som uppsamlingsyta för vatten vid skyfall.  

Skoltomten ämnar bli ca 30000 kvadratmeter och regleras med användningen S. Då både skolans 
byggnader och villabebyggelsen hamnar i en i skogsmiljö är det betydelsefullt att dess utformning och 
gestaltning anpassas till denna miljö. Tallen är ett karaktärsträd i området och befintliga tallar 
kommer bli ett inslag i skoltomtens utformning, särskilt i den norra delen av tomten som ligger på en 
höjd med stor andel tallar.  

Då planområdet i granskningsversionen har minskats ned och utesluter stora delar av området söder 
om Stinsgatan som ingick i samrådsförslaget, undviks exploatering i områden som bedöms inneha 
höga naturvärden. Exempelvis den fridlysta orkidéarten knärot. Parkering till skola och gator har 
anpassats för att minimera intrånget i den del av skogen som inhyser knärot. En dagvattendamm 
behöver anläggas i den västra delen av skogen där knärot hittats. Dammen anpassas för att undvika 
intrång nära Knäroten och närmaste miljön återplanteras med nya träd och buskar så att ett skogsbryn 

Hämta/lämna 
 

parkering 

Illustrerad gång- 
och cykelbana 

Hämta/lämna 
 

Naturstråk med stig 

Entrétorg skolan 
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skapas som buffertzon mot skogen i öster. Grönstråk kommer att bevaras både väster och öster om 
skoltomten.  

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella 
detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap 
11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4).  

Caroline Ekman Gyllemark 

Maria Högberg  

Planarkitekter  



Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 43:9 och 40:7 m.fl. (Eldslösa Norra) 
Granskningshandling 

 

7 
 
 

Innehåll 

OM DETALJPLANEN ........................................................................................................................ 2 
VAD ÄR EN DETALJPLAN? .................................................................................................................. 2 
DETALJPLANENS HANDLINGAR ......................................................................................................... 2 
DETALJPLANEPROCESS OCH TIDPLAN ............................................................................................... 3 
REVIDERING EFTER SAMRÅD .............................................................................................................. 3 
SYNPUNKTER SOM INTE TILLGODOSES .............................................................................................. 3 

SAMMANFATTNING ....................................................................................................................... 4 
BAKGRUND ......................................................................................................................................... 8 
PLANENS SYFTE OCH MÅL .................................................................................................................. 8 
PLANDATA .......................................................................................................................................... 8 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................................................................ 9 
ÖVERSIKTLIGA PLANER ...................................................................................................................... 9 
DETALJPLANER, OMRÅDESBESTÄMMELSER ETC. .............................................................................. 9 
KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT ....................................................................................................... 10 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAPITLET MILJÖBALKEN ................................................................ 10 

DETALJPLANENS INNEBÖRD .................................................................................................... 11 
PLANBESTÄMMELSER ....................................................................................................................... 11 
BEBYGGELSE ...................................................................................................................................... 15 
NATURMILJÖ ..................................................................................................................................... 24 
VATTENOMRÅDEN ............................................................................................................................ 28 
KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI ...................................................................................................... 28 
OFFENTLIG OCH SOCIAL SERVICE .................................................................................................... 29 
SOCIALA ASPEKTER ........................................................................................................................... 29 
JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD OCH TRYGGHET ................................................................................ 29 
GATOR OCH TRAFIK .......................................................................................................................... 31 
MILJÖ- OCH RISKFAKTORER ............................................................................................................. 36 
TEKNISK FÖRSÖRJNING ..................................................................................................................... 37 
AVFALL ............................................................................................................................................. 39 

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN ................................................................................. 40 
ORGANISATORISKA FRÅGOR ............................................................................................................ 40 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER .................................................................. 40 
EKONOMISKA FRÅGOR ..................................................................................................................... 41 

UNDERSÖKNING – BEHOV AV STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING ............................. 43 
VAD ÄR EN UNDERSÖKNING? VAD ÄR BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN? ....................................... 43 
SLUTSATS OCH STÄLLNINGSTAGANDE ............................................................................................ 43 
MILJÖCHECKLISTA - GRUND TILL STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING ................................................ 43 

ÖVRIGT .............................................................................................................................................. 52 
REFERENSER ...................................................................................................................................... 52 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN ......................................................................................................... 52 

PLANKARTA ..................................................................................................................................... 53 

PLANBESTÄMMELSER .................................................................................................................. 54 

BILAGA 1 – FÄRGKODER ............................................................................................................. 55 
 



Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 43:9 och 40:7 m.fl. (Eldslösa Norra) 
Granskningshandling 

 

8 
 
 

Bakgrund 
I Mjölby finns en hög efterfrågan på nya bostäder och i synnerhet villatomter. Dessutom är Mjölby 
tätort i stora behov av en ny grundskola i samband med att tätorten växer befolkningsmässigt och 
planen för nuvarande Vasaskolan som ligger på Mjölby östra är att ersättas av den nya skolan. 
Vasaskolan kommer troligtvis finnas kvar i en övergångsperiod då andra skolor i Mjölby har behov 
att renoveras. 

I planen föreslås cirka 20 villatomter och en skoltomt på cirka 3 hektar samt en friliggande 
parkeringsyta för skolans behov. Skolan planeras för cirka 600 barn från förskoleklass till årskurs 6. 
 
Idag består planområdet av tallskog och ett skogshygge. Hygget används sparsamt, medan 
omgivande skog inklusive skogen i öster används av närboende och föreningsliv som 
rekreationsområde. Ett välanvänt grönstråk finns i den västra kanten mellan bostadsbebyggelsen på 
Sjunningsfält och hygget.  

Kommunen äger all mark i området och planområdet berör del av fastigheterna Mjölby 43:9, Mjölby 
43:10, Mjölby 40:7, Eldslösa 10:1 och Mjölby 43:14.  

Planens syfte och mål 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny skola i planområdet samt bostäder i form av villor. 
Planen syftar till att säkerställa att planerade bostäder och skola i så stor grad som möjligt anpassar 
sig till nuvarande terräng och omgivning.  

Detaljplanens mål är att tillgodose efterfrågan på en ny grundskola i årskurs F-6 och nya småhus i 
Mjölby tätort. Målet är också att säkerställa att naturstråket i västra delen av planområdet bevaras så 
att tillgängligheten till rekreationsskog fortsatt är hög.  

Plandata 
Planområdet är cirka 8,3 hektar och beläget i Eldslösa knappt 2 kilometer från Mjölby centrum. 
Området avgränsas av Bockarpsvägen i öster, bostadsområdet Sjunningsfält i väster, Stinsgatan och 
skog i söder samt skogsmark i norr. 

 
Planområdet är beläget i den östra delen av Mjölby tätort. Planområdet i röd linje.   
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Tidigare 
ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Aktuellt område omfattas av Översiktsplan för Mjölby kommun från 2011  och är markerat som område 
för framtida grönområde. Översiktsplanen utrycker en målsättning om att natur och gröna stråk ska 
bevaras också för framtiden så att alla kan ha tillgång till tillgängliga, kvalitativa grönområden. 
Planen bedöms således inte ligga i linje med gällande översiktsplan. Dock är intentionen i 
planförslaget att bibehålla de gröna stråken i så hög utsträckning som möjligt. En revidering av 
gällande översiktsplan pågår för Mjölby tätort, där studeras bland annat den framtida grönstrukturen 
i tätorten vidare. Motivet till att planen anses lämplig är dels att stora delar av planområdet nyligen 
har avverkats vilket till stor del påverkat natur-och rekreationsvärdena på platsen, dels att det efter en 
naturvärdesinventering 2017 framkom att stora delar av området söder om Stinsgatan, betecknat B3 i 
översiktsplanen (gult område), har höga naturvärden med den fridlysta arten knärot. Det området är 
utpekat som framtida bostadsområde i gällande översiktsplan. Ytan som tas i anspråk i planförslaget 
kan kompenseras genom att delar av den skog söder om Stinsgatan som idag inhyser knärot föreslås 
som grönområde i kommande fördjupad översiktsplan för Mjölby. Likaså finns stora möjligheter till 
kompensation i planområdets närmaste omgivning. 
  

Utdrag från Översiktsplan 
för Mjölby kommun från 
2011. Föreslagen 
markanvändning i 
planområdet är framtida 
grönområde (skrafferat i 
grönt) samt framtida 
bostadsområde (gult). 
Ungefärligt planområde 
visas i röd linje. Gällande 
översiktsplan är under 
revidering och ny 
fördjupad översiktsplan 
för Mjölby tätort håller på 
att tas fram.                                  

 
 

 

Detaljplaner, områdesbestämmelser etc. 
Planområdet är idag inte detaljplanelagt. 
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Kommunala beslut i övrigt  
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken 
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 
I 3 kapitlet Miljöbalken 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. 

Planområdet omfattas av tre riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena som omfattas 
är influensområde för luftrum för Malmens flygflottiljflygplats respektive Karlsborgs 
övningsflygplats, samt stoppområde för höga objekt. Inom dessa riksintresseområden föreligger 
restriktioner för höga objekt. Som höga objekt räknas byggnader och andra byggnadsverk över 45 
meter från marknivån inom sammanhållen bebyggelse och över 20 meter utanför sammanhållen 
bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte påverka dessa riksintressen.  I övrigt omfattas inte planområdet 
av riksintressen.  

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden 
I 4 kapitlet anges vissa särskilt utpekade riksintresseområden i Sverige. 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 medför ökad trafik i området men inte av sådan storlek att man kan anta att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids. Bullerutredningen visar att planförslaget inte medför att 
kringliggande bostäder inte riskerar utsättas för buller som överskrider gällande riktvärden. 
Genomförd VA-utredning visar att det går att säkerställa att föreslagna anläggningar kan ta hand om 
dagvatten utan att påverka recipienten Svartåns ekologiska och kemiska status negativt.  
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Detaljplanens innebörd 
 

Planbestämmelser  
I detta kapitel redogörs och motiveras kort de bestämmelser som regleras i detaljplanen, en mer 
utförlig beskrivning av förutsättningarna för respektive reglering hittas i övriga delar av 
planbeskrivningen.  

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

GATA1 
Lokalgata med gång- och cykelväg. 

GATA 
Lokal villagata innefattar körbana för bilar till och från villorna. 

NATUR  
Naturområde. Naturmarken har satts både för att skapa tillgängliga gångstråk mot större 
naturområden, men också för att skydda områden med höga naturvärden samt där det på grund av 
topografin är olämpligt att exploatera.  

B  
Nya föreslagna bostadsområden i planområdet.  
 
E1  
Teknisk anläggning för en tryckstegringsstation. 

S 
Skola. Inom användningen skola kan även en idrottshall rymmas. Läs mer under avsnittet Bebyggelse.  

T 
Trafikanläggning som syftar till att parkering med gata och gångväg kan anläggas. 
Trafikanläggningen är främst till för skolans parkeringsbehov. 
 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

Utformning av allmän plats 

dagvattendamm1 

En dagvattendamm för fördröjning av dagvatten från skola och bostäder får anläggas inom 
egenskapsområdet. 

dike1 

Dike får anläggas för att hantera dagvatten från gator. 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

 

Prickmark som förbjuder uppförande av byggnader. 

