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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Planområdet är beläget cirka två kilometer nordväst om Motala centrum, öster om området 

Varamobaden och i anslutning till riksväg 50. Planområdet består av fastigheterna Varamon 1:61, 

1:68 och Kremlan 1-6 och är till största delen inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet består 

i dagsläget huvudsakligen av gräsytor och ängsmark, av vilken delar nyttjas som fotbollsplan. I det 

nordvästra hörnet har det tidigare funnits ett fåtal villor. Dessa är nu rivna. 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att möjliggöra en samlad bedömning av den 

inverkan planens genomförande får på miljön, människors hälsa och hushållning med mark, vatten 

och andra resurser. 

Planförslag 
Planförslaget omfattar ett cirka 8,5 hektar stort område nordväst om Motala centrum, väster om 

riksväg 50. Området avgränsas i väster mot Bispgatan och i öster mot riksväg 50. I söder avgränsas 

området med Badstrandsvägen och i norr med Månvägen.  

Planförslaget möjliggör att ett sportkomplex kan växa fram över tid och möta olika behov. 
Förslaget kommer att innebära, vid ett helt utbyggt alternativ, att en ishall byggs, samt två 11-manna 
planer och en 7-mannaplan med tillhörande komplementbyggnader för fotbollsverksamhet 
anläggs.  

I samband med planarbetet utökas den allmänna platsmarken så att en sammanhängande 

kommunal gång- och cykelväg, busshållplats, samt hämta/lämna-ficka kan anläggas längs Bispgatan 

och Badstrandsvägen. En gång- och cykelväg byggs också ut i öst-västlig riktning i planområdets 

södra del. Även Månvägen planläggs som kommunal gata, med utrymme för trottoar på södra 

sidan. In- och utfartsvägar för bil till området säkerställs genom kommunala gator. Trafikplatsen i 

korsningen Vintergatan/Badstrandsvägen föreslås utformas som en dropprefug för att öka 

framkomligheten. 

Parkering ska anordnas som markparkering eller i parkeringshus inom planområdet. Parkeringsytor 

avses också kunna samnyttjas med badanläggningen väster om planområdet. Syftet är även att i 

detaljplan pröva möjligheten till övergripande trafikåtgärder genom åtgärder för ökad 

framkomlighet på Badstrandsvägen och en ny avfart från riksväg 50.   

Området mellan Bispgatan och ishallarna avses gestaltas med parkliknande miljöer och grönytor 

som inbjuder till vistelse och lek även när det inte är aktivitet i ishallarna. Denna typ av ytor 

underlättar också en ändamålsenlig dagvattenhantering. En infart för bil planeras söderifrån, från 

Badstrandsvägen med utfart till Bispgatan. 
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Alternativ 
Motala kommun har tagit fram en översiktlig lokaliseringsanalys. Utredningen behandlar 

Varamobaden (huvudalternativ och gällande planförslag), Bråstorp samt befintligt område för 

sportanläggningar beläget mellan Göta kanal och järnvägen. Varamobaden ligger i nära anslutning 

till riksväg 50 samt till det område där Lalandia planerar för en ny bad- och nöjesanläggning 

inklusive boende. Motala kommun planerar för en ny simhall i anslutning till Lalandia och på östra 

sidan riksväg 50 möjliggörs det för verksamheter, handel och sportanläggningar på det gamla 

Luxorområdet.  

Ett nollalternativ är ett teoretiskt jämförelsealternativ som avser det aktuella planområdet vid en 

framtida situation utan att detaljplanen genomförs. Nollalternativet har valts att utgöra den 

situation som skulle råda i området efter genomförandetiden, det vill säga år 2027, om detaljplanen 

inte genomförs. För planområdet innebär nollalternativet att området förblir en oexploaterad, 

stadsnära gräsmark med ytor som används som fotbollsplaner. 

Miljökonsekvenser 
Detaljplanen ger upphov till ett flertal miljökonsekvenser. De viktiga konsekvenserna av 

planförslaget bedöms vara påverkan på stads- och landskapsbild samt naturmiljö. 

Stads- och landskapsbilden kommer att väsentligt förändras då området idag till största del består 

av gräs- och ängsmark. Vid uppförandet av idrottsanläggningarna kommer passerande och 

besökande att få en annorlunda upplevelse av området än vad de har i dag då denna typ av 

byggnader kräver stora volymer. Viss kompensation kommer att ske i form av nyplanteringar samt 

varierad nockhöjd. Konsekvensen bedöms som stor och negativ. Intrycket kan dock mildras med 

neutrala landskapsorienterade material- och färgval för att få planerad byggnation att smälta in.  

Naturmiljön inom området kommer att byta karaktär från gräs- och ängsmark till grönytor och 

trädplantering i anslutning till anläggningarna. Ängsmark och blommande träd föreslås samt att i 

så stor utsträckning det är möjligt bevara befintliga skyddade biotoper inom planområdet. 

Kompensation kommer även att ske i form av bihotell vilket bidrar positivt till ekosystemtjänster. 

Konsekvensen bedöms därför som liten negativ. 

Detaljplanen medför att hanteringen av dagvatten beräknas kunna rena det dagvatten som 

uppkommer bättre än i dagsläget. Detta innebär att föroreningsbelastningen ut från området 

kommer att minska. Detta bedöms ha en positiv konsekvens på dagvattnet samt på ytvatten och 

grundvatten. 

Planområdet kan idag hantera stora mängder regn och vid hårdgörande av ytor kommer 

möjligheten att minska. Dagvattensystemet och en höjdsättning som främjar avrinning till detta 

innebär att risk för skador på byggnader bedöms som låg. Sammantaget bedöms konsekvensen 

som liten negativ. 

Trafiken till, från och inom området kommer att öka. Tillgängligheten till området kommer att 

förbättras och planen medför också att området kommer koppla samman centrala Motala via gång- 
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och cykelvägar vilket är positivt. Sammantaget bedöms konsekvensen vara mycket liten och 

negativ. 

Trafiken kommer även att ge upphov till buller och närliggande bostäder vid Bispgatan kan 

påverkas negativt. Bullerdämpande åtgärder planeras att vidtas och konsekvensen bedöms som 

liten negativ. 

En exploatering av planområdet innebär fler människor kommer att befinna sig i närheten av 

riksväg 50 som är en primär transportled för farligt gods. Avståndet från transportleden till närmsta 

byggnad är minst 25 meter, huvudentréer ska vara vända bort från riksväg 50 och fasad mot vägen 

ska vara i obrännbart material. Dessa inarbetade åtgärder bedöms sänka riskerna och konsekvensen 

bedöms som liten negativ. 

Sammantaget bedöms planen ha en liten negativ påverkan. En sammanfattning av 

miljökonsekvenserna för planområdet redovisas i Tabell 15 nedan. 

Tabell 1. Sammanfattning av miljökonsekvenserna för planområdet. 

Aspekt   Nollalternativ  Exploateringsalternativ  

Stads- och landskapsbild Ingen Stor negativ 

Naturmiljö Positiv Liten negativ 

Vatten - dagvatten Positiv Positiv 

Vatten - ytvatten Ingen Positiv 

Vatten - grundvatten Positiv Positiv 

Vatten - skyfall Försumbar Liten negativ 

Trafik och transporter Måttligt negativ Mycket liten negativ 

Buller  Mycket liten negativ Liten negativ 

Risk och säkerhet Försumbar Liten negativ 
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1 INLEDNING  
Motala kommun har för ambition att utveckla den del av Varamon-området som ligger i närheten 

av rekreationsområdet Varamobaden, som sommartid är ett populärt besöksmål. Det aktuella 

området ska utvecklas till ett sportcentrum med flertalet idrottsanläggningar, en attraktiv offentlig 

miljö och förbättrade förutsättningar för bil-, gång- och cykeltrafik. En målbild är att detta ska 

stärka området framför allt som besöksmål och även ge möjlighet till fler aktiviteter vintertid. 

Enligt 6 kap i miljöbalken ska de planer eller program som antas medföra en betydande 

miljöpåverkan omfattas av en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Denna MKB har därför tagits fram för att fördjupa, förtydliga och kartlägga möjliga 

miljökonsekvenser av planförslagets genomförande.  

1.1 Bakgrund och syfte 
Planområdet är beläget cirka två kilometer nordväst om Motala centrum, öster om området 

Varamobaden och i anslutning till riksväg 50, se Figur 1. Stora delar av området är inte 

detaljplanelagt sedan tidigare och består av fastigheterna Varamon 1:61, 1:68 och Kremlan 1-6. 

Marken ägs av Motala kommun. Planområdet består i dagsläget huvudsakligen av gräsytor och 

ängsmark, av vilken delar nyttjas som fotbollsplan.  

 
Figur 1. Översiktbild visar planområdet i förhållande till Motala centrum, riksväg 50 och Varamobaden 
(Motala kommun, 2022b). 
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt idrottscenter i anslutning till Varamon, främst i form 

av ishallar samt en fotbollsanläggning. 

Syftet med MKB:n är att ge en samlad bedömning av planens inverkan på miljön, människors hälsa 

och resurser såsom mark och vatten. Arbetet med miljöbedömning och MKB innebär att 

miljöaspekter och miljöåtgärder integreras i planen så att en hållbar utveckling främjas för att bland 

annat uppfylla uppsatta miljömål och krav i gällande lagstiftning.  

MKB:n utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar 

också till att ge allmänheten och berörda tjänstepersoner en samlad bild av planens potentiella 

miljökonsekvenser.  

I MKB:n beskrivs och bedöms konsekvenserna av planens genomförande. Fokus ligger på de delar 

av planförslaget som har bedömts medföra betydande miljöpåverkan. MKB:n tar även upp de 

åtgärder som finns inarbetade i plankartan och planbeskrivningen samt förslag på åtgärder som 

skulle kunna vidtas för att minska potentiell miljöpåverkan. 

Ensucon AB har på uppdrag av Motala kommun tagit fram föreliggande MKB för att utvärdera de 

konsekvenser planen har på människor och miljö.  

2 MILJÖBEDÖMNING OCH PLANBESKRIVNING 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska planbeskrivningens innehåll relatera till kraven i miljöbalken 

om miljöbedömningar. Planbeskrivningen ska förklara syftet med detaljplanen samt beskriva 

innehållet för att den ska kunna förstås och genomföras. De konsekvenser som genomförandet av 

detaljplanen kan medföra på miljön eller för sakägare och andra berörda ska tas upp i 

planbeskrivningen (Boverket, 2020a). 

Kommunen ska göra en miljöundersökning för att utreda om genomförandet av detaljplanen kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökningen följs av ett 

undersökningssamråd och frågan om miljöpåverkan avgörs genom ett särskilt beslut (Boverket, 

2020a). Undersökningen motsvarar det som tidigare kallades behovsbedömning (Boverket, 2020b). 

Om en betydande miljöpåverkan kan antas ska planbeskrivningen då bland annat innehålla en 

MKB, en redovisning av hur miljöaspekterna har integrerats i planen och hur hänsyn har tagits till 

MKB och inkomna synpunkter. Inför framtagandet av MKB ska ett avgränsningssamråd 

genomföras för att fastställa omfattningen och innehållet i MKB (Boverket, 2020a). 

Länsstyrelsens roll är vägledande i förhållning till kommunens arbete och länsstyrelsen deltar i både 

undersöknings- och avgränsningssamrådet. Under detaljplaneprocessen fungerar länsstyrelsen som 

en samordnare för de statliga intressena (Boverket, 2020c). 
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2.1 Metod och bedömning av konsekvenser 
En miljökonsekvensbeskrivning är både en process och ett dokument. Processen ska integrera 

miljöaspekterna i planeringen så att en hållbar utveckling gynnas. Arbetet med MKB ska ge 

möjlighet till ökad insyn för allmänhet och intressenter och därmed bidra till ett utökat 

kunskapsunderlag.  

Själva dokumentet beskriver den planerade verksamhetens påverkan på miljö, människors hälsa 

och hushållningen med naturresurser. Dokumentet är ett beslutsunderlag för detaljplanen. 

En MKB ska belysa vilka konsekvenser som kan uppstå om byggnation sker i enlighet med 

detaljplaneförslaget samt vad som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika 

eller begränsa påverkan på omgivande miljö. För att bedöma vilka miljökonsekvenser som uppstår 

jämförs föreslagen detaljplan med en situation utan att planen genomförs, ett så kallat nollalternativ 

(se vidare i avsnitt 4.2).  

Konsekvenserna bedöms utifrån planens inverkan på olika miljövärden, se Tabell 2 och Tabell 3. 

Stora förändringar och höga värden kan ge stora konsekvenser. Konsekvenserna delas också in i 

negativa och positiva konsekvenser, och om konsekvenserna är kumulativa1, samverkande eller 

reducerande. Om det finns gällande riktvärden, miljökvalitetsnormer eller liknande görs en 

avstämning mot dessa. Konsekvensbedömningen omfattar det som är reglerat i detaljplanen, det 

vill säga markanspråk för gator inklusive inarbetade skadeförebyggande åtgärder.  

För att minimera påverkan på miljön ska utöver åtgärder också rimliga alternativ med hänsyn till 

detaljplanens syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Normalt sker 

alternativutredning via den stegvisa planprocessen där tänkbar lokalisering och omfattning av 

exempelvis verksamheter eller gator ska prövas via lokaliseringsutredningar, översiktsplaner eller 

fördjupade översiktsplaner.  

Alternativ lokalisering kan också prövas inom ramen för en detaljplan under den förberedande 

projektering som genomförs. Fokus ligger dock normalt sett på alternativ utformning och 

inarbetande av skadeförebyggande åtgärder i detaljplaner.  

Tabell 2. Bedömningskriterier av konsekvenser. 

 Stor +/- förändring  Måttlig +/- förändring  Liten +/- förändring 

Stort miljövärde  mycket stor konsekvens  stor konsekvens  måttlig konsekvens  

Måttligt miljövärde stor konsekvens  måttlig konsekvens  liten konsekvens  

Litet miljövärde  måttlig konsekvens liten konsekvens  
mycket liten 
konsekvens 

 

  

 
1 Adderande, tilltagande. 
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Tabell 3. Förklaringar för omfattning av konsekvenser. 

Grad av konsekvens Förklaring 

Mycket stor negativ 
konsekvens 

Stor förändring på stora miljövärde som exempelvis Natura 2000-område, 
riksintressen, naturreservat, biotopskydd, skyddsvärda arter och liknande.  

Påverkan bedöms så omfattande att den har betydande effekter på värdet i 
området. Värdet försvinner eller påverkas i mycket stor omfattning och många 
människor drabbas.  

Stor negativ 
konsekvens 

Stor påverkan på exempelvis riksintressen, naturreservat, biotopskydd, 
skyddsvärda arter och liknande. 

Påverkan bedöms så omfattande att den har stora effekter på värdet i 
området. Värdet försvinner inte, men påverkas i stor omfattning. Många 
människor drabbas. 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Begränsad påverkan på exempelvis område i lokala naturvårdsprogram eller 
liknande.  

Påverkan bedöms medföra måttliga negativa effekter för värdet i området. 
Värdet försvinner inte, men minskar i omfattning och/eller kvalitet. Relativt få 
människor drabbas.  

Liten eller mycket liten 
negativ konsekvens 

Liten påverkan på exempelvis mindre grönområde i närhet till bostäder.  

Påverkan bedöms medföra små negativa effekter för värdet i området. Värdet 
försvinner inte, men kan påverkas något vad gäller kvalitet och/eller 
omfattning. Få människor drabbas. 

Ingen eller försumbar 
negativ konsekvens 

Så liten påverkan att effekterna för värdet i området bedöms som försumbara 

Positiv konsekvens Förbättrad situation för miljövärden, intressen eller ekosystemtjänster.  

Påverkan kan vara liten, måttlig eller stor. Värdet ökar i omfattning genom att 
exempelvis att tillgängligheten till värdet ökar avsevärt, brister byggs bort eller 
liknande.  

3 AVGRÄNSNINGAR 

Enligt miljöbalken 6 kap. 9§ och 10§ ska kommun och myndigheter samråda om hur omfattning 

och detaljeringsgrad ska avgränsas i MKB:n med hänsyn till berörd plan. Detta görs genom ett så 

kallat avgränsningssamråd med Länsstyrelsen. Ett avgränsningsförslag presenterades för 

Länsstyrelsen Östergötland via mail den 6 december 2021 som svarade att det såg ut att stämma 

väl överens med vad de föreslog i sitt yttrande. Bemötandet inkom via mail den 9 december 2021.  

Rubrikerna nedan beskriver förslag till detaljplanens geografiska avgränsning samt MKB:ens 

avgränsning vad gäller innehåll/miljöaspekter och tid.   

3.1 Geografisk avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås avgränsas geografiskt till att omfatta samma område som 

den aktuella detaljplanen, då detta område är det som antas kunna få en direkt påverkan av planens 

genomförande.  

MKB:n behandlar också översiktligt de konsekvenser som detaljplanen kan medföra på 

kringliggande områden eller som kringliggande områden kan ha på den. Sådana konsekvenser kan 

till exempel omfatta påverkan på landskapsbilden eller spridning av föroreningar i vatten till andra 

områden i närheten.   
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3.2 Innehållsmässig avgränsning 
MKB:n fokuserar på de aspekter som kan medföra betydande miljöpåverkan och på hur planen 

påverkar möjligheterna till att uppfylla befintliga miljömål samt påverkan på miljökvalitetsnormer 

(MKN).   

Utifrån Länsstyrelsen Östergötlands yttrande har MKB:n till detaljplanen avgränsats till att främst 

hantera påverkan på/av:  

• Trafik, inklusive parkering 
• Vatten, inklusive dagvatten och skyfall   
• Risk och säkerhet   
• Stads- och landskapsbild   
• Naturmiljö  
• Buller 

 

3.3 Avgränsning i tid 
Tidsperspektivet för MKB:n ska avgränsas till den tid inom vilket de flesta konsekvenser bedöms 

uppstå. För den aktuella detaljplanen föreslås ett tidsperspektiv på fem år. Då bedöms att 

detaljplanen kan ha vunnit laga kraft och att exploatering av området kan vara genomförd. 

Nollalternativet innebär därför en situation år 2027 om planen inte genomförs. 

4 ALTERNATIV 

4.1 Lokaliseringsalternativ 
Motala kommun har tagit fram en översiktlig lokaliseringsanalys (2020a). Utredningen behandlar 

Varamobaden (huvudalternativ och gällande planförslag), Bårstorp samt befintligt område för 

sportanläggningar beläget mellan Göta kanal och järnvägen, se Figur 2. 

Analysen har jämfört parametrarna tillgänglig areal och utvecklingsmöjligheter, infrastruktur för bil 

inklusive parkering, kollektivtrafik, gång och cykel, ledningsnät, demografisk placering och 

upptagningsområde, samverkan med befintliga anläggningar samt med boende för sportläger, 

störningar från anläggningen, kommunens rådighet över marken, skyltläge samt motstående 

intressen. Analysen tar också upp andra idrottscenter som referensobjekt, dessa omfattar Ågårdens 

idrottsområde i Lidköping och Prioritet Serneke Arena i Kviberg i nordöstra Göteborg. 

Varamobaden ligger i nära anslutning till riksväg 50 (RV 50) samt till det område där Lalandia 

planerar för en ny bad- och nöjesanläggning inklusive boende. Motala kommun planerar för en ny 

simhall i anslutning till Lalandia och på östra sidan RV 50 möjliggörs det för verksamheter, handel 

och sportanläggningar på det gamla Luxorområdet. Motionsmöjligheter finns längs Varamobadens 

stränder (Motala kommun, 2020a). 
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Analysens slutsats är att området är för litet för att fullskaligt idrottscenter men att det kan anpassas 

till anläggningar som ger ”mest och bäst synergier av platsen och av varandra” (Motala kommun, 

2020a). 

  
Figur 2. Utredningsområden i lokaliseringsanalysen (Motala kommun, 2020a). 

4.2 Nollalternativet 
Ett nollalternativ är ett teoretiskt jämförelsealternativ som avser det aktuella planområdet vid en 

framtida situation utan att detaljplanen genomförs. Nollalternativet har valts att utgöra den 

situation som skulle råda i området efter genomförandetiden, det vill säga år 2027, om detaljplanen 

inte genomförs. Nollalternativet innebär att övriga planerade förändringar i kommunen genomförs. 

Större delen av planområdet är i dagsläget inte planlagt. Inom området gäller idag åtta andra 

detaljplaner vilka berör planområdets ytterkanter. Dessa omfattar lokalgator, genomfarter, parker 

samt bostäder, se vidare i avsnitt 7.6. Befintliga detaljplaner är helt eller delvis utbyggda. För de 

detaljplaner som inte är helt utbyggda är eventuella möjligheter för omfattande utbyggnader små. 

För planområdet innebär nollalternativet att området förblir en oexploaterad, stadsnära gräsmark 

med ytor som används som fotbollsplaner. 
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5 OMRÅDESBESKRIVNING 

5.1 Nuvarande markanvändning 
Planområdet består idag av grönytor med inslag av träd och buskar, centralt på området finns en 

fotbollsplan.  

Marken är till största delen klassad som åkermark, men har inte brukats för jordbruksändamål sedan 

2010 när dåvarande arrende upphörde. Ägoslaget ändrades 2016 till permanent gräsmark och 

marken är inte stödberättigande. Klassningen ligger kvar men är vilande. 

 
Figur 3. Naturtypsklassning inom planområdet (markerat med blått) (Naturvårdsverket, 2021a). 
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5.2 Närområdet 
Öster om planområdet passerar RV 50 och följs av Luxorområdet. Idag finns där bland annat ett 

utbildningscentrum, en padelhall samt verksamheter. Det pågår detaljplanering av Luxorområdet 

för att möjliggöra vidare utveckling.  

Söder om planområdet ligger ett McDonalds. Väst om McDonalds och sydväst om planområdet 

ligger ett grönområde där detaljplanering pågår för etablering av en större besöksanläggning sim 

omfattar Lalandias semesteranläggning samt en simhall. 

Väst om planområdet ligger Z-parken. Den utgörs av en camping, fotbollsplaner och 

grönområden. 

Direkt norr om planområdet, på andra sidan Månvägen, ligger fyra villor. I övrigt utgörs området 

norr om planområdet av grönyta samt dagvattendammar. 

5.3 Geologi och hydrogeologi 
Det naturliga jordarterna inom planområdet med omnejd utgörs främst av postglacial sand och 

lerig morän. Det skattade jorddjupet bedöms till cirka 20-30m och överlagrar berggrunden vilket 

utgörs av kalksten (SGU, 2021a). I Figur 4 nedan presenteras ett utdrag av SGU:s jordartskarta i 

skala 1:25000 - 1:100 000. Aktuellt planområde markerat inom svart markering. 

 
Figur 4. Jordarterna inom planområdet (postglacial finsand) med omnejd (SGU, 2021b) 
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6 PLANFÖRSLAG 

Planförslaget omfattar ett cirka 8,5 hektar stort område nordväst om Motala centrum, väster om 

riksväg 50. Området består av fastigheterna Varamon 1:61, 1:68 och Kremlan 1–6. Marken ägs av 

Motala kommun. Planområdet ligger cirka två kilometer nordväst om Motala centrum och öster 

om området Varamobaden. Området avgränsas i väster mot Bispgatan och i öster mot riksväg 50. 

I söder avgränsas området med Badstrandsvägen och i norr med Månvägen.  

Planområdet består i dagsläget huvudsakligen av gräsytor och ängsmark, av vilken delar nyttjas som 
fotbollsplan. I det nordvästra hörnet av planområdet har tidigare funnits villabebyggelse. Dessa 
villor är nu rivna.  

Planförslaget möjliggör att ett sportkomplex kan växa fram över tid och möta olika behov. 
Förslaget kommer att innebära, vid ett helt utbyggt alternativ, att en ishall byggs, samt två 11-manna 
planer och en 7-mannaplan med tillhörande komplementbyggnader för fotbollsverksamhet 
anläggs. 

I samband med planarbetet utökas den allmänna platsmarken så att en sammanhängande 

kommunal gång- och cykelväg, busshållplats, samt hämta/lämna-ficka kan anläggas längs Bispgatan 

och Badstrandsvägen. En gång- och cykelväg byggs också ut i öst-västlig riktning i planområdets 

södra del. Även Månvägen planläggs som kommunal gata, med utrymme för trottoar på södra 

sidan. In- och utfartsvägar för bil till området säkerställs genom kommunala gator. Trafikplatsen i 

korsningen Vintergatan/Badstrandsvägen föreslås utformas som en dropprefug för att öka 

framkomligheten. 

Parkering ska anordnas som markparkering eller i parkeringshus inom planområdet. Parkeringsytor 

avses också kunna samnyttjas med badanläggningen väster om planområdet. Syftet är även att i 

detaljplan pröva möjligheten till övergripande trafikåtgärder genom åtgärder för ökad 

framkomlighet på Badstrandsvägen och en ny avfart från riksväg 50.   

Bebyggelsens tillåtna höjd varierar inom planområdet.  För större delen av planområdet tillåts 

byggnader som kan inrymma sporthallar av olika slag, fördelade på två delområden:  

• Norra delen med en byggnadsarea på 4 500 kvadratmeter och en nockhöjd på 8  meter 

(norr om interngatan), avsett för idrottshallar.  

• Södra delen med en byggnadsarea på 15 500 kvadratmeter och en nockhöjd på 27 meter , 

avsedd för is- och bandyhall.  

Södra delen av området, med ishall och bandyhall, förväntas byggas ut först. Byggrätten är 

dimensionerad för att kunna rymma två stycken hallar, omklädningsrum, förråd med mera. 

I samband med att detaljplanen genomförs, utförs även åtgärder för att förbättra för oskyddade 

trafikanter. Gång- och cykelnätet kompletteras med en ny gång- och cykelväg inom planområdet 

från öst till väst, strax söder om ishallarna och även längs Bispgatans östra sida. Gång- och 

cykelvägen söder om ishallarna förväntas öka tillgängligheten till området för oskyddade 

trafikanter, och kan i framtiden kopplas ihop med Luxorområdet öster om riksväg 50. Avsikten är 

att gång- och cykelbanor ska nå ända fram till entréer, parkeringsytor för cyklar samt till den nya 
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busshållplats som föreslås i höjd med entrén till ishallarna. Övergångställen och cykelpassager 

anläggs hastighetssäkrade för att skapa en trygg miljö.  

Området mellan Bispgatan och ishallarna avses gestaltas med parkliknande miljöer och grönytor 

som inbjuder till vistelse och lek även när det inte är aktivitet i ishallarna. Denna typ av ytor 

underlättar också en ändamålsenlig dagvattenhantering. En infart för bil planeras söderifrån, från 

Badstrandsvägen med utfart till Bispgatan.  

Inom området finns också goda förutsättningar för samnyttjande av parkering vid större 

evenemang, särskilt utanför högsäsong för stranden, se Figur 5. 

 
Figur 5: Utformningsförslag på plankartan. Illustrationen visar en bandy- och ishall med nockhöjd 25 meter i 
den södra delen (utbyggnadsetapp 1). Parkering och fotbollsplaner uppförs sedan norr om bandy- och 
ishallen (Motala kommun, 2022b). 
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Merparten av den del av planområdet som i öster gränsar mot riksväg 50:s sidoområde, är planerad 

som naturområde alternativt prickmark och får inte bebyggas. I den västra delen av planområdet 

avsätts ett område mot Bispgatan som inte får förses med byggnad (prickmark). Detta för att reglera 

att bebyggelsen inte kommer för nära gatan. Utöver denna prickmark begränsas inte byggrätterna 

vidare i planförslaget. Detta för att hålla öppet för olika utformning av ändamålsenliga idrottshallar. 

se Figur 6. 

 

Figur 6. Plankarta för Varamon 1:68 mfl (Idrottscenter). Obs! kartan är inte skalenlig. (Motala kommun, 
2022b) 
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7 BEDÖMNINGSUNDERLAG 

I följande avsnitt redogörs för de lagar, förordningar och mål som ligger till grund för 

miljökonsekvensbeskrivningen. En avstämning mot bedömningsunderlaget görs i avsnitt 9. 

7.1 FN:s globala hållbarhetsmål 
År 2015 antogs Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål (FN-förbundet, 2019). Dessa mål 

ska medföra en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling för alla världens länder, till 

och med år 2030. Med en hållbar utveckling menas det att dagens behov och resursnyttjande inte 

ska äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. (FN-förbundet, 2019) 

Agenda 2030 inkluderar alla länder, oavsett inkomst- eller utvecklingsnivå, dock är agendan inte 

juridiskt bindande, utan som FN beskriver det ”en deklaration och ett frivilligt åtagande” (FN-

förbundet, 2019). Ansvaret för att målen ska kunna bli uppfyllda ligger på FN:s medlemsländers 

regeringar, men för att målet ska nås kan FN bidra med stöd under landets genomförande. Trots 

detta är det även viktigt att olika aktörer som kommuner, organisationer, forskare och näringsliv 

engagerar sig i arbetet, eftersom alla människor påverkas av resultatet från Agenda 2030:s globala 

hållbarhetsmål. (FN-förbundet, 2019) 

I Tabell 4 listas FN:s globala hållbarhetsmålen. De som anses relevanta för planerad 

idrottsanläggning är markerade med fetstil, resterande mål bedöms ej berörda av verksamheten.  

Planförslagets påverkan på målen presenteras i avsnitt 9.2.  

Tabell 4. Översikt av FN:s globala hållbarhetsmål med de hållbarhetsmål som bedöms relevanta för 
idrottsanläggningen är markerade i fetstil.   

FN:s globala hållbarhetsmål  

1. Ingen fattigdom  10. Minskad ojämlikhet   

2. Ingen hunger  11. Hållbara städer & samhällen 

3. God hälsa & välbefinnande 12. Hållbar konsumtion och produktion 

4. God utbildning 13. Bekämpa klimatförändringarna 

5. Jämställdhet  14. Hav & marina resurser 

6. Rent vatten & sanitet för alla  15. Ekosystem & biologisk mångfald 

7. Hållbar energi för alla  16. Fredliga & inkluderande samhällen 

8. Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt  17. Genomförande & globalt partnerskap  

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

 

7.2 Miljömål 
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål (miljömål) samt det övergripande 

generationsmålet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär att nuvarande och kommande 

generationer ska tillförsäkras en god och hälsosam miljö utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska 

aspekter. Många av miljömålen kopplar till olika ekosystemtjänster.  

7.2.1 Regionala och lokala miljömål 
Östergötlands län arbetar med måluppföljning och visar i sin senaste rapport att endast ett av de 

12 bedömda målen är nära att uppnås under 2020.  (Länsstyrelsen Östergötland , 2020). För tillfället 
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bedöms övergödning och fysisk påverkan på mark och vatten vara de största miljöproblemen i 

Östergötland (Länsstyrelsen Östergötland , 2020). Målen som ingår i länsstyrelsens bedömning 

samt de som är relevanta för denna MKB presenteras i tabell 3. En avstämning mot dessa mål görs 

i avsnitt 9.3. 

Tabell 5. Sammanställning av de miljömål som ingår i Länsstyrelsen Östergötlands måluppföljning 
(Länsstyrelsen Östergötland , 2020) samt de miljömål som bedömts relevanta för denna MKB. 

Miljömål Ingår i 

länsstyrelsens 

måluppföljning 

Relevant för MKB 

Begränsad klimatpåverkan    

Frisk luft X X 

Bara naturlig försurning X  

Giftfri miljö  X X 

Skyddande ozonskikt   

Säker strålmiljö   

Ingen övergödning X  

Levande sjöar och vattendrag X X 

Grundvatten av god kvalitet X X 

Hav i balans samt levande kust och skärgård X  

Myllrande våtmarker X  

Levande skogar X  

Ett rikt odlingslandskap X  

Storslagen fjällmiljö   

God bebyggd miljö X X 

Ett rikt djur- och växtliv X X 

 

Motala kommun tar upp tre insatsområden i sitt miljöprogram med miljöpolicy (2014), vilka 

omfattar: 

1. Ett klimatsmart Motala 

2. Rent och resurssnålt med råvaror i kretslopp 

3. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster  

 

Detaljplanen kan komma att påverka samtliga insatsområden. Insatsområde 1 omfattas av 

transporter samt det offentliga fastighetsbeståndet, insatsområde 2 av kemikaliehantering och 

insatsområde 3 av nyttjande av mark och tätortsnära grönområden (Motala kommun, 2014).  

7.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljöbalkens femte 

kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga grunder och ange den miljökvalitet 

som människan och/eller miljön kan anses tåla. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för:  

• Luftkvalitet (utomhusluft)  

• Buller  

• Vattenförekomster, vilket innefattar havsmiljö, badvatten och vattenförvaltning  

• Fisk- och musselvatten  
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Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger normer för ämnena kvävedioxid/kväveoxid, 

svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, 

nickel och benso(a)pyren i utomhusluft. MKN gäller generellt för luften utomhus med undantag 

för luften i tunnlar och på arbetsplatser dit allmänheten inte har tillgång. Normerna ska inte heller 

tillämpas för luft på vägbanor som enbart fordonsresenärer exponeras för. Däremot ska de 

tillämpas för den luft som cyklister och gående exponeras för på trottoarer och cykelvägar som 

ligger i anslutning till vägar. De områden i Sverige där gällande MKN för luftkvalitet överskrids 

finns huvudsakligen i storstadsregioner och i trånga gatumiljöer. Vanligtvis är det problem med 

kvävedioxid och partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10). 

Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller finns en skyldighet att genom kartläggning av 

buller och upprättande av åtgärdsprogram sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga 

effekter på människors hälsa. Detta är en så kallad målsättningsnorm, det vill säga en 

miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken. Skyldigheten gäller för kommuner med mer än 100 000 

invånare samt för Trafikverket (åtgärdsprogram klart 2013) vid vägar med en trafiktäthet på mer 

än tre miljoner fordon per år.  

Antalet invånare i Motala kommun är cirka 43 640 enligt data från 2020 (Motala kommun, 2020b). 

Motala kommun omfattas därmed inte av kravet på kartläggning av buller och upprättande av 

åtgärdsprogram. 

MKN för vatten utgör kvalitetskrav och syftar till att ytvattenförekomster ska ha uppnått hög eller 

god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus senast målåret 2021. Detta omfattar inte 

vattenförekomster som är konstgjorda eller kraftigt modifierade eller som på annat sätt omfattas 

av bestämmelser om undantag (tidsfrist eller mindre strängt krav). Miljökvalitetsnormer för vatten 

finns också för grundvattenförekomster, där det handlar om att dessa ska hålla en god kemisk och 

kvantitativ status. 

Förordningen om fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) är framtagen för att bevara eller förbättra 

kvaliteten, genom att minska eller eliminera föroreningar i strömmande eller stillastående sötvatten 

där fisk lever eller skulle kunna leva. Förordningen listar sjöar och vattendrag som behöver skyddas 

eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd i enlighet med fiskvattendirektivet. 

Vättern, söder om Hammarsundet, vilket innefattar Motala, omfattas av miljökvalitetsnormen. 

Denna MKB gör en översiktlig avstämning mot samtliga MKN.  

7.4 Hänsynsreglerna 
De allmänna hänsynsreglerna återfinns i kapitel 2 i miljöbalken. Reglerna innebär bland annat att 

den ansvarige ska ha tillräcklig kunskap om verksamheten eller åtgärden, att skadeförebyggande 

åtgärder skall vidtas samt att verksamheten eller åtgärden ska lokaliseras till en lämplig plats. 

Reglerna innefattar även hushållning av råvaror samt användning av bästa möjliga produkt och 

teknik.  
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7.5 Hushållningsbestämmelserna 
I kapitel 3 i miljöbalken redovisas grundläggande bestämmelser för hushållning av mark- och 

vattenresurser. Här anges bland annat att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge och 

föreliggande behov. Vidare anges att ekologiskt känsliga mark- och vattenområden så långt som 

möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

I kapitel 4 i miljöbalken redovisas särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten för 

vissa områden, så kallade riksintressen. Inom riksintresseområden får exploatering ske endast på 

ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas värden. Detta utgör dock inte hinder för utvecklingen 

av befintliga tätorter. 

7.6 Kommunal planering 
Enligt gällande översiktsplan, ÖP 2040, är området utpekat för verksamheter med 

omgivningspåverkan, mer specifikt idrottscenter (Motala kommun, 2022a).  

Ett Idéprogram togs fram 2009 för att studera Varamo-området som helhet (White Arkitekter, 

2009). Programmet har tyngdpunkt på Varamobadens västra delar och tar upp konkret gestaltning 

av entrélägen, infrastrukturförändringar, siktlinjer och stråk, lokalisering av basservice, 

småbåtshamn med mera. Idéprogrammets inriktning är en övergripande utveckling som ska stärka 

området framför allt som besöksmål och även utveckla det mot fler aktiviteter vintertid. För 

planområdet föreslår Idéprogrammet att området utvecklas med bollplaner, handel, service med 

mera. Planområdets södra del ligger bredvid det som Idéprogrammet pekar ut som huvudinfart för 

hela Varamo-området, Badstrandsvägen, och där föreslår Idéprogrammet att området utvecklas 

med service, handel eller dylikt. 

I ”Motala cykelplan 2016–2030”, antagen av kommunfullmäktige 2016-08-29, formuleras ett antal 

åtgärder för att främja cykling såsom bland annat att bygga ut saknade länkar i cykelnätet samt att 

öka trafiksäkerheten för cyklister (Motala kommun, 2016). För aktuellt planområde föreslås en ny 

cykelbana som ska sträcka sig från Bispgatan, genom Z-parken mot Varamon, vilket påverkar 

tillgängligheten till planområdet och främjar möjligheten att ta sig västerut till stranden med cykel. 

”Planprogram för Badstrandsvägen m.m.” godkändes 2010 (Motala kommun, 

kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, 2010). Syftet med planprogrammet är att 

lägga grunden för fortsatt detaljplanering för gatustrukturen i Varamons östra del och därmed säkra 

en ändamålsenlig framtida trafikförsörjning av hela Varamo-området. Området närmast 

Luxorrondellen bedöms i programmet som intressant för verksamhetsetablering medan de 

obebyggda ytorna i norra delen av programområdet bedöms vara intressanta för olika typer av 

idrottsändamål. För att uppnå detta föreslår planprogrammet flertalet åtgärder. En av dessa är att 

utveckla området mellan Månvägen och Badstrandsvägen för idrotts- och fritidsverksamheter. 

Detaljplanen stämmer överens med planprogrammets intentioner. 
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Större delen av planområdet är i dagsläget inte planlagd. Längs med norra, östra och västra sidan 

gäller detaljplaner för riksväg 50, Bispgatan och Badstrandsvägen. I norr finns en detaljplan för 

bostäder. Inom området gäller följande detaljplaner: 

Plannummer  Namn  Användning  År 

DP 627  Varamon 1:61, 1:63, 1:68 Lokalgata   2011 

SP 261  Södra Varamon Park/plantering 1977 

DP 635  Bispgatans förlängning Bostäder  2013 

DP 608  Ombyggnad av Rv 50  Genomfart   2009 

DP 631  Trafikplats Storgatan Genomfart  2012 

DP 628   del av Agneshög 3:1 Lokalgatan  2012  

SP 299  Badstrandsvägen Park/gata  1985 

Flera detaljplanearbeten pågår dessutom väster om planområdet där en etablering av en bad- och 

nöjesanläggning med hotell och feriehus planeras (Lalandia). I anslutning till den anläggningen 

planerar kommunen för en ny kommunal simhall. Detaljplanerna för utvecklingen är för 

närvarande överklagade. Öster om planområdet, på östra sidan om riksväg 50, pågår detaljplanering 

av Luxorområdet för att möjliggöra byggnation av en blandning av verksamheter, sportanläggning, 

handel, vandrarhem med mera.   

7.7 Regional planering 
Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland – ”RUP>2030”, antogs av 

Regionförbundet Östsams fullmäktige den 3 maj 2012 (Region Östergötland, 2012). Programmet 

är en samlad strategi för regionens utvecklingsarbete och ska vara vägledande för kommuner, 

landsting, statliga myndigheter, näringsliv och det civila samhället. Programmet har utarbetats av 

Regionförbundet Östsam i samråd med kommunerna och landstinget och i en process där 

företrädare för näringslivet, olika offentliga organisationer och den civila sektorn deltagit. 

Programmet kan därför ses som många aktörers samlade viljeinriktning. RUP > 2030 blickar fram 

mot år 2030 och är en vidareutveckling av det utvecklingsprogram som antogs 2006 – 

”Östgötaregionen 2020”. 

”Handlingsplanen för grön infrastruktur i Östergötland” (Länsstyrelsen i Östergötland, 2018) har 

tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland på uppdrag av regeringen med syfte att göra det lättare 

och tydligare för alla att ta hänsyn till naturen och att hushålla med mark och vatten. 

Handlingsplanen är både ett kunskapsunderlag och en vägledning till handling för att bevara och 

förbättra den gröna infrastrukturen. Grön infrastruktur är det nätverk av natur som bidrar till 

fungerande livsmiljöer för växter och djur. Och dessutom, i förlängningen, till människors 

välbefinnande genom de nyttor naturen ger, så kallade ekosystemtjänster. Målgrupper i 

handlingsplanen är alla aktörer som påverkar landskapet på någon nivå – markägare, myndigheter, 

beslutsfattare, samhällsplanerare, föreningar med flera. För att nå målet och uppnå en god grön 

infrastruktur behövs dialog och samarbete mellan olika aktörer i landskapet. 

Som en del i handlingsplanen har länsstyrelsