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Denna handling har utarbetats av plankonsult Linda Wiking Tyréns AB, i samråd med kommunför-
valtningens stadsbyggandsenhets handläggare, planeringsarkitekt Alisa Basic.  
      
        
Alisa Basic, planeringsarkitekt     
Telefon 0141-22 51 78 
 
 
 
 
 
Beslut: 
 
PMN beslut, samråd  2011-04-28    
PMN beslut, utställning  2011-10-13           
PMN beslut, revidering och antagande 2012-01-19   
Laga kraft   2012-02-14    
 
 
 
Upprättad 2011-12-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samrådet omfattade detaljplanen även Vintergatan och korsningen Vinterga-
tan/Delfinvägen i syfte att studera förändringar i det i detaljplanen för riksväg 50 fö-
reslagna gång- och cykelvägnätet mellan Badstrandsvägen och Storgatan. Efter 
samrådet om föreliggande detaljplan har Trafikverket meddelat att gång- och cykel-
tunneln under riksvägen inte är genomförbar och att annan lösning måste studeras. 
Den del av föreliggande detaljplan som handlade om anslutningen av lokala gång- 
och cykelvägar till tunneln under riksvägen har därför undantagits från beslut om 
utställning (PMN 2011-10-13 § 175). 
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Detaljplan för 
del av Agneshög 3:1 m.fl. (Badstrandsvägen), Varamon, 
Motala kommun 
 
 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 
PLANPROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdrag - kommunstyrelsen eller plan- och miljönämnden ger stadsbyggnads-

enheten i uppdrag att inleda program-/planarbete. 
Program - program som bestämmer detaljplanens inriktning och omfattning 

upprättas om så behövs. Samråd kring programmet genomförs. 
Samråd - förslag till detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra be-

rörda ges möjlighet att lämna synpunkter. 
Mellan samråd - inkomna synpunkter sammanställs. Detaljplanen bearbetas med 
och utställning hänsyn till inkomna synpunkter. 
Utställning - den bearbetade detaljplanen ställs ut. Möjlighet att lämna synpunk-

ter bereds. 
Antagande - kommunfullmäktige eller plan- och miljönämnden antar detaljpla-

nen. 
Laga kraft - om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft ca fyra veckor ef-

ter antagandet. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodo-
sedda kan ligga till grund för överklagande.  

 
 
HANDLINGAR 
 
Detaljplanen består av plankarta samt illustrationskarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmel-
ser samt denna planbeskrivning med genomförandebeskrivning. Till detaljplanen hör även 
grundkarta och fastighetsförteckning. 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny gatuförbindelse mellan riksväg 50 och Varamoba-
den, Badstrandsvägen. Badstrandsvägen kommer att fungera som den nya huvudinfarten till Va-
ramon och därmed förbättra tillfarten till Varamo-området. Syftet med utbyggnaden av Bad-
strandsvägen är i sin tur att ge förutsättningar för utveckling av befintliga verksamheter i området 

  Uppdrag Laga kraft Program Samråd Utställning Antagande 

Här är vi nu 
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samt möjliggöra komplettering med nya kommersiella samt mot turism och besöksnäring oriente-
rade verksamheter.  
  
Befintlig infart till Varamon via Månvägen kommer att stängas. Detaljplan för en förbindelse mel-
lan Badstrandsvägen och Månvägen upprättas parallellt med föreliggande detaljplaneförslag. 
 
Området är idag delvis planlagt för allmän platsmark, park och gata. En del av det sedan tidigare 
planlagda parkområdet kommer att tas i anspråk för gata.  
 
 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 och 5 KAP MILJÖBALKEN 
 
Detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning 
med mark, vatten eller andra resurser och kan därmed anses vara förenlig med bestämmelserna i 
Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. 
 
 
PLANOMRÅDE 
 
Planområdet gränsar i väster till bostadsbebyggelse (kvarteret Champinjonen), i öster till riksväg 
50/Luxorrondellen och i söder till Jättens norra slänt. Norr om planområdet angränsar åkermark. 
Planområdets totala areal är ca  0,7 hektar. I planområdet ingår del av de kommunägda fastighe-
terna Innerstaden 1:336, Agneshög 3:1 och  Varamon 1:68.  
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer 
 
Enligt översiktsplanen 2006 är Varamobaden och strandpromenaden en viktig angelägenhet för 
hela kommunen. Att bevara områdets karaktär ska eftersträvas samtidigt som satsningar bör 
göras för att stärka Varamon som attraktivt besöksmål. För att uppnå detta bör bl.a. följande 
åtgärder vidtas: 
•   Ge hög prioritet till utbyggnaden av Badstrandsvägen oavsett när ombyggnaden av rv50   
genomförs. Badstrandsvägen ska enligt översiktsplanen bli den nya huvudtillfarten till Varamoba-
den och ersätta Månvägen, som stängs vid riksvägsomläggningen. 
•    Utreda förutsättningarna för att påbörja utbyggnad av campinganläggning i kvarteret Tvätt-
svampen, del av Agneshög 3:1. 
•    Utveckla området mellan Månvägen och Badstrandsvägen för idrotts- och fritidsverksamheter. 
•    Förbättra parkeringsmöjligheterna genom att anlägga infartsparkeringar. Eventuell reglering 
sommartid av parkeringen på bostadsgatorna i strandzonen bör utredas vidare. 
 
Detaljplanen har därmed direkt stöd i översiktsplanen. 
 
Detaljplanen överensstämmer också med det tidigare framtagna Idéprogrammet för Varamoba-
den samt det av kommunfullmäktige beslutade (januari 2010) handlingsprogrammmet till denna. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
 
Gällande detaljplaner inom området är: 

 SP 299, Stadsplan för Badstrandsvägen, fastställd 1985-10-21. 
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 SP 298, Stadsplan för kv Tvättsvampen m.fl., fastställd 1985-12-19 genom regeringsbe-
slut. 

 SP 261, Stadsplan för Södra Varamon, fastställd 1980-12-18 genom regeringsbeslut. 
 
I stadsplanen för Badstrandsvägen är en förlängning av Badstrandsvägen planlagd, dock med en 
något avvikande sträckning än i föreliggande detaljplan och inga separata gång- och cykelvägar el-
ler parkeringsytor. Detsamma gäller stadsplanen för Tvättsvampen (del av Agneshög 3:1). 
 
Utbyggnaden av den nya riksväg 50 påbörjades sommaren 2010 och beräknas vara klar år 2013. 
 
Program för planområdet 
 
Planprogram för Badstrandsvägen mm, Varamon, har tagits fram och godkänts av kommunsty-
relsen i september 2010. Programmet klargör förutsättningarna för nya, med hänsyn till omlägg-
ningen av rv 50, nödvändiga väganslutningar till Varamon samt nya gång- och cykelvägar inom 
området. Programmet utreder även förutsättningarna för utveckling av befintliga verksamheter i 
området samt möjligheterna till komplettering med nya kommersiella och mot turism och be-
söksnäring orienterade verksamheter. 
 
Miljöbedömning 
 
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande beskrivs under särskild rubrik. Där konstateras 
att den nya detaljplanen varken bör medföra negativ påverkan på det berörda områdets miljövär-
den eller dess omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet. 
 
Detaljplaneförslaget bedöms således inte medföra en betydande miljöpåverkan som föranleder en 
miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
 
Mark och vegetation 
 
Området utgörs huvudsakligen av åkermark. Badstrandsvägen kommer att ligga mellan de två lo-
kala höjderna Furulidsområdet och Jätten. Markytan är plan i öst, men i den västra delen sänker 
den sig ner mot Varamovägen. Invid Jätten finns en gammal stengärdsgård och en stig går som 
en slinga genom området. Här finns också en lövskogsridå som löper i nord-sydlig riktning.   
 
Det är önskvärt att spara så mycket som möjligt av denna trädridå och samtidigt uppnå en visuell 
och upplevelsemässig effekt av att passera den och komma in i Varamo-området. Vid byggnatio-
nen av Badstrandsvägen föreslås därför att så få träd som möjligt tas bort. 
 
Geotekniska förhållanden 
 
WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Motala kommun genomfört en översiktlig geoteknisk 
utredning för hela programområdet. Enligt utredningen består jorden inom planområdet av ler-
morän.  I terrängen syns det som en höjning av marken. Lermoränen är täckt av mull och vegeta-
tionslager.  
 
Enligt den geotekniska utredningen har lermoränen tillräcklig bärighet för grundläggning av både 
vägar, gator och enplans- och flervåningshus.  
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Grundvattenytan ligger ca 0,5 meter under marknivån och jordlagren är täta. Förutsättningarna 
för infiltration av dagvatten är därför begränsade i området. 
 
Risk för höga vattenstånd 
 
Vätterns höjd varierar mellan 88,0 och 88,7 meter över havet. SMHI har gjort en beräkning av 
s.k.10 000-årsflöde som för Vättern visar en högsta nivå om +89,32 över rikets nollpunkt. Lägsta 
nivå inom planområdet för Badstrandsvägen, befintliga förhållanden, ligger på ca 91,1 meter över 
havet, dvs. ca 1,8 meter över SMHI:s beräknade högsta nivå (10 000-årsflöde). 
 
Tillgänglighet 
 
I och med anläggandet av Badstrandsvägen och parallellgatan till Varamovägen kommer tillgäng-
ligheten till Varamon att förbättras. Det blir en miljöförbättring och ökad tillgänglighet för de bo-
ende utmed Varamovägen då den trafik som förut sökte, och till och med parkerade på Varamo-
vägen, nu kommer att kunna nyttja Badstrandsvägen och parallellgatan istället. Det innebär att 
biltrafiken flyttar längre österut, bort från bostadsområdet, och att fler förflyttar sig till fots väl 
inne bland bebyggelsen jämfört med tidigare. 
 
Badstrandsvägen kommer att utformas som en tydlig entré till Varamobaden. Antalet parkerings-
platser för besökare till området kommer att öka. De nya gång- och cykelvägarna förbättrar dess-
utom avsevärt tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter. 
 
Gator och trafik 
 
Biltrafik 
Varamovägen, förlagd i nord-sydlig riktning, utgör huvudgata i Varamon. Trafikförsörjning av 
området sker idag via tre olika vägar/gator; Mariebergsgatan i söder, Månvägen i Varamons mel-
lersta del samt Bispgatan i norr. Rundkörningsmöjlighet saknas i princip i området, all trafik mås-
te ta sig såväl fram som tillbaka på Varamovägens smala sektion. I dagsläget kommer biltrafik in 
till planområdets närområde huvudsakligen via Månvägen.  
 
Detaljplanen innebär att tillfarten till Varamon förbättras i och med Badstrandsvägens utbyggnad. 
Det kommer att bli tydligare att denna väg leder till badet och kringliggande verksamheter. Ut-
formningen med trädplanteringar som också föreslås i denna plan bidrar till att visa riktning och 
markera entrén till området. Badstrandsvägen kommer även att fungera som ytterligare en infart 
till Folkets Park. 
 
Korsningen Badstrandsvägen/parallellgatan föreslås utformas som en rondell. Denna rondell kan 
fungera som en entréplats till Varamon. Möjligheten att skapa en infoplats invid Jätten med  an-
slutning från den nya rondellen finns också, men får prövas i en senare detaljplan.  
 
Kvarteret Champinjonen kommer till viss del att påverkas av trafiken. Det omnämns redan i gäl-
lande detaljplan för kvarteret. Trafikökningen bedöms dock inte vara så stor att särskilda åtgärder 
behövs. En uppskattning av trafikmängden 2025 under lågsäsong är 1000 fordon per dygn på 
Badstrandsvägen (årsmedeldygnstrafik). 
 
Gång– och cykeltrafik 
Idag finns en gång- och cykelväg mellan Vintergatan och Varamovägen strax söder om Furulid. 
Den ingår inte i denna detaljplan. Ställning till huruvida denna gång- och cykelväg ska finnas kvar 
får tas i senare detaljplaner för Badstrandsvägens omgivningar. En ny gång- och cykelväg kom-
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mer däremot i enlighet med föreliggande detaljplan att kunna anläggas längs med Badstrandsvä-
gen. Västerut från den nya rondellen (Badstrandsvägen/parallellgatan) dras gång- och cykelvägen 
norr om Badstrandsvägen och österut går den söder om Badstrandsvägen. Gång- och cykelvägen 
planeras att fortsätta söderut och ansluta till Agneshögs verksamhetsområde. Den delen av gång- 
och cykelvägen ingår dock inte i planområdet.  
 
En stig går i nord-sydlig riktning mellan Furulid och Delfinvägen, strax väster om Jätten. Passage 
för fotgängare och cyklister kommer att skapas vid rondellen Badstrandsvägen/parallellgatan.  
 
Planförslaget innebär att en gång- och cykelväg kan anläggas hela vägen längs med Badstrandsvä-
gen. Detta innebär att det sammantaget kommer att finnas fler valbara vägar för gång- och cykel 
jämfört med idag. 
 
Kollektivtrafik 
Varamon försörjs inte idag med någon av de fasta tätortslinjerna. De linjer som kommer närmast 
planområdet är linjen som går till Folkets park samt linjen som trafikerar Medevivägen. Anrops-
styrd servicetrafik kan nyttjas. Under sommaren finns sannolikt underlag för att köra en direkt-
buss från centrum till Varamon. Bussen kan då köra in vid Luxorrondellen och sedan via Bad-
strandsvägen/parallellgatan norrut i Bispgatans förlängning. Därifrån kommer bussen att kunna 
köra ut via den norra cirkulationen vid riksväg 50, dvs. Metallvägens trafikplats.  
 
I planprogrammet nämns även möjligheten att öka turtätheten till Folkets Park under sommaren. 
Det långa gångavståndet mellan hållplatsen och norra delen av stranden är dock en nackdel. 
 
Parkering 
Längsgående parkering föreslås på Badstrandsvägens norra sida. Totalt kommer det att kunna 
skapas ca 30 parkeringsplatser längs Badstrandsvägen. 
 
Det finns sedan tidigare en planlagd och anlagd parkering nära Varamovägen, med infart från den 
del av Badstrandsvägen som sedan tidigare är utbyggd. Denna kommer att finnas kvar och i fram-
tiden eventuellt också utökas till ca 120 parkeringsplatser, vilket i så fall får prövas i senare detalj-
planer för Badstrandsvägens omgivning.  
 
 
Gestaltning  
 
Övergripande gestaltningsidé är att det ska märkas att besökaren kommit till strandmiljön, gatan 
ska spegla en del av Varmobadens identitet. Tallar, grästuvor och stenar ska föra tankarna till 
strandmiljön. En smal träspång i marknivå föreslås längs Badstrandsvägen och markgjuten be-
tong med ”vågor i sand” i korsningen vid Varamovägen. Tanken är att dessa element ska stärka 
den lekfulla badstrandsmiljön.  
 
I gatusektionen ska det finnas plats för bilparkeringar längs gatans norra sida. Principen är att 
skapa längsgående parkeringar med fyra parkeringsplatser på en rad innan det kommer en plan-
teringsyta där träd, gräs och stenar samsas. Sedan följer på nytt fyra parkeringsplatser och en 
planteringsyta etc. Denna princip upprepar sig så långt det är möjligt. För att på sikt få fina, hög-
resta tallar som liknar de som redan finns i området, kommer det i planteringsytorna behövas 
samplantering med lövträd de första åren. När tallarna nått önskad höjd kan lövträden tas bort. 
Hela remsan med träd/parkeringar utmed gatan är en tre meter bred grusad yta. Grusytan kan få 
tillåtas att hysa den naturliga gräsvegetation som kommer uppstå, som också kan bidra till den na-
turliga karaktären. I rondellen Badstrandsvägen/parallellgatan föreslås planteringar i form av tuv-
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rör, ett högt upprättväxande gräs. Illustrationskartan redovisar även viss plantering av träd utan-
för planområdet. Denna får utföras som skogsplantering av björk, ek och tall och sköts sedan 
som skogsmark. 
 
 
 

 
Vy vid Badstrandsvägen. Träspången är en del av gång- och cykelvägen och leder besökaren mot vattnet. 
 
 
Plankartan har kompletterats med en illustrationskarta i vilken principerna för föreslagen gestalt-
ning har redovisats. Närmare utformning får bestämmas i samband med detaljprojekteringen. 
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Förslag på gestaltning vid korsningen Badstrandsvägen/Varamovägen. 
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Teknisk försörjning 
 
Det finns möjlighet att förlägga vatten, avlopp, dagvatten, el, tele, opto och vid behov fjärrvärme 
i gatusektionen när området mellan riksväg 50 och parallellgatan exploateras. Förutsättningarna 
för detta beskrivs närmare i detaljplanens genomförandebeskrivning. 
 
Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvattenhanteringen synliggöras och lösningar anordnas 
för att utjämna och möjliggöra luftning och sedimentation. En dagvattenutredning har tagits fram 
i samband med detaljplanearbetet. Dräneringsledningar kommer att läggas i de flacka dikena längs 
Badstrandsvägen. Dessa kommer att anslutas västerut till en stamledning under Varamovägen där 
vattnet leds till en större dagvattendamm med oljeavskiljare (vid Folkets Park). Öster om rondel-
len vid Badstrandsvägen/parallellgatan kommer dagvattnet från vägen att ledas till en stamled-
ning för dagvatten under Vintergatan. Även detta vatten leds vidare till en damm med krav på re-
ning. 
 
Administrativa frågor 
 
Administrativa frågor utreds närmare i genomförandebeskrivningen. Genomförandetiden anges 
till 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
 
Riksintresse och Natura 2000 
Den nya detaljplanen omfattar endast landområde och planens genomförande påverkar inte vat-
ten eller strandområdet. Tillgängligheten till stranden förbättras något i och med att en ny till-
fartsväg och nya gång- och cykelvägar skapas. Planens genomförande bedöms inte stå i konflikt 
med riksintresset för turism och rörligt friluftsliv, naturvården eller yrkesfisket. Inte heller påver-
kas Vättern som ett Natura 2000-område. 
 
Buller 
En ny väg kan i sig innebära en viss trafikökning. Syftet med planen är dock att förbättra gatu-
strukturen och tillgängligheten i området och flytta trafik bort från bostadsområdena. De positiva 
effekter som den ökade trafikmängden kommer att innebära (minskad trafik på Månvägen och 
Varamovägen) bedöms överstiga de negativa effekterna. 
 
Vald utformning av korsningen Badstrandsvägen/Varamovägen med räfflad betongyta, kan in-
nebära risk för högre buller. Av den anledningen får strävan vara en så slät yta som möjligt. Upp-
skattningen av trafikmängden år 2025 under lågsäsong är endast 1000 fordon per dygn på Bad-
strandsvägen (årsmedeldygnstrafik). Av dessa svänger en del söderut mot södra delen av 
Varamon och mot Folkets park och passerar därmed inte den räfflade ytan. Det tillkommer dock 
en del trafik som kommer söderifrån och ska norrut på Varamovägen. Tanken är att vald ut-
formning ska fungera som en hastighetssänkande åtgärd och signalera att det från korsningen 
handlar om ”shared spaces”-principen, dvs. biltrafik  på fotgängarnas villkor.  
 
Riktvärdet för den maximala ljudnivån riskerar att överskridas för fastigheterna Champinjonen 3 
och 6, dock inte mer än fem gånger per natt. Bedömningen grundas på tidigare trafikmätningar 
som har gjorts på Varamovägen i aktuellt avsnitt (2006) och där endast ett tungt fordon registre-
rades mellan kl 22-06. Det finns inte anledning att tro att den tunga trafiken inom området har 
ökat sedan dess. Enligt Boverkets allmänna råd om buller i planering behöver störningar inte åt-
gärdas om de inte inträffar mer än fem gånger per natt. Uteplatserna är orienterade mot Stormvä-
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gen respektive mot sjön och ska därmed inte bli utsatta för bullervärden som överskrider riktvär-
det 70 dB(A). 
 
Barriäreffekter 
Den barriäreffekt som utbyggnaden av Badstrandsvägen kan innebära för gångtrafikanter på den 
nord-sydgående stigen motverkas genom att säkra gång- och cykelpassager anläggs vid rondellen 
Badstrandsvägen/parallellgatan. 
 
Vatten 
Under senare år har EU:s ramdirektiv för vatten införts i svensk lagstiftning. I enlighet med di-
rektivet tog landets vattenmyndigheter beslut om miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och grund-
vattenförekomster i december 2009. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå normerna 
”god ekologisk status” och ”god kemisk status”, de flesta år 2015. Den status/norm som respek-
tive vattenförekomst erhållit får inte försämras. 
 
Hela Vättern är definierad som en vattenförekomst. Vattenmyndigheten gör således ingen be-
skrivning eller klassning av Vättern vid Motala. Såväl den ekologiska som den kemiska statusen i 
Vättern har klassificerats som god, men vattenmyndigheten bedömer samtidigt att risk finns för 
att normen ”god ekologisk status” inte upprätthålls i sjön 2015. Den dagvattenledning som tar 
emot dagvattnet från vägen leds till en dagvattendamm och oljeavskiljare innan vattnet släpps ut i 
Vättern. Dagvattnet från planområdet som slutligen når Vättern bedöms inte påverka vattenkvali-
teten negativt då det genomgått tillräcklig rening innan det når recipienten. 
 
Inom planområdet finns två grundvattenförekomster, SE648851-146082 och SE649159-145431. 
För grundvatten gäller att förekomstens kemiska och kvantitativa status inte får påverkas. Dag-
vattnet från Badstrandsvägen kommer att samlas i dräneringsledningar under gatan och kommer 
därmed inte i kontakt med grundvattenförekomsterna. Detaljplanen bedöms därför inte komma 
att påverka grundvattenförekomsternas status. 
 
Från planområdet finns inga vattendrag som ingår i förslaget för vattenskyddsområde för Vät-
tern. 
 
Övrigt 
 
Till grund för denna detaljplan har b.la. följande övriga dokument använts: 

 Planprogram för Badstrandsvägen mm, Varamon (godkänd 2010-09-28) 
 Samrådsredogörelse för Planprogram för Badstrandsvägen mm (2010-08-18) 
 ParkeringsPM (SWECO 2010-02-08) 
 Idéprogram för Varamobaden (White 2009-05-18) 
 Dagvattenutredning (Vatten- och samhällsteknik 2011-03-23) 
 Kollektivtrafik i Varamon (Östgötatrafiken 2011-01-14) 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
 
Planbeskrivningen har upprättats av plankonsult Linda Wiking, Tyréns AB, på uppdrag av Motala 
kommun. Ansvarig handläggare på kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet är plane-
ringsarkitekt Alisa Basic. Samråd har skett med berörda tjänstemän inom kommunen. 
 
 
 
Alisa Basic 
Planeringsarkitekt 
 
 
 
REVIDERING 
 
I utställningen hade gång- och cykelpassage planerats på västra, norra samt östra sidan av rondel-
len Badstrandsvägen/parallellgatan. Eftersom även området söder om rondellen kan komma att 
bebyggas med verksamheter som drar till sig gång- och cykeltrafik har det under utställningen be-
stämts att en gång- och cykelpassage även bör åstadkommas på rondellens södra sida. För att 
göra plankartan tydligare justeras området som ska vara avsett för gång- och cykelväg i enlighet 
med detta. Ändringen bedöms kunna hanteras genom en revidering av detaljplanen. Revideringen 
godkänns i samband med detaljplanens antagande 2012-01-19. 
 
 



Detaljplan för 
del av Agneshög 3:1 m.fl. (Badstrandsvägen), Varamon, 
Motala kommun 
 
 
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan 
 
Detaljplanen prövas enligt reglerna för normalt planförfarande. Planarbetet avses i huvudsak be-
drivas enligt nedanstående tidplan. 
 
Beslut om samråd, PMN   28 april 2011 
Samråd    9 maj – 20 juni 2011 
Beslut om utställning   13 oktober 2011 
Utställningstid   14 november – 12 december 2011 
Beslut om investeringskalkyl, KS 22 november 2011 
Beslut om revidering och antagande  19 januari 2012 
Laga kraft   ca fyra veckor efter antagande 
    
PMN = Plan- och miljönämnden 
KS = Kommunstyrelsen 
 
Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas planeras utbyggnad ske under 2012. 
 
Genomförandetid  
 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan, 
då del av planen kan genomföras med stöd av förordnande enligt PBL 13 kap 8 § andra 
stycket. 
 
Under genomförandetiden får detaljplanen 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. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  
 
Motala kommun är huvudman för gator och andra allmänna platser och anläggningar inom plan-
området. Motala kommun är ansvarig för att Badstrandsvägen byggs ut samt att träd- och annan 
vegetation, enligt gestaltningsförslaget, planteras. Motala kommun ansvarar för drift och under-
håll.  
 
Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten- och avloppsnätet samt dagvattennätet.  
 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för det elnät som finns i omgivningen  
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Huvudman för fjärrvärmenätet är Vattenfall AB Värme. Närmaste ledningarna ligger ca 300 m 
från planområdet. Det är möjligt att bygga ut fjärrvärmenätet när markområdet mellan Rv50 och 
parallellgatan ska exploateras.  
 
I samband med utbyggnad av gata lägger kommunen ned tomrör och eventuellt fiber som förbe-
redelse för tele- och datakommunikation. Utrymme kan sedan upplåtas till olika operatörer. 
Kommunen kan även genom avtal upplåta nyttjanderätt till nätägare som vill lägga egna ledning-
ar, se under rubriken Markavtal nedan. 
 
Avtal 
 
Markavtal 
Rätten för vissa ledningsägare att lägga allmännyttiga ledningar i kommunens mark regleras i 
markupplåtelseavtal. För Vattenfall AB Värme gäller Markavtal för fjärrvärme, tecknat i maj 2003. 
För Skanovas ledningar gäller överenskommelse, tecknad i november 1963 med dåvarande Tele-
verket. Övriga bolag som har avtal inom området elektronisk kommunikation är Utfors 
AB/Telenor Fibre AB som har avtal från 1999, Teracom har avtal tecknat 2005, för BoreNet AB 
gäller avtal från 2006 och Com Hem AB har avtal från 2009. 
 
Om dessa ledningsägare avser lägga nya ledningar inom kommunägd mark sker upplåtelse enligt 
markavtalen. Grävtillstånd skall sökas skriftligen minst tre veckor före planerad start. Respektive 
bolag har skyldighet att till kommunen överlämna digitalt material som visar tillkommande led-
ningars sträckning. 
 
T.o.m. 2010-12-31 har även funnits ett avtal med Vattenfall Eldistribution AB om markupplåtelse 
för eldistributionsanläggningar. Avtalet har upphört att gälla och något nytt avtal har inte teck-
nats. Avtalsdiskussioner pågår. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsägare 
 
Innerstaden 1:336 ägs av Motala kommun 
Agneshög 3:1 ägs av Motala kommun 
Varamon 1:68, ägs av Motala kommun 
 
Fastighetsägarförteckning med fullständiga uppgifter om berörda fastigheter, ägare, särskilda rät-
tigheter mm, upprättas inför utställningen av detaljplanen. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Planekonomi 
 
Motala kommun upprättar och bekostar detaljplanen. 
 
Gator mm  
 
Investeringskostnader 
Kostnaden för byggnation av Badstrandsvägen har av tekniska förvaltningen beräknats till ca 7,6 
miljoner kronor. Detta utgör en kommunal investering. I den beräknade kostnaden ingår, anlägg-
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ning av väg inklusive avledning av vägdagvatten, längsgående parkeringar utmed gatan samt träd-
plantering. Även projektering ingår i den beräknade kostnaden samt ett påslag för oförutsätt. 
 
Huvuddelen av investeringarna är planerade att göras under 2012. 
 
Driftskostnader 
Drift och underhåll av gator, gångvägar och parkmark inom detaljplanen bekostas med skatteme-
del. 
 
Tillkommande gatumark, dvs. körbaneytor, parkeringsplatser och gång- och cykelvägar innebär 
en ökad driftskostnad med 44 100 kr/år. Totalt innebär detaljplanen en ökad driftskostnad med 
53 100 kr/år. 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
 
Tekniska utredningar 
 
En dagvattenutredning har utförts av Vatten- och samhällsteknik AB. En stamledning för dagvat-
ten föreslås under gång- och cykelvägen från rondellen Badstrandsvägen/parallellgatan och väs-
terut. Till denna ansluts avvattningen från vägen och eventuella servisledningar 
 
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av WSP Samhällsbyggnad. Enligt undersök-
ningen består jorden inom planområdet av lermorän och har tillräcklig bärighet för grundläggning 
av både vägar, gator och enplans- och flervåningshus.  
 
En förprojektering av gatorna och korsningarna har utförts under detaljplanearbetet av Tyréns 
AB.  
 
Gestaltningsförslag på trädplantering och längsgående parkeringsplatser har tagits fram av Tyréns 
AB.  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
 
Genomförandebeskrivningen har upprättats av konsult Malin Cuclair, Tyréns AB, på uppdrag av 
Motala kommun. Ansvarig handläggare på kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet 
är planeringsarkitekt Alisa Basic. Samråd har skett med biträdande stadsbyggnadschef Marianne 
Cedervall samt andra berörda tjänstemän inom kommunen. 
 
 
 
Alisa Basic 
Planeringsarkitekt 
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