 

Korsmark som endast medger uppförande av komplementbyggnader och stödmurar. 

Fastighetsstorlek 

d1 
Minsta fastighetsstorlek inom bostadskvarteret är 700 kvadratmeter. Måtten är reglerade för att styra 
antalet fastigheter. 

d2 
Minsta fastighetsstorlek inom bostadskvarteret är 800 kvadratmeter. Måtten är reglerade för att styra 
antalet fastigheter. 

d3 
Minsta fastighetsstorlek inom bostadskvarteret är 900 kvadratmeter. Måtten är reglerade för att styra 
antalet fastigheter. 

Höjd på byggnadsverk 

h1 
Högsta tillåtna nockhöjd på skola och idrottshall är reglerad till 17,5 meter och ska räknas från 
markens medelnivå. 

h2 
Högsta nockhöjd på bostadshus är reglerad till 8,5 meter och ska räknas från gatans medelnivå mätt 
från fasad mot gata. 

h3 
Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 4 meter och ska räknas från markens medelnivå. 

Markens anordnande och vegetation 

+0,0  
Plushöjd som innebär befintlig markhöjd.  

n1 

Lastning för avfallshantering och leveranser ska ske inom egenskapsområde. 

n2 
Stödmurar får upprättas som högst 0,75 meter över markens medelnivå. Det ska vara minst 1 meter 
mellan stödmurarna, undantag för stödmurar med samma höjd vid fastighetsgräns. 
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n3 

Släntlutning på fastigheter får som högst vara 1 på 3, det vill säga runt 33%. Bestämmelsens syfte är att 
minimera branta och oanvändbara tomter. 
 
Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

g1 
Gemensamhetsanläggning för omkringliggande fastigheter. Egenskapsområdet är en uppsamlingsyta 
vid skyfall. 

Placering 

p1 
Bostadshus ska placeras mellan 2 och 6 meter från gata. Undantag för eventuella skafttomter. 

p2 
Garage/carport ska placeras minst 6 meter från gata och 2 meter från fastighetsgräns. 

Stängsel, utfart och annan utgång 

 
Utfarter får inte finnas. Regleras för att minska antalet utfarter på lokalgatan och olämplig placering 
av utfarter i kurvor.  

Takvinkel 

o1 

Största tillåtna takvinkel är 38 grader. 

o2 
Största tillåtna takvinkel är 27 grader. Syftet med att begränsa takvinkel inom skolans fastighet är för 
att minimera intrycket av stora takytor. 

Utformning 

f1  
Tak på skolbyggnad ska utformas med bandplåt eller grönt tak, exempelvis sedumtak. Tak på 
idrottshall ska utformas med band plåt, grönt tak, exempelvis sedum eller papp. 

f2 

Tak på bostadshus ska utformas med bandplåt eller skivtäckt plåt, grönt tak exempelvis sedumtak, 
eller takpannor i oglaserat lertegel. Tak på komplementbyggnader ska utformas med plåt, grönt tak 
exempelvis sedum, eller takpannor i oglaserat lertegel. 

f3 

Fasader ska utformas i trä, tegel eller puts och ska färgsättas i dämpade jordfärger eller naturlig 
träfasad. Vilka färgkoder som ska tillämpas finns beskrivet i planen.  

f4 

Fasader på skolfastigheten ska utformas i trä, tegel eller puts.  
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f5 

Stödmurar i färdiga betongelement (typ L-stöd) högre än 0,5 meter ska utföras bearbetade genom 
relief, matrismönster, sten eller spritputs. 

Utförande 

b1 

Fördröjningsmagasin får anläggas inom skolfastigheten. 

b2 

Takavvattning ska fördröjas på egen fastighet. Bestämmelsen styr att takvatten ska avledas ovan 
mark. Bestämmelsen bidrar till en viss rening av dagvattnet vilket ökar förutsättningarna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vattnet. 

b3 

Lägsta tillåtna golvhöjd är +138,5 meter. Höjden är reglerad för att minimera risker för översvämning 
vid skyfall. 

b4 
Lägsta golvhöjd är +136,5 meter. 

Utnyttjandegrad 

e1 

Största tillåtna byggnadsarea är 20% av respektive fastighetsstorlek.  

e2 

Största tillåtna byggnadsarea inom skolfastighet är 6100 kvadratmeter. Byggnadsarean är satt med 
hänsyn till att friytan på skolgården ska vara minst 30 kvadratmeter per elev. 

Ändrad lovplikt 

a1 

Marklov krävs för fällning av träd inom egenskapsområdet, där trädens omkrets är 40 cm eller mer 
mätt 130 cm ovan mark. Vid fällning av sådana träd ska de ersättas med nytt träd i form av tall inom 
egenskapsområdet. Bestämmelsen är satt för att minimera förlust av träd på skolgården. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Detta innebär att byggande enligt 
planen får ske inom denna tid.  
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Bebyggelse  
Befintlig bebyggelse 
I planområdet finns idag ingen bebyggelse förutom mindre byggnader invid pistolskyttebanan som 
ligger i planområdets södra del. Planområdet angränsar i väster till nybyggda villor och radhus på 
Sjunningsfält. I nordväst ligger Måndalens förskola nära planområdet.  

            
Måndalens förskola                      Radhus vid skogen på Sjunningsfält  

Ny bebyggelse 
Planen tillåter ny bostadsbebyggelse i form av villor och en ny skola inklusive idrottshall i området. 
Skolan planeras att rymma cirka 600 barn från förskoleklass till årskurs 6. Skoltomten är cirka 3 hektar 
stor. Dess storlek har satts med utgångspunkt i Boverkets riktlinje om 30 kvadratmeter friyta per barn 
i grundskolan. Användningen regleras i detaljplan med S. Lokalisering av skoltomten har gjorts med 
hänsyn till att kunna anpassa skoltomt och skolbyggnad efter terrängen som är mindre kuperad i den 
sydvästra delen av planområdet där skolan föreslås ligga och mer kuperad i de norra och östra 
delarna av planområdet. Likaså styr planen genom bestämmelser till stora delar var skolbyggnad och 
idrottshall kan placeras inom skoltomten.  

I planen finns en begränsning i byggnadsarea. Byggnadsarea är satt med utgångspunkten att det ska 
finnas tillräckligt med friyta per elev samt plats med parkering och andra viktiga funktioner för 
verksamheten inom skolfastigheten.  

I den östra delen av planområdet planläggs området för bebyggelse i form av friliggande småhus 
(villor). Tomterna är tänkta att gå ut på markanvisning där syftet är att byggherrar ska få visa 
möjligheterna att uppföra småhus i en mer utmanande skogsmiljö som är kuperad. I planen finns en 
bestämmelse om minsta fastighetsstorlek där storleken varierar mellan de olika bostadsområdena. 
Syftet med att planbestämmelsen minsta fastighetsstorlek är att reglera antalet fastigheter.  
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Övergripande utformning och gestaltning – Skogen 

                              
Tallarna är karaktärsgivande i planområdet och dess omgivning                                                                              
Vy från rekreationsstråket i planområdets västra del.  

Området består av kuperad skogsmark och det skapar både utmaningar och möjligheter för den nya 
bebyggelsen. På småhustomterna regleras stödmurar till maximal höjd på 0,75 meter (ovan mark). 
Stödmurar som uppförs högre än 0,5 meter i betong ska utföras med relief, matrismönster, sten eller 
spritputs för att bättre passa in i naturmiljön. Inom begreppet relief inräknas stödmurar som gjutes 
med brädor och på så sätt får ett mönster av brädor. Minsta avstånd mellan stödmurar begränsas till 1 
meter. Undantag är stödmurar i samma höjd på var sin sida om en fastighetsgräns som kan uppföras 
närmare. Syftet är att få till en mer anpassad tomtutformning där hänsyn tas till naturliga 
höjdvariationer och bebyggelsens placering, nära skog och rekreationsområde. Småhusen är möjliga 
att uppföras i två våningar. Även skolan får bestämmelser som möjliggör en byggnad i två våningar. 
Den större grupp tallar som finns inom skolområdet i nordväst utgör en viktig del i att skapa en 
karaktärsfull och naturlig skolmiljö och den delen av skoltomten får i detaljplanen marklovplikt för 
fällning av träd med minsta omkrets på 40 cm mätt 130 cm ovan mark.  

I planområdet finns två grönstråk som planläggs som natur. Ett naturstråk säkerställs mellan 
villakvarteret och skoltomten samt bevarande av den stig som ligger väster om skoltomten och som är 
välanvänd. Naturområdet med befintlig stig skapar också ett hänsynsavstånd mellan befintliga 
bostäder på Sjunningsfält och skolan samt skapar en trevlig upplevelse för dem som rör sig i 
naturstråket. 

Då bebyggelsen hamnar i en kuperad skogsmiljö är det betydelsefullt att både skolan och 
bostadsbebyggelsen anpassar sin utformning och gestaltning till denna miljö. Tallen är ett viktigt 
karaktärsträd i området och kan med fördel användas som en inspirationskälla i utformningen på 
bebyggelsen. 

Förutom de egenskapsbestämmelser som föreslås i planen rekommenderas 
följande för skolans och småhusens utformning: 

• Takavvattning som hängrännor och stuprör kan med fördel vara i  
samma kulör som taket. Beroende på hur stor avvikelse som är på stuprör och fasad kan det i 
en del fall vara lämpligare att stuprör och fasad liknar varandra i kulör.  



Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 43:9 och 40:7 m.fl. (Eldslösa Norra) 
Granskningshandling 

 

17 
 
 

• Ventilationshuvar ges samma kulör som taket. 
• Takrasskydd ges samma kulör som taket. 
• Tak och fasad bör harmonisera med varandra så de skapar ett anpassat helhetsintryck.  
• Stödmurar utförs så att skarvar underordnas helhetsintrycket alternativt underordnas genom 

växtlighet. Stödmurar utförs med fördel så att de smälter in i omgivande naturmiljö. 
Stödmurar som utförs med matrismönster eller relief kan med fördel ta upp mönster från 
omgivande natur som exempelvis grenar på träd och buskar, lövverk, stammar med mera. 

Mönster från omgivande natur som lövverk och stammar kan med fördel användas som mönster på stödmurar 
som utförs i betong.  
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Utformning småhus 
Fasadkulör och takutformning påverkar upplevelsen av området. Då ambitionen är att 
villabebyggelsen i planområdet anpassas till naturen bör bebyggelsens kulörer vara lågmälda och 
passa in i omgivande naturmiljö. Planbestämmelserna anger att fasadkulör väljs bland dämpade 
jordfärger. Olika jordfärger kan kombineras inom samma fastighet. Följande NCS-koder ska tillämpas 
vid färgsättning av småhusen och dess komplementbyggnader: 

Ovanstående NCS-koder ska tillämpas vid färgsättning av småhusen och dess komplementbyggnader inom 
detaljplanen.  

Utformning skola 
Skolans byggnader placeras på ett hygge och i en glesare tallskog. Omgivningarna är mestadels 
barrskog, med stort inslag av tall. Skolan och idrottshallens placering styrs genom korsmark i tomtens 
södra och norra del, den mer kuperade delen av tomten med många tallar behålls som lekmiljö för 
skolan.  
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Illustrationsplan för nya skolan. Skolans huvudbyggnader placeras mot Stinsgatan och skolgården norrut, mot 
skogen (AFRY, 2022).   
 
Platsen Skogen 
På skoltomten och direkt anslutning finns många större tallar. Det är viktigt att träd i så hög grad som 
möjligt sparas både på tomt och på mark i direkt anslutning till skoltomten. Större träd som av olika 
skäl behöver tas ner i samband med exploatering bör ersättas antingen på skolgård eller i omgivande 
marker. Tallarnas formspråk och kulörer kan med fördel tas upp i utformning på byggnader och 
skolgård. Det är viktigt att byggnadsvolymer och utformning anpassas till platsen och smälter in i sin 
omgivning. Skogen ska fortsättningsvis upplevas som 
det dominerande inslaget i området.  
 
 
Skolgården 
Planerad skoltomt består idag av naturmark med 
varierat inslag av yngre lövträd och tallar. Platsen har 
goda förutsättningar att kunna erbjuda en skolgård 
med stora inslag av natur och där det är möjligt bör 
redan uppväxt vegetation tas tillvara. I framtaget 
gestaltningsprogram för skolgården föreslås följande 
zonering, se bild till höger (AFRY, 2022).  
 
 
   
   

Skolbyggnad 

Skolgård 

Idrottshall 

Entrétorg  

Angöring (hämta/lämna) 

  

Parkering  

Tallar 
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 Den övergripande idén för 
skolgårdens utformning är 
att låta de norra delarna av 
naturmarken vara mer 
orörda (extensiv och vild 
yta), medan mittendelen av 
skolgården får karaktären av 
en mer bearbetad naturmark, 
där landskapets karaktär är i 
åtanke. Mittendelen ska ha 
mer inslag av praktiska 
funkioner och både erbjuda 
lugna och mer aktiva delar.  
Zonen närmast 
huvudbyggnaden föreslås få 
en mer anlagd karaktär, 
anpassad för olika 
åldersgrupper. Huvudentrén 
för skolgården blir mellan 
huvudbyggnad och 
idrottshall (AFRY, 2022).  

 
Sektion som visar förslag på skolgården och dess olika delar. Skolbyggnad till vänster. (AFRY, 2022) 
 

 
                                                                                                                                                                       
Sektion som visar förslag på snårskogen och dess övergång till pelarsalen. (AFRY, 2022) 
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Placering av byggnader 
Planförslaget innebär  att skolan och idrottshall är möjlig att placeras på tomtens södra del. Den norra 
delen blir möjlig för komplementbyggnader och stödmurar, men framförallt planeras ytan i norr att 
användas som skolgård.    
 
Byggnadsvolym 
Huvudbyggnaden för skolan planeras bli passivhus. Passivhus förutsätter förenklat att 
byggnadsvolymen är enkel och ren i sin form för att få så små energiförluster som möjligt. En stor och 
”stel” byggnadsvolym innebär att möjligheten att anpassa den till lokal terräng och omgivning är 
relativt små. Detta innebär i sin tur att utformning av byggnadens utsida blir avgörande för att få till 
en tillräckligt god anpassning till plats och omgivning. Utformningen på huvudbyggnaden bör göras 
på ett sådant sätt så att intrycket av en stor och enformig volym i en för övrigt småskalig och brokig 
närmiljö av småhus minskas. Detta kan åstadkommas genom att bryta ner stora volymer till mindre 
visuella enheter som ges olika uttryck som gör att de upplevs som flera mindre huskroppar. Att skala 
ner skolans huvudbyggnad är viktigt med hänsyn till angränsande bebyggelse som varierar i storlek 
och utförande, likaså för barnens upplevelser av skolan inifrån gården. Detaljplanen reglerar högsta 
nockhöjd för huvudbyggnaden och idrottshallen.  
 

 

 

 
Programhandlingar på skolan som visar förslag på utformning av skolan. Materialval och kulör är bara ett 
förslag och inte beslutat (Snidare arkitekter AB, 2022).   
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Fasad 
Ett tidigt förslag finns framme att förse den nya skolan med träfasad för att byggnaden ska 
harmonisera med sin omgivning. Andra material kan ha liknande effekt exempelvis tegel, skiffer m.m. 
Att byggnaden blir lätt att underhålla är viktigt ur ett livscykelperspektiv och för att byggnaden ska se 
bra ut under lång tid.  
 
Om valet faller på trä behöver en kombination av ”omålade” och målade partier komma till för att få 
liv och variation i de stora byggnadskropparna och ge en mer uttrycksfull byggnad. Detta för att 
minska upplevelsen av en stor och enformig byggnadsvolym. Viktigt särskilt ur ett barnperspektiv, 
inte minst för att skolans orienterbarhet från skolgården ska vara tydlig så det är lätt att hitta till de 
olika entréerna. Färgerna bör ges en kontrast och inte var för lika fasadfärgen/tonen. Hur detta ska se 
ut mer närmare bör diskuteras vidare med Byggnadskontoret.  
 
Att ”leka” med olika dimensioner på träpanelen och ge fasaden liv och olika uttryck genom att skapa 
mönster (i färg och form) är positivt. Men det bör vara genomtänkt och inte upplevas plottrigt. 
Förslaget bör utreda vidare om det finns fördelar med att bryta upp träfasaden med andra 
naturmaterial som exempelvis tegel eller skiffer. Exempelvis i anslutning till entréer. Där det finns 
stora och höga fasadytor bör ytan brytas ner så att skalan minskas. Det kan göras med ovanstående 
metoder som ger olika uttryck i fasad.  
 
Detaljplanen reglerar materialval på fasad till trä, tegel eller puts.  

Fönster 
Fönstrens storlek bör vara proportionerlig med skalan på byggnaden. Att en byggnad har rikligt med 
både in- och utblickar är viktigt, både ur ett estetiskt perspektiv men även för att de som rör sig 
utanför och innanför byggnaden ska ha kontakt med varandra och att byggnaden inte ska upplevas 
för sluten. Att ha bra ljusförhållanden med möjlighet till utblickar i klassrummen för så många barn 
som möjligt bör vara en kvalité att eftersträva.  
 
Tak 
Att använda sig av olika taklutningar på olika delar av huvudbyggnaden gör det möjligt att bryta ner 
skolan till mindre visuella enheter det vill säga att skolan ser ut att bestå av mindre huskroppar som 
hänger ihop. Att skolans stora volym bryts ner till mindre delar är viktigt för att byggnaden bättre ska 
harmonisera med omgivande bebyggelse och naturmiljö. Detaljplanen reglerar takmaterial på 
huvudbyggnad och idrottshall som är anpassat till omgivning och funktion. Tak på skolbyggnad ska 
utformas med bandplåt eller grönt tak, exempelvis sedumtak. Tak på idrottshall ska utformas med 
bandplåt, grönt tak, exempelvis sedumtak eller papp.  

 
Entréer 
Entréerna bör ges ett särskilt uttryck så att de skiljer sig från övrig fasad och blir lätta att identifiera 
och tilltalande att röra sig igenom. Exempelvis genom avvikande materialval och/eller 
mönstersättning och färg. En transparens bör eftersträvas vid samtliga entréer så kontakt mellan 
utsida och insida förstärks exempelvis genom större glaspartier.  
 
Om utvändiga trapphus blir aktuellt på skolan bör de inte utföras så att de upplevs instängda. 
Framförallt behöver de vara öppna för att minska känslan av otrygghet och ogästvänlighet. De får inte 
upplevas som en otrygg passage för barnen.  
 
Huvudentrén inklusive andra gemensamma rum bör ges större glaspartier för att öka kontakten 
mellan ute och inne och ge trivsammare gemensamma ytor. Skolan är placerad i en särskilt vacker 
skogsmiljö som ska kunna upplevas även inifrån.  
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Solstudie skola 
En solstudie har tagits fram av Snidare arkitekter AB som påvisar skolbyggnadernas skuggning. 
Solstudien utgår från vårdagjämning som sker under mars, och från tre olika klockslag under dagen. 
Solstudien utgår från att skolbyggnaden är cirka 17 meter hög. 

 

Solstudien visar att varje hemvists entré på skolans inre sida får skuggning nästan hela dagen. 
Solstudien visar också att villorna i väster på Sjunningsfält inte beskuggas av skolan.  

Tillgänglighet  
Området ska vara framkomligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Parkeringsplats för rörelsehindrade ska ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en 
tillgänglig och användbar entré på skoltomten. En större parkeringsplats planeras på den yta som 
pistolskyttebanan tidigare nyttjat söder om Stinsgatans förlängning. Infarten till parkeringen sker via 
Stinsgatan. Parkeringen kommer främst vara tillgänglig för skolans behov dagtid men under kvällar 
och helg kan parkeringen nyttjas för allmänheten som har behov av idrottshallen.  

Stora delar av skolgården planeras att vara framkomlig för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. De mer kuperade delarna föreslås bli tillgängliga via ramper.  

För att en säker passage ska kunna ske för barn och vuxna mellan parkeringsplatsen och skolgården, 
planeras att en gångbana anläggas i ett gent läge mellan parkeringen och skolans fastighet. Gång och 
cykelvägen på Stinsgatan som ansluter till gång- och cykelvägen på Hargsvägen har god 
tillgänglighet. Via Hargsvägen är det möjligt att röra sig tillgängligt även österifrån och norrifrån till 
skolan. Gång- och cykelvägen som planeras gå genom Måndalens rekreationsområde från 
Bockarpsvägen till Stinsgatans förlängning anpassas till de naturliga höjdskillnader som finns, men 
sträckningen anpassas för att få till en så liten lutning som möjligt fram till skolan.  

I planen planläggs två naturstråk där människor kan vistas och promenera mot mer orörda 
naturområden i tätortens utkant. I västra delen av planområdet finns redan idag en välanvänd 
naturstig. Då stigen i planområdet enbart är en mindre del av en betydligt längre stig i ett värdefullt 
rekreationsområde och dess utformning är anpassad till sin omgivning bör den inte asfalteras och 
tillgänglighetsanpassas fullt ut utan bör ha kvar karaktären av en upptrampad stig.  Mellan 
skoltomten och villabebyggelsen inom planområdet finns ytterligare ett grönstråk där en gång- och 
cykelväg planeras. Av tillgänglighetsskäl och för att underlätta vid drift bör den asfalteras, vid vissa 
delar kommer gång- och cykelvägen luta mer än 2 procent. Likaså gäller en mindre del av villagatan i 
anslutning till småhusen som inte kommer vara möjlig att anläggas med 2 procents lutning eller 
mindre. Anledningen till att vissa stråk får större lutning beror på att planområdet är beläget i en 
kuperad del av Mjölby.  
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Naturmiljö 

 
Skogen i den östra delen av planområdet där gran och tall med inslag av yngre lövträd blandas. Vy från 
skogsvägen som leder till Pistolskyttebanan. Vänster i bild återfinns den del av skogen som inhyser knärot. 

Planområdet är en del av den så kallade Hålaskogen som är ett värdefullt närnaturområde. 
Hålaskogen ligger på en intressant geologisk formation som bedöms enligt kommunens 
naturvårdsprogram ha naturvärdesklass 4. Hela planområdet innefattar denna klassning. Hålaskogen 
består främst av barrskog underlagrad av grus.  

Den södra delen av planområdet kategoriseras enligt naturvärdesinventering från 2017 som klass 2, 
vilket betyder höga naturvärden. Det är skogsområdet med orkidén knärot som har den klassningen. 
Området har naturvärden på grund av att det består av stadsnära barrblandskog där tall på upp mot 
130 år dominerar trädskiktet. Området har ett högt biotopvärde knutet till den sällsynta naturtypen 
gammal åsbarrskog och ett påtagligt artvärde på grund av att det finns ett flertal 
naturvårdsintressanta arter, bland annat en rik förekomst av den rödlistade och fridlysta orkidén 
knärot. Vidare återfinns en yta i norra delen av planområdet som klassats ha ett visst naturvärde. 
Inom området återfinns plockhuggen skog där ett stort antal äldre tallar har sparats. I nuvarande 
planförslag tas en begränsad del av området i anspråk av skoltomten. Ambitionen är att så många av 
tallarna i den norra delen av tomten ska bevaras och att ytan bör användas som den vildare delen av 
en skolgård. Det är dock oundvikligt att vissa träd inom skoltomten kommer tas ned.  
Planbestämmelserna anger att större tallar ersätts med nya tallar.  
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Karta över tilltänkt exploatering och kartlagda naturvärden. Kartan visar naturvärdesobjekt, där område 
inringat i gult är klassat som område med visst naturvärde (inventerat 2020). Röd skrafferat område är klassat 
som högt naturvärde.  

Fridlysta arter 
I den södra delen av planområdet finns en den fridlysta arten knärot. 2017 genomfördes en 
naturvärdesinventering för delar av Hålaskogen. Det var i denna inventering som knäroten hittades 
och kartlades. I inventeringen kartlades att förekomsten av knärot inom området var exceptionellt rik, 
cirka 25 områden knärot hittades. Naturområdet har ett högt biotopvärde på grund av den alltmer 
sällsynta naturtypen gammal årsbarrskog, samt ett påtagligt artvärde.  

Vid fältbesök vårvintern 2022 konstaterades att en utpekad plats för knärot inte gick att finna. Platsen 
bedöms vara förändrad genom utökad grusad parkering. Planförslaget utgår därför ifrån att knäroten 
inte finns där.  
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Illustration över kartlagda knärotsbestånd (gröna prickar) söder om Stinsgatan, inventering från 2017. Den 
röda ringen visar det Knärotsbestånd som inte finns längre 2022.  

                   
Karta över området söder om Stinsgatan och den exploatering som föreslås i naturområdet med knärot. De 
svarta prickarna är inmätta knärotsbestånd från inventering 2017 exklusive ett bestånd som konstaterat inte 
finnas efter fältbesök 2022. 

Planområdet utgör ett litet intrång i naturområdet som pekats ut i inventeringen. Planförslaget 
bedöms som helhet ha en liten påverkan på skogen där knärot återfinns. Planförslaget har i största 
möjligaste mån nyttjat redan ianspråktagna ytor i den södra delen där knärot återfinns. Detta för att 
påverkan på knäroten ska bli så liten som möjligt. Parkeringen placeras på en yta som har använts till 
pistolskytte och angöringen i öster förläggs på en skogsväg som redan finns. I väster planläggs en yta 
för en dagvattendamm. Dammens placering är endast möjlig inom föreslagen yta och har som uppgift 
att samla dagvatten från hela planområdet för att undvika lokala översvämningar inom planområdet. 
Ingen annan placering av dammen bedöms vara möjlig.  



Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 43:9 och 40:7 m.fl. (Eldslösa Norra) 
Granskningshandling 

 

27 
 
 

Kompensationsåtgärder i den västra kanten mot befintliga radhusbebyggelsen planeras i form av 
återplantering av ett eller flera skogsbryn intill den damm som ska byggas för dagvattnet. Syftet med 
denna kompensation är minimera den indirekta påverkan som en damm innebär. 
Skogsbrynet/skogsbrynen ska framförallt minska risken för vind och att markfuktigheten ändras för 
de närmaste bestånden knärot. Omkringliggande ytor intill dammen bör skötas så att en naturlig 
högre växtlighet i flera skikt skapas som ger skugga och vindskydd. Dammen bör integreras i 
närmiljön med stenblock och växtlighet och bli en naturlig del av skogen. Vidare bör ytan söder om 
återvändsgatan i öster inklusive vändplatsen återplanteras med ett skogsbryn för att skydda 
närliggande knärot från vind och sol.  

Parkering har ansetts vara viktig att den finns i anslutning till skolan. Då mark för parkering anläggs 
på redan ianspråktagen mark (nuvarande pistolskytte) så bedöms påverkan på knäroten som liten. 
Inget annan alternativ yta för parkering bedöms därför vara möjlig inom planområdet då övriga ytor 
behövs till skoltomt och bostäder.  

Mark och geoteknik  
Marken inom området är relativt kuperad med nivåskillnader mellan +146 och +135 m över havet.  

 

 

 

 

 

 

Stora nivåskillnader inom planområdet. Ungefärligt 
planområde inom rödstreckad linje. 

 

        
Jordartskarta från Sverige Geologiska Undersökning (SGU). Gult – Glacial lera, Gult med vita ränder – 
Postglacial silt. Ljusblått – Morän och svart-vit randigt – Fyllning. Rött med vitprickigt- Stenblock. Ungefärligt 
planområde inom rödstreckad linje.  
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En övergripande utredning om områdets geotekniska förhållanden har genomförts av Tyréns. 
Utredningen visar att aktuellt område har goda förutsättningar för vidare exploatering ur geoteknisk 
synpunkt.  

Planområdet har i norr avgränsats gentemot föroreningar i den så kallade rundeln, det vill säga den 
runda öppna gräsytan. Se vidare under rubrik föroreningar.  
 
Aktuellt planområde består generellt av friktionsjord och bedöms med dagens nivåer ej utgöra risk för 
ras eller skred. Lägre sänkor och lokala höjder förekommer inom området och bör vid byggnation 
utredas vidare ur stabilitetssynpunkt. Inför byggnation bör objektspecifika geotekniska 
undersökningar genomföras i projekteringsskedet för att detaljerat utreda sättningsintervall för 
respektive byggnadsverk samt stabilitetsutredning i de fall där marknivån ändras. 

Vattenområden 
Recipient och miljökvalitetsnormer 
Recipient  för planområdet är Svartån som är en ytvattenförekomst enligt vattendirektivet. 
Vattenförekomsten Svartån har ID SE646880-146341 och har  huvudavrinningsområde Motala ström. 
Svartån bedöms enligt VISS statusklassificering ha måttlig ekologisk status men uppnår ej god kemisk 
status. Anledningen till att Svartån har måttlig ekologisk beror på fysisk påverkan då det är bristfällig 
konnektivitet i vattendraget. Detta är en parameter som inte påverkas av dagvattenhanteringen i 
området. I Svartån finns även problem med påväxt-kiselalger som uppstått på grund av övergödning 
från jordbruk, enskilda avlopp och urbana områden. Åtgärder vidtas därför i planen för att minska 
utsläpp av övergödande ämnen genom att stora delar av dagvattenhantering planeras bli i öppna 
diken och damm.  

Planområdets exploatering bedöms få en låg påverkan på recipienten Svartån när det gäller utsläpp 
då avstånden mellan Svartån och planområdet är stort och vattnet kommer att färdas en längre 
sträcka utanför planområdet och påverkas av tillskott av ämnen och reningsprocesser längs vägen. 
Det bedöms även som låg risk att dagvattnet från planområdet når Svartån. 

Markavvattningsföretag/Dikningsföretag 
Inom planområdet finns inga kända dikningsföretag.  

 
Kulturmiljö och arkeologi 
Fornlämningar 
I samband med en arkeologisk utredning från 2019 över hela Eldslösa identifierdes flera spår från 
stenåldern ovan mark. Inför granskning har en arkeologisk förundersökning genomförts för de 
fornlämningsobjekt som ligger inom planområdet. Ingen slutundersökning bedöms behövas. Den 
senaste förundersökningsrapporten 2022:23 ska godkännas av länsstyrelsen inom kort. 
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Kartering av fornlämningar inringade i blått som har förundersökts i planområdet.  

Offentlig och social service 
Då området inte är bebyggt saknas offentlig service i området. Planförslaget möjliggör för en ny skola 
vilket det idag finns ett stort behov av i den östra delen av Mjölby tätort. En idrottshall planeras inom 
skoltomten som kan komma att kunna användas av allmänheten utanför skoltid så som kvällar och 
helger. 

Sociala aspekter  
Området nyttjas idag som ett rekreationsområde för närboende, men hygget nyttjas sparsamt. Delar 
av planområdet är en viktig stråk ut till övriga delar av Hålaskogen. I planen sparas det rekreativa 
gångstråket med naturstig strax öster om befintlig bebyggelse längs Murkelvägen på Sjunningsfält. I 
planen kommer även ett naturstråk finnas mellan villatomterna och skoltomten. En gång- och 
cykelväg blir aktuell inom detta område med syftet att kunna leda människor upp mot Bockarpsvägen 
i naturmiljö. Måndalens rekreationsområde blir genom gång- och cykelvägen mer tillgängligt även 
under de mörka delarna av året. Skoltomten kommer i sig skapa en ny mötesplats i området.  

 
Jämställdhet, mångfald och trygghet 

Planförslaget  bedöms ha begränsad påverkan på jämställdheten i kommunen.   

Ett nybyggnadsområde har i sig en begränsad möjlighet att bidra till en mångfald då villor tenderar 
att vara dyra och därmed utesluter vissa grupper ur ekonomisk synvinkel av befolkningen. Detta är 
dock ett strukturellt problem där kommunen har en begränsad förmåga att påverka.  
 
Skolan har en viktig roll att spela i mångfaldsarbetet då det är en plats där det finns förutsättningar för 
att barn från olika områden och livssituationer träffas. Skolans lokalisering har skett med stor hänsyn 
till kraven att kunna erbjuda en tillgänglig, stimulerande och trygg skolmiljö. Likaså är placeringen av 
skolan nära många hushåll på Mjölby östra, vilket möjliggör att många barn kan gå och cykla till 
skolan. Efter skoltid kan skolgården och dess lekmiljöer även fungera som en mötesplats för barn och 
föräldrar i Mjölby.     

Området möjliggör för både mer naturnära gång och cykelstråk samt vägar i bostadsområdet, vilket 
kan öka tryggheten då det ger människor möjlighet att välja transportväg utefter eget önskemål.  
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Barnperspektivet 
Skolan och småhustomterna placeras i en lekvänlig miljö nära natur och skog. Skolgården kommer 
ligga i direkt anslutning till Måndalens rekreationsområde i norr vilket ger stora möjligheter för 
skolans verksamhet att nyttja närmiljön. I Måndalen finns bl.a. en större klippt plan yta, pulkabackar 
och många upptrampande stigar. Lokaliseringen av skolan innebär en närhet till en så kallad 
skolskog, det vill säga att skogen runt omkring kan vid behov nyttjas för undervisning. 

En säker trafikmiljö för barn har varit en tydlig linje i planen. Det ska vara möjligt för barn på cykel 
eller fots kunna nå skolan på ett trafiksäkert och gent sätt. Gång- och cykelvägen på Stinsgatan byggs 
vidare in i planområdet, och en ny gång- och cykelväg planeras genom skogen norrut från skolan. 
Cykelparkeringar ska lokaliseras så att barn tryggt, snabbt och smidigt kan parkera sina cyklar på 
skolgården.  

I samband med att ett gestaltningsprogram för skolgården togs fram anordnades en workshop för 
barn i klasserna f-6 i Mjölbys skolor. Workshopen genomfördes under 2021. Barnen fick tycka till om 
vald plats för skolgården och berätta vad de tycker om och vad de inte tycker om på en skolgård. 
Workshopen innebar även att medverkande barn fick besöka platsen för tilltänkt skolgård (inom 
planområdet) och lyfta sina idéer och tankar kring hur platsens naturförutsättningar kan användas. 
Barnens tankar och idéer har sedan legat till grund för det gestaltningsförslag som tagits fram för 
skolgården.  

Trafiken                                              
Planområdet ligger i en del av Mjölby tätort som har lite trafik då området är oexploaterat. Skolan och 
bostadsområdet kommer att trafikeras via befintliga Stinsgatan som blir en förlängd återvändsgata. 
Ytterligare en möjlighet att hämta och lämna via Bockarpsvägen tillskapas via en mindre 
återvändsgata i öster som kopplas ihop med en gångväg fram till skolan. Trafiklösningen medför att 
stora delar av omgivande områden fortsätter att ha lite eller ingen trafik alls, vilket ger goda 
förutsättningar för barnen att leka och upptäcka sin närmiljö utan att behöva konfrontera trafik. 
Stinsgatan är redan idag utformad med hög trafiksäkerhet och den kommer ytterligare förstärkas i 
korsningar till/från skolan.  

Framför skolans entrétorg som leder in barnen till sina entréer blir påverkan från bilar liten då bilarna 
leds bort innan torget via en planerad droppzon (hämta/lämna plats) framför skolan alternativt till 
parkeringen i söder som ligger separerad från skolgården. Bilar som kommer norrifrån via 
Bockarpsvägen hänvisas till en återvändsgata i öster där barnen kan gå på en upplyst gångväg sista 
biten till och från skolan.  

En belyst gång- och cykelstråk planeras genom Måndalen som gör det möjligt för barnen som kommer 
till skolan norrifrån att cykla gent och trafikseparerat från bilar sista delen. Den planerade gång- och 
cykelvägen genom Måndalen och längs med Bockarpsvägen gör det också möjligt för barn att på ett 
säkert sätt ta sig vidare till Vifolkavallens fritidsområde där bl.a. en friidrottsanläggning finns som 
nyttjas av Mjölbys skolor.  

Avstånd till skolan 
Skolan placeras nära många befintliga bostäder på Mjölby östra. Majoriteten av hushållen har ca 1 km 
till nya skolan vilket ger goda förutsättningar att barn kan gå och cykla till skolan.  

Skolans miljö 
Skolgården placeras i en naturmiljö som till delar redan har växtlighet i form av buskar, ungträd och 
tallar. Tomten är kuperad, men innehåller också flackare partier. Allt detta ger goda förutsättningar 
att kunna åstadkomma en lekfull och stimulerande utemiljö för barnen inom skolområdet.  
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Gator och trafik 
Gatunät och biltrafik 

 
Kartillustrationen visar tilltänkt gatunät för bilar inklusive parkeringsytor och angöring via Stinsgatan och 
österifrån via Bockarpsvägen. 

Planområdet är beläget direkt öster om Murkelvägen och Sjunningsfält som nås via Stinsgatan från 
Hargsvägen. Stinsgatan förlängs i planförslaget österut och blir huvudgata till både skolan och 
bostadskvarteret, och avslutas med en vändplats. Gatan till villatomterna föreslås få en form av en 
rundslinga. I planområdets sydöstra del kompletteras angöring till skolan genom en mindre vändgata 
med tillhörande parkeringar för hämtning och lämning. Bockarpsvägen ingår inte i planområdet, men 
en breddning av vägen behöver troligtvis göras sista delen innan vändgatan mot skolan tar vid.  

En trafikutredning med beräkningar har genomförts för skolan och tillkommande bostadsbebyggelse. 
Trafikutredningen har utgått från Trafikverkets verktyg för alstring av trafik för skolans verksamhet 
och för bostadsområdenas alstring har beräkningar gjorts utifrån kända parametrar och mönster kring 
trafikrörelser för bostäder i Mjölby tätort. Leveranser till och från skola och sporthall uppskattas till 
cirka 2 rörelser per dag. Dimensionerande trafik vid skolan är den timme på morgonen som är 
trafikintensivas och bedöms infalla mellan klockan 07.00 och 08.00. Belastningens intensitet vad gäller 
sporthallens verksamheter är störst framförallt kvällar och helger. Trafikutredningen genomfördes 
innan granskningsförslaget var helt färdigt med en hämta/lämna plats i öster. Då planförslaget 
föreslår en hämta/lämna plats i öster görs bedömningen att den kommer avlasta Stinsgatan med cirka 
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30 procent av fordonsrörelserna. Detta eftersom angöringen via Bockarpsvägen antas vara mer 
fördelaktig för de hushåll som ligger norr och öster om skolan. Planförslaget innebär att trafiken 
bedöms öka på Stinsgatan från cirka 250 ÅDT (fordonsrörelser/dygn) till cirka 800 ÅDT år 2040. Även 
trafiken på Hargsvägen och Bockarpsvägen förväntas öka. Stinsgatan är redan idag utformad med 
hög trafiksäkerhet och har goda förutsättningar att hantera den ökande trafiken. Stinsgatans 
korsningar planeras att trafiksäkras ytterligare i samband med att skolan uppförs. Stinsgatans 
förlängning förbi skolan föreslås få hastigheten 30 km/h. Trafikökningen till år 2040 beror inte enbart 
på skolans och bostädernas tillkomst, utan även på grund av en generell trafikökning i tätorten. 
Hargsvägen har likt Stinsgatan en utformning med hög trafiksäkerhet, medan Bockarpsvägen behöver 
kompletteras med en gång- och cykelväg fram till Måndalen. Förslaget är att den dras gent genom 
skogen sista delen till skolan. Enligt trafikutredningen bedöms att en hastighetssänkning till 40km/h 
(till och med planområdet) i kombination med att gång och cykelbanan anläggs vara nödvändiga 
åtgärder för att hantera trafikökningen. Det kan även bli aktuellt att korsningar utmed Bockarpsvägen 
åtgärdas och trafiksäkras i samband med att gång- och cykelvägen byggs. Detta utreds vidare utanför 
planen.  

Det ska beaktas att alstringssiffrorna som är framtagna anger beräknat högsta värde av 
fordonsrörelser per dygn. Planeringen av utökade gång- och cykelvägar till och från skolan förväntas 
ersätta en del av antalet ökande motorfordon i området.  

Trafik skolan 
Detaljplanen har specifika trafikmål för den nya skolan i Eldslösa. Målen är satta med utgångspunkt 
att planera för en trygg och säker miljö för barnen. 

Mål 
• Trafiksäker miljö för barnen 
• Uppmuntra till gång och cykel till/från skolan (gena, trygga och upplevelserika gång- och 

cykelvägar) 
• Parkering separerad från skolmiljön 
• Två droppzoner (hämta/lämna platser) nära skolan 
• Få bilar förbi skolans entrétorg  
• Minimera risken att bilar till skolverksamheten ställer sig på närliggande villagator 

Villagatan 
Bostadsområdet ansluts via en villagata där sektionsbredden föreslås bli 6 meter. Ett asfalterat motlut, 
vinge, ersätter en gångbana. Sektionen innebär en begränsad parkering längsmed gatan då tanken är 
att parkering ska ske på egna tomten. Villagatans sektion föreslås enligt figur nedan. 
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Förslagen gatusektion på villagatan (AFRY, 2022) 

Stinsgatans förlängning 
Den befintliga förlängningen av Stinsgatan (skogsväg) har idag en bredd på 3 meter. Utifrån ökade 
flöden som planen medför föreslås att Stinsgatans förlängning, det vill säga förbi skolan och med 
avslut i en vändplats, breddas samt att en gång- och cykelbana anläggs längs med norra sidan av 
gatan. Hela vägsektionen föreslås bli 10,45 meter enligt sektionsuppdelning illustrerat nedan: 

 

Föreslagen gatusektion på Stinsgatan (AFRY, 2022) 

Gata mot parkering 
Den planerade gatan som går från Stinsgatans förlängning upp mot skolparkeringen på den f.d. 
pistolskyttebanan föreslås få en bredd på 6 meter. En gångväg planeras delvis i anslutning men viker 
sedan av från gatan. Illustration av denna gatusektion: 
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Föreslagen gatusektion för gata mot parkeringen på pistolskyttebanan (AFRY, 2022) 

Gång- och cykeltrafik 
Behovet av gång- och cykelvägar ökar om en skola placeras inom planområdet, då det blir en viktig 
målpunkt för hela östra Mjölby. En gång- och cykelväg planeras ansluta till befintlig gång- och 
cykelväg på Stinsgatan. Denna gång- och cykelväg fortsätter sedan längs med Stinsgatans förlängning 
mot villagatan öster om skolan och följer villagatan en bit innan gång- och cykelbanan avviker i 
naturområdet och fortsätter norrut genom Måndalen. Se bild nedan. Gång- och cykelvägen föreslås bli  
cirka 3,5 meter samma mått som befintliga gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen föreslås 
ansluta till Bockarpsvägen enligt illustration nedan. Denna gång- och cykelväg planläggs inte i 
detaljplanen men avses bli anlagd samtidigt som skolan. Då gång- och cykelbanan planeras genom ett 
område med höga naturvärden kommer hänsyn behöva tas till bland annat gamla tallar.  
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Kartan visar gång och cykelstråk i planområdet. Grå streckade linjer innebär kommande hårdgjorda gång- och 
cykelvägar, medan brunprickade stråk symboliserar viktiga rekreationskopplingar som bevaras i planförslaget. 
Gångvägar i gult aves asfalteras och belysas.  

I planen föreslås även att en gångbana anläggs mellan parkeringen på pistolskyttebanan och 
skoltomten med en bredd på 2 meter. Övergången på Stinsgatan från gångbanan mot skolan sker efter 
infarten till parkeringen för att minska möten mellan gångtrafikanter och fordon. 

Gång- och cykelbanan som planeras gå genom skogen från planområdet ämnar knytas samman med 
befintlig cykelbana vid Finnstugatan. Detta skulle innebära att hela Bockarpsvägen får en cykelbana 
av god standard. Cykelbanan ingår inte i detaljplanen men är en följd av att skolan planeras till 
området. 

Kollektivtrafik 
Det finns låg grad kollektivtrafik i området, där närmaste busshållplats är Bockarpsvägen som ligger 
inom 500 meter från planområdet. Hållplatsen trafikeras av linje 356. Busslinjen är en ringlinje som 
går 3 gånger varje dag.  

Parkering  
Parkering för bostäderna ordnas inom respektive fastighet. Utfarter får inte anordnas i 
gatukorsningar.  

Parkering för skolans behov ordnas på olika sätt. En större parkering för bland annat personal 
kommer att anläggas på den före detta pistolskyttebanan. Parkeringen anläggs med cirka 60 
parkeringsplatser. Parkering för rörelse- eller funktionshindrade ska finnas på skolans fastighet i 

Gång- och cykelväg 

 Gångväg 

Gång- och cykelväg 

Naturstig 

Möjlig naturstig 
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anslutning till entréer. Parkeringsplatsen på f.d. pistolskyttebanan ska användas för skolans behov 
dagtid och för idrottshallens behov på kvälls- och helgtid. Eventuellt kommer parkeringen vara 
stängd under nattetid för att minska risken för störningar för de boende i området.  

Vidare kommer droppzoner anläggas där föräldrar snabbt kan hämta och lämna sina barn. 
Droppzonerna placeras på två olika platser. Den ena intill skolans entrétorg och den andra förläggs i 
anslutning till den återvändsgata som föreslås via Bockarpsvägen.  

Skydds- och riskhanteringszon samt andra miljörisker 
I området finns inga vägar med farligt gods eller andra riskfaktorer som behöver beaktas.  

 
Miljö- och riskfaktorer 
 
Buller 
En bullerutredning har genomförts av Efterklang som visar hur delar av Bockarpsvägen, Stinsgatan, 
Vattugatan och Hargsvägen påverkas av trafikalstringen från skolan.  
 
För bostäder gäller förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, 
förordning 2015:16 med tillägg 2017). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande 
buller utomhus vid bostadsbyggnader från spårtrafik och vägar. Vid beräkningarna har trafiksiffror 
framtagna av AFRY används, men med en viss justering för trafiksiffror för 2040 då cirka 30 procent 
av skolans trafik förväntas angöra via Bockarpsvägen och planerad hämta/lämna plats istället för 
Stinsgatan. Intill skolan vid hämta/lämna platsen och angöringen upp mot parkeringen beräknas ÅDT 
(årsmedelsdygnstrafik) bli cirka 630 fordonsrörelser per dygn och vid korsningen 
Murkelvägen/Stinsgatan cirka 800 fordonsrörelser per dygn. Bockarpsvägens ÅDT för 2040 varierar 
beroende på vilken del av vägen som avses. Från cirka 600 fordonsrörelser per dygn upp till cirka 
1650 fordonsrörelser per dygn. Antalet fordonsrörelser avtar ju längre österut på Bockarsvägen som 
beräknas. Detta beror på att målpunkter och antalet hushåll minskas österut.  
 
Utredningen gör bedömningen att trafiken i området är fortsatt låg när skolan och bostäderna är 
uppförda och riktvärden för buller bedöms klaras med marginal.  För att skolgårdens vistelseytor ska 
uppfylla riktvärden ska den anläggas minst 20 meter in från Stinsgatans vägmitt. 
 
Befintliga bostäder får en begränsad ökning av trafikbuller på grund av ökad trafikmängd. Den 
ekvivalenta nivån ökar till ungefär 2 dB och den maximala nivån är minimalt påverkad. De hus som 
ligger närmst Bockarpsvägen har i dagens läge en ekvivalent ljudnivå på 55 dBA och efter 
exploatering på 57 dBA mot fasad. Det är under dagens riktvärde på 60 dB.  

 
Föroreningar 
Inom planområdet förekommer föroreningar i ett mindre avgränsat område. Området utgörs av en 
pistolskyttebana som fortfarande är i bruk, men som avvecklas under 2022. Pistolskyttet kommer att 
flytta till Hulje där även annan skytteverksamhet finns. Området är redan utrett gällande vilka 
åtgärder som behöver vidtas och sanering kommer ske innan skolans parkering anläggs.  
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Öster om planområdet och Bockarpsvägen ligger den gamla Bockarpsdeponin. Deponin som helhet 
var verksam mellan 1930- till 1980-talet. Här har hushållsavfall, industriavfall och farligt avfall 
deponerats. Deponin som helhet har undersökts under 2020 i syfte att kartlägga dess utbredning, 
sammansättning och vilka föroreningar som finns inom deponin. En utredning har inletts där 
kommunen ser över hur deponin kan användas och omvandlas till ett mer renodlat 
rekreationsområde.      
  
Ett öppet naturområde strax norr om planområdet, även kallad ”rundeln”, har fyllts ut av byggavfall 
och schaktmassor  som delvis är förorenade. Föroreningarnas utbredning är väl avgränsat genom 
flertalet provtagningar som utförts av Tyréns. Två punkter med föroreningar kommer särskilt tas om 
hand genom att jordmassor läggs på föroreningarna och planteras med vegetation för att minska 
risken att någon gräver på dessa två platser. Den gång- och cykelväg som planeras i kanten av 
rundeln föreslås byggs ovanpå befintlig mark.  

Översiktlig och kompletterande miljöteknisk markundersökning har gjorts för planområdet. 
Undersökningens resultat visar att sannolikheten är liten att området skulle vara utfyllt med 
förorenade fyllnadsmassor, utifrån historiska flygfoton och den provtagning som har genomförts. Att 
de ämnen och halter som påvisats inom fastigheten utgör skada eller olägenhet för människors 
hälsa där den ligger bedöms inte som sannolikt. 
 

           
Översiktskarta över områden med markföroreningar i orangestreckat. Ungefärligt planområde i rött.   

Teknisk försörjning  
Vatten  
I Stinsgatans förlängning finns befintlig vattenledning att ansluta till.  

Området är högt beläget vilket innebär att vattentrycket kan komma att uppfattas som lågt. Därför 
kan vattennätet behöva särskild anläggning för tryckstegring.  

Fastighetsägare skall installera nödvändig teknik för att tillgodose respektive enskilt behov avseende 
vattentrycket. 
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Spillvatten 
I Stinsgatans förlängning finns en förberedd spillvattenledning att ansluta till. Inom området skall 
huvudspillvattennätet byggas ut som självfallssystem. Nedströms exploateringsområdet ansluter 
ledningarna till Stinsgatans spillvattenpumpstation som pumpar spillvattnet vidare via ledningar i 
Vattugatan. Därefter leds spillvattnet i självfallsledningar till Mjölkulla avloppsreningsverk. 

Områdets terräng medför att flera fastigheter kan komma att behöva LTA-pumpstationer (Lätt 
Trycksatt Avlopp) för att pumpa spillvattnet till förbindelsepunkten. 

Dagvatten 
Inom avrinningsområdets lägsta parti ligger bostadsområdet Sjunningsfält, med Murkel- och 
Tryffelvägen, som klassas som instängt område. Detta innebär att dagvatten inte kan avledas naturligt 
via markytan vid skyfall. Utredning gällande dagvattenhanteringen visar att planområdet inte kan 
anslutas till befintlig dagvattenledning i Stingatans förlängning. Ledningssystemet har inte tillräcklig 
kapacitet för att omhänderta tillkommande dagvatten från det nya planområdet.  

Dagvatten föreslås därför ledas via ledningar och öppna dagvattendiken till en större damm i 
planområdets sydvästra del. 

Inom planområdet finns flera lokala lågpunkter, dels inom skolområdet, men även i mitten av 
bostadskvarteret. Inom skolområdet kommer dagvattnet till stora delar fördröjas lokalt. Ytan i mitten 
av bostadsområdet planläggs som gemensamhetsanläggning och får funktionen som uppsamlingsyta 
för dagvatten från tomterna och vid skyfall. 

Marken som består till stor del av vattengenomsläppligt material ger bra  grundförutsättningar för att 
omhänderta dagvattnet lokalt med hjälp av exempelvis perkolationsanläggningar. 

Det allmänna dagvattensystemet skall dimensioneras för 30-årsregn till marknivån och konstrueras så 
att 100-årsregnet avleds så att det inte uppstår skador på nedströms liggande bebyggelse. 30 
respektive 100-årsregn innebär nederbördsmängder med återkomsttid på 30 eller 100 år och vars 
mängd uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 30 respektive 100 år. 

Inom fastigheter ska dagvattnet avledas ovan mark för infiltration. Dräneringar pumpas till 
dagvattenavsättning där dräneringar ej går att ansluta med självfall.     

Skyfall 
Planområdet bedöms kunna hantera skyfall genom den dagvattenhantering som föreslås för området.  

 
Vatten till brandsläckning 
Vattenledningar skall planeras och byggas för brandförsörjning enlig Svensk Vattens gällande 
principer. För att uppnå tillräcklig kapacitet för brandpostuttag kan särskilda åtgärder för 
tryckstegring krävas såsom exempelvis ny tryckstegringsstation. Nya brandposter ska ordnas vid 
skolan och i bostadskvarteret. 

Sprinkler 
Det finns inga planer på sprinkleranläggningar i området. 

EL 
Planområdet ligger inom Mjölby kraftnät AB:s lokalområde och förväntas kunna kopplas till 
befintliga ledningar.  

Fiber 
Planområdet förväntas att kunna kopplas upp till befintligt nät.  
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Avfall 
Gator och vändplaner dimensioneras så att angöring och hämtning av avfall kan ske på ett trafiksäkert 
sätt. Enbostadshusen föreslås ha egna sopkärl. På skolfastigheten ska avfallshantering ske i 
sydvästliga hörnet där även resterande leveranser till skolan ska ske.  
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Genomförande av 
detaljplanen 

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

Samråd    Vår 2021 

Granskning    Höst 2022 

Antagande    Höst 2022 

Laga kraft preliminärt  Vinter 2022/2023 

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 
Mjölby kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för utbyggnad och skötsel av allmän platsmark. 

Teknisk försörjning 
Nätbolagen ansvarar för utbyggnad och skötsel av de allmänna ledningar som finns inom 
planområdet. Detta kan då ske med egen finansiering och/eller med kommunens finansiering. 

Kommunen svarar för utbyggnad av ledningar för  kommunalt vatten och avlopp samt 
dagvattenstråk inom området.  
 
Inom kvartersmark svarar respektive fastighetsägare för matning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och 
fiber om inget annat avtalas mellan fastighetsägaren och ledningsbolagen. Fastighetsägare som får 
fastighet med del av markreservat med gemensamhetsanläggning (GA) har ansvar för att på egen 
tomt se till så att dagvattenfördröjning inte hindras. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Fastighetsägare 
Hela planområdet ägs av kommunen.  
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsbildning 
Gemensamhetsanläggning (del av Mjölby 40:7) blir aktuellt för de inre bostadsfastigheterna vid 
fördjupningen där dagvatten kan samlas. Syftet är att gemensamt sköta och ha rådighet denna yta. 

Fastigheter ska avstyckas enligt detaljplanen för bostad och skola. 

Fastighet/lott Ägare Konsekvens 

Del av Eldslösa 10:1 Mjölby kommun Ny fastighet ska bildas 
genom avstyckning 
rörande kvartersmark 
Skola och Trafik samt 
Bostäder.  

Del av Mjölby 40:7 Mjölby kommun Ny fastighet ska bildas 
genom avstyckning 
rörande kvartersmark 
Skola och Trafik samt 
Bostäder. 

Del av Mjölby 40:7 Mjölby kommun Markreservat för 
gemensamhetsanläggning 
ska bildas. 

Mjölby 43:1 Mjölby kommun Ny fastighet ska bildas 
genom avstyckning 
rörande kvartersmark 
Bostäder. 

Mjölby 43:9 Mjölby kommun Ny fastighet ska bildas 
genom avstyckning 
rörande kvartersmark 
Bostäder. 

 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kommunen bekostar detaljplanen, fastighetsbildning och tidiga övergripande undersökningar, 
utbyggnad av allmän plats, marksanering, eventuella rivningar, eventuell avverkning. Kommunen 
bekostar även  utbyggnad av allmän plats, omläggning av kommunala ledningar samt drift av allmän 
plats.  

Exploatören bekostar bygglov, åtgärder på marken, kompletterande undersökningar och lagfart. Detta 
gäller om inget annat överenskommes. 

Kommunala investeringar och kostnader 

Kommunens investeringskostnader för att bygga ut planen exklusive skola bedöms till cirka 20-25 
mkr. Detaljplanen för  Eldslösa Norra samfinansieras med pågående detaljplan för Eldslösa Södra. 
Detaljplanerna finansieras genom försäljning av tomter, va-avgifter och allmänna medel. 
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Anslutningsavgifter 
Exploatören betalar anslutningsavgift för el, VA, fjärrvärme och fiber.   
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Undersökning – Behov av 
strategisk 
miljöbedömning 

Vad är en undersökning? Vad är 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 
upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. 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 PBL 4 kap 34 §).  

Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker redovisningen av 
konsekvenser under rubrikerna Detaljplanens innebörd och Miljö- och riskfaktorer. Vad som avgör om en 
detaljplan har betydande miljöpåverkan eller inte styrs dels av lagstiftning (förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar 2017: 955) 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.  

Slutsats och ställningstagande 
 
Planen bedöms främst få konsekvenser för osäkerheter kring påverkan om naturvärden, 
rekreationsvärden samt risk för människors hälsa i form av markföroreningar.  

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella 
detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan. Motivet 
till ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning och den analys som 
redovisas i miljöchecklistan. 
 
Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas för 
detaljplanen.  
 

Miljöchecklista - grund till strategisk miljöbedömning  
Miljöchecklistan nedan utgör ett underlag för en samlad bedömning av den inverkan som 
detaljplanens genomförande medför på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra 
naturresurser. Undersökningen ska också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i 
omgivningen. Observera att undersökningen är preliminär och kan behöva omvärderas om ny 
kunskap tillförs detaljplanen. 
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Beskrivning av detaljplanen – Eldslösa Norra 

Planens storlek 
och innehåll 

Planområdet omfattar 8,3 cirka hektar och innefattar planläggning av 
skola och bostäder.  

Planområdet avgränsas av bostadsbebyggelse och grönstråk i väster, 
skog i norr, Bockarpsvägen och före detta Bockarpsdeponin i öster och 
skog i söder.  

Befintlig 
markanvändning 

Planområdet består idag till stor del av ett hygge. Resterande delar av 
planområdet består av tallskog med inslag av gran, i söder är skogen 
äldre och i väster utgör planområdet av ett grönstråk som förbinder 
Måndalens rekreationsområde med skog och stigar i söder, öster om 
bebyggelsen vid Rothemsvägen.  

Hygget nyttjas sparsamt, medan gångstigen i väster, mellan bostäder 
på Sjunningsfält och hygget nyttjas av många Mjölbybor. Resterande 
delar nyttjas främst för mountainbikeåkning, löpning och promenader. 
Det finns inga iordningsställda gångstråk som sköts av kommunen i 
planområdet utan de har uppstått spontant över tid.  

 

Kulturvärden 

 
Byggnadsminnen, fornlämningar eller andra skyddade 
kulturmiljöer samt riksintressen. 

Kommentar: 

Kommunen har genomfört arkeologiska utredningar i etapp 1 
(inventering, utredning och provgrävning). Utredningarna har visade 
på ett litet antal fornlämningar. Dessa har sedan förundersökts och 
ingen slutundersökning bedöms behövas. Den senaste 
förundersökningsrapporten 2022:23 ska godkännas av länsstyrelsen 
inom kort. 

Inga byggnadsminnen eller andra skyddade kulturmiljöer berörs.  

 Andra värdefulla kulturmiljöer, t.ex. känsliga landskapsavsnitt 
eller områden upptagna i kommunens kulturmiljöprogram. 

Kommentar: Inga andra byggnadsminnen eller andra skyddade kulturmiljöer 
berörs. 

Planens påverkan 

Beskrivning  Planen bedöms inte påverka några kulturvärden.  
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Naturvärden 

X 
Skyddad natur, t.ex. Natura 2000-områden, naturreservat, 
biotopskyddsområden och riksintressen 

Kommentar: I området saknas skyddad natur men planområdet ligger nära ett 
område där den fridlysta växten knärot finns. 

 Strandskyddszoner 

Kommentar: Inget vattendrag finns inom planområdet. 

 Övrig värdefull natur, t.ex. objekt i kommunens naturvårdsprogram 

Kommentar: 

Inom planområdet finns ett naturvärdesobjekt klass 4 – visst 
naturvärde i den norra delen. Värdeelement är bl.a. enstaka torrakor, 
blomrikedom och nektarresurser i form av sälg m.m. Värdestrukturer 
är måttlig olikåldrighet, trädslagsblandning, flerskiktning och måttlig 
mängd av skrymslen.  

Söder om föreslagen förlängning av Stinsgatan återfinns delar av ett 
större naturvärdesobjekt klass 2 – högt värde. Området har högt 
biotopvärde kopplat till naturtypen gammal åsbarrskog och ett 
påtagligt artvärde däribland en rik förekomst av den rödlistade och 
fridlysta orkidén knärot.  

Planområdet angränsar i norr till Måndalen som enligt 
naturvärdesinventeringar har höga naturvärden. Området har 
naturvärdesobjekt från naturvärdesklass 4 till naturvärdesklass 2. 
Området finns även utpekat i kommunens naturvårdsprogram. Det är 
framförallt den talldominerade blandskogen som har naturvärden. 

Norr om planområdet, i anslutning till Bockarpsvägen planeras en 
gång- och cykelväg genom skogen i Måndalen, den anpassas till 
områdets naturvärden, särskilt de äldre tallarna. Detta medför att 
gång- och cykelvägen kan ibland behöva bli smalare. 2,5 m som 
bredast.  

X Fridlysta eller rödlistade växt- eller djurarter 

Kommentar: 

I de sydliga delarna av området finns knärot som är fridlyst. En 
mindre del av området där knäroten växer tas i anspråk för planen. I 
huvudsak handlar det om redan ianspråktagna ytor som pistolskyttets 
anläggning som görs om till parkering till skolan och infartsgatan till 
parkeringen följer till stora delar den ursprungliga skogsvägen till 
skyttet. I planområdets sydvästra kant planeras en dagvattendamm 
som anpassas så att ingen knärot riskerar att skadas och påverkan på 
livsmiljön minimeras, bland annat genom skyddsavstånd till 
dammen. Vändzonerna till skolan gör ett mindre intrång i kanten av 
skogen, men där är idag få träd och ingen knärot återfinns där. I 
sydväst planeras en dagvattendamm, vilket medför att träd behöver 
tas ner i kanten mot bebyggelsen. För att minimera påverkan på 
knäroten kommer ett flerskiktat skogsbryn alternativt flera planteras i 
anslutning till dammen och söder om vändplatsen i planområdets 
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sydöstra del. I och med tidigare exploatering i väster har skogsbrynet 
till stora delar försvunnit. Genom att återskapa skogsbryn förbättras 
möjligheterna att bibehålla mark- och  luftfukten lokalt och 
förutsättningarna som helhet bibehålls för knäroten.  

 Vattenområden klassade som vattenförekomster av vattenmyndigheten 

Kommentar: Inga vattenförekomster finns inom planområdet.  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Kommentar: 

Eftersom föreslagen exploatering bara tar i anspråk en mindre del av 
värdefulla naturmiljöer och dessa dessutom enbart är 
parkering/infrastruktur och dagvattenlösning bedöms planförslaget ha 
liten påverkan på viktiga spridningssamband.    

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena.  

Beskrivning  

Planen bedöms överlag ha en liten påverkan på naturvärdena på 
platsen. De naturvärden som har påtagligt värde (naturvärdesklass 3) 
eller högre (naturvärdesklass 2) är till stora delar utanför 
planområdet. Det skogsområde med knärot som ligger i den södra 
delen av planområdet får en mindre påverkan i form av framförallt 
den damm som planeras i den planområdets sydvästra del.  

 

Sociala värden 

X 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden 
med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur). Lämpliga 
platser för lek, motion och annan utevistelse, t.ex. badplatser, skidbackar, 
lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt 
och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. (2 kap. 7 § PBL) 

Kommentar: 

Delar av planområdet är idag uppskattade rekreationsstråk som 
uppkommit spontant. Det är därmed viktigt att vissa av dessa stråk 
fortsättningsvis blir kvar som promenadstråk så skogsmiljöerna 
tillgängliggörs även i framtiden. Planförslaget medger detta.  

X Tysta områden 

Kommentar: 

Planområdet är en del av ett större skogsområde som är ingår i ett 
större område av tystare karaktär i Mjölby tätort. Mjölby tätort 
präglas annars av buller  från bl.a. E4an och järnvägen i norr och i 
väster av tätorten. Då exploatering föreslås i delar som idag är relativt 
tysta kommer detta påverka delar av denna tysta miljö som blir mer 
bullrig än innan.  

X Mötesplatser 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
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Kommentar: 

Bortsett från gångstråken i området finns inga kända allmänna 
mötesplatser i planområdet. Lekplatser och naturmiljöer kan fungera 
som viktiga spontana mötesplatser för bland annat barnfamiljer.  

Den planerade skoltomten kan komma att fungera som en ny viktig 
mötesplats.  

Planens påverkan  

X Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning  

Planen bedöms medföra liten påverkan på sociala värden, då enbart en 
liten del av rekreationsskog tas i anspråk. Planen säkrar upp ett 
bredare grönstråk från tätorten ut till större naturområden i den 
västra delen av planområdet mellan befintliga bostäder och 
skoltomten. Tillgången till rekreationsskog minskas något, men i och 
med att ett cykelstråk till/från skolan byggs görs den befintliga nära 
rekreationen mer tillgänglig även under den mörka årstiden.  

 

Materiella värden 

 Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

Kommentar: Inget vattenskyddsområde berörs.  

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

Kommentar: 

Skogsbruksmark berörs men skogen har till stora delar redan 
avverkats för några år sedan. I den östra delen av planområdet finns 
delar av ett mindre skogsbestånd som behöver tas ner för att 
möjliggöra bostäder och gång- och cykelväg. Nedtagning av enstaka 
träd kan också bli aktuellt vid breddning av Stinsgatans förlängning 
och eventuellt vid anläggande av återvändsgatan från Bockarpsvägen. 
Vidare kommer en del träd behöva tas ner på planerad skoltomt. 
Kompensationsåtgärder kommer delvis att vidtas för denna 
avverkning i form av nyplantering, omhändertagande av virke lokalt i 
form av död ved och balansstockar m.m. Markslag från skog till 
exploaterad mark kommer att ändras och bli bebyggd miljö.  

 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

Kommentar: Inget riksintresse berörs. 

 
Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

Kommentar: Inget sådant område berörs.      

X Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981252-om-omradesskydd-enligt_sfs-1998-1252
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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Kommentar: 

Planområdet omfattas av tre riksintressen för totalförsvarets militära 
del. Riksintressena som omfattas är influensområde för luftrum för 
Malmens flygflottiljflygplats respektive Karlsborgs övningsflygplats, 
samt stoppområde för höga objekt. Inom dessa riksintresseområden 
föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga objekt räknas 
byggnader och andra byggnadsverk över 45 meter från marknivån 
inom sammanhållen bebyggelse och över 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse. Ingen hög bebyggelse föreslås i 
detaljplanen.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena.  

Beskrivning  
Då ingen hög bebyggelse planeras bedöms planförslaget inte påverka 
några riksintressen.   

 

Risker för människors hälsa eller miljön 

 
Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, 
ras och skred, torka, värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, 
extrem kyla)  

Kommentar: 

Planområdet har goda infiltrationsmöjligheter, men då det är kuperat 
finns flera instängda områden som behöver hanteras. I skolan kommer 
delar av skolgården sänkas ner för att klara stora vattenmängder. 
Vatten från gatorna kommer att hanteras via ledningar och öppna 
diken. Dagvattnet leds till en damm som planeras i planområdets 
sydvästra del. Dagvattenlösningarna i området bedöms som helt 
kunna hantera extrema naturhändelser bra och risken bedöms som 
liten. Det bedöms också som väldigt låg risk att dagvatten rinner mot 
recipienten Svartån vid skyfall.  

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. 
tåg- och flygolycka) 

Kommentar: Området ligger inte i närheten av leder för farligt gods.  

X 
Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. 
buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive 
allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

Kommentar: 

Nära planområdet finns den före detta Bockarpsdeponin, som har 
använt som deponi tidigare. Deponin lades ner på 1980-talet. Den 
finns till största del på den östra delen av Bockarpsvägen. Flera 
utredningar har gjorts för den före detta deponin. Utredningarna 
visar inga indikationer på att dess föroreningar sprider sig till 
omgivande områden.  

Utifrån historiska flygfoton och den provtagning som har genomförts 
inom detaljplaneområdet bedöms sannolikheten som låg att området 
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skulle vara utfyllt med förorenade fyllnadsmassor där stickprov i jord 
ej analyserats. Att de ämnen och halter som påvisats inom fastigheten 
utgör skada eller olägenhet för människors hälsa där den ligger 
bedöms inte som sannolikt.  

Inom planområdet förekommer föroreningar i ett mindre avgränsat 
område. Området utgörs av en pistolskyttebana som fortfarande är i 
bruk, men avvecklas under 2022. Pistolskyttet kommer att flytta till 
Hulje där även annan skytteverksamhet finns. Området är redan 
utrett gällande vilka åtgärder som behöver vidtas och sanering 
kommer ske innan skolans parkering anläggs.  

Strax norr om planområdet finns rester av byggavfall m.m. i marken. 
Det är utfyllnadsmassor som tillkommit i samband med att 
Bockarpsdeponin var i bruk. Föroreningarnas utbredning är väl 
avgränsat genom flertalet provtagningar. Två punkter med 
föroreningar kommer särskilt tas om hand genom att jordmassor läggs 
på föroreningarna och planteras med vegetation för att minska risken 
att någon gräver på dessa två platser. Förslaget är framtaget 
tillsammans med Tyréns som gjort samtliga provtagningar i området 
och intilliggande före detta deponi.  

Genom att planförslaget innebär ny bebyggelse i form av en 
grundskola och bostäder kommer buller att uppstå från transporter. 
En bullerutredning är genomförd och den visar att planförslaget 
klarar riktvärden för buller. Bullerutredningen utgår från de trafiktal 
som är framräknande i den trafikutredning som är genomförd för 
detaljplanen och antagandet att 30 % av trafiken till/från skolan 
kommer att välja att åka via Bockarpsvägen och till planerad droppzon 
vid återvändsgatan från Bockarpsvägen.  

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Kommentar: Planen bedöms inte medföra risk för att miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft överskrids.   

X Miljökvalitetsnorm för vatten 

Kommentar: 

Dagvatten från ett område med urban markanvändning så som 
takytor, parkeringar och lokalgator riskerar att bidra med en ökad 
föroreningsbelastning till recipienten. Exempel på föroreningar är 
näringsämnen, metaller, partiklar och oljeföreningar. Planerad 
bebyggelse får inte inverka på recipientens status så att enskilda 
kvalitetsfaktorer försämras.  

Vattenrecipienten, Svartån, har måttlig ekologisk status beroende på 
fysisk påverkan då det är bristfällig konnektivitet i vattendraget. 
Kemisk status för Svartån uppnår ej god, medan tillkomst/härkomst 
är naturlig.  

Varken kemisk eller ekologisk status bedöms påverkas av 
dagvattenhanteringen i utbredningsområdet. Detta då lokalt 
omhändertagande av dagvattnet eftersträvas och planområdet ligger 
flera kilometer från recipienten. Planområdet har gynnsamma 
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förutsättningar för LOD genom att jorden i området har god 
infiltration. De öppna lösningar som föreslås kommer att reducera 
påverkan från området när det gäller dagvatten. 

Dagvattenutredningen som är gjord planområdet visar att MKN inte 
försämras för recipienten Svartån. Dagvatten inom planområdet har 
väldigt låg risk att det når Svartån, infiltrationsgraden inom området 
är hög. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och 
för miljön.  

Beskrivning  

Eftersom både planområdet och den före detta deponin används som 
rekreationsområde redan idag och markföroreningarna planeras tas 
om hand bedöms planförslaget bidra till en förbättring men hänsyn 
till markföroreningar inom planområde och angränsande område norr 
om planområdet. Inte heller bullervärden bedöms att överskrida 
rekommenderade gränsvärden genom den nya exploateringen. Därför 
bedöms den totala påverkan som liten.   

 

Sammanvägd bedömning 

Påverkans totaleffekt  

Kan planen antas medföra påverkan på 
kulturvärden?  Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan på 
naturvärden?  Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala 
värden?  Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella 
värden?  Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för 
människors hälsa eller för miljön?  Ingen Liten Måttlig Stor 

Bedömning 

Planförslagets huvudsakliga påverkan bedöms som liten. Den största påverkan är på 
sociala- samt naturvärden då mindre delar av planområdet används för rekreation. 
Planerad bebyggelse föreslås främst på ytor som redan idag är påverkad naturmark, 
antingen i form pistolskytte, skogsvägar, hygge. Mindre delar orörd mark tas i anspråk för 
bostäder och en dagvattendamm. Sociala värden påverkas lite i form av att mindre delar av 
skogen i öster bebyggs med bostäder.   
 
Då förorenad mark avses efterbehandlas bedöms den inte utgöra någon risk för människors 
hälsa och miljö inom planområdet.  
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Kan planens omfattning medföra betydande miljöpåverkan? 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är betydande?  

Beskrivning 
Planläggningen innebär att delar av ett naturområde omvandlas till bostadsmark och skola, 
vilket innebär att allmänhetens behov av information är viktig. Traditionellt samråd och 
granskning kommer att genomföras där allmänheten och andra berörda parter får yttra sig.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan?  

Beskrivning Planförslaget bör beaktas i kombination med både utbyggnaden av Svartå strand och 
Eldslösa södra gällande vattenkvalitetsnormer, då alla har samma recipient. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens 
miljölagstiftning?  

Beskrivning Planen påverkar inte genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 

Slutsatser och fortsatt arbete  
Det finns vissa utmaningar i planen, där ianspråktagandet av rekreationsskog och markföroreningar är de största. 
Dock bedöms påverkan inte vara tillräckligt omfattande för att medföra betydande miljöpåverkan, utan kan hanteras 
inom ramen för en vanlig planprocess.  

Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Maria Högberg och planarkitekt Caroline Ekman Gyllemark 

Arbetet har skett i samarbete med kommunens miljöchef Jenny Asp Andersson och kommunekolog Anna Carpholm.  
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Övrigt 

Referenser 
Utredningar 
 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning tomtmarkerna, Eldslösa Norra, Tyréns 2022 
• Kompletterande miljöteknisk markundersökning tomtmarkerna, Eldslösa Norra, Tyréns, 2022 
• PM Geoteknik. Eldslösa exploateringsområde 1, Tyréns, 2019 
• Trafikbullerutredning, Efterklang, 2022 
• Östra Eldslösa Utmarksbruk i Mjölbys utkant, Arkeologisk förundersökning - rapport 2022:5, 

Stiftelsen Kulturmiljövård, 2022  
• Hålväg och stolphål i Eldslösa, Arkeologisk förundersökning, rapport 2022:23, Östergötlands 

museum, 2022  
• Trafikutredning Eldslösa Norra, AFRY, 2022 
• VA-utredning Norra Eldslösa i Mjölby, (inklusive dagvattenutredning), AFRY, 2022 
• Naturvärdesinventering i del av Hålaskogen i Mjölby södra kant, Fennicus Natur, 2017 
• Naturvärdesinventering. Eldslösa strax utanför Mjölby (Mjölby kommun) som underlag till 

planprogram för Östra och Södra Eldslösa, Calluna,  2019 
• Naturvärdesinventering inom delar av detaljplan norra respektive södra Eldslösa, Enviroplanning, 

2021 
• Skolbiotopen Eldslösa skola – gestaltningsprogram (preliminär handling), AFRY, 2022 

  
Kommunala handlingar och riktlinjer 
Översiktsplan för Mjölby kommun (antagen 2011) 
 
Övrigt 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-
miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/Biologisk-mangfald/Artskydd/  

Medverkande tjänstemän 
Caroline Ekman Gyllemark, projektledande planarkitekt , Byggnadskontoret  
Maria Högberg, planarkitekt, Byggnadskontoret  
Ketil Kindestam, mark- och exploateringsingenjör, Kommunstyrelsens förvaltning  
Christoffer Kempe, projektledare geoteknik och miljöteknik, Service-  
Matilda Henebäck, projektledare anläggning, Service- och teknikförvaltningen  
Kristoffer Gustafsson, projektledare skola, Service- och teknikförvaltningen  
Ida Andersson, stadsträdgårdsmästare, Service- och teknikförvaltningen 
Joel Runn, trafikingenjör, Service- och teknikförvaltningen  
Jimmy Johnsson, VA-ingenjör, Service- och teknikförvaltningen  
Jenny Asp Andersson, miljöchef, Miljökontoret 
Anna Carpholm, kommunekolog, Miljökontoret  
Thomas Kinell & Mikael Dahlqvist, utbildningsstrateger, Utbildningsförvaltningen  
 

har tillsammans med berörda kommunala förvaltningar och konsulter från AFRY och Snidare 
Arkitekter AB tagit fram planförslaget. 

 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/Biologisk-mangfald/Artskydd/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/Biologisk-mangfald/Artskydd/
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Byggnadskontoret 
Byggnadskontoret 
Telefon: 0142-850 00 
E-post: byggnad@mjolby.se 
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby 
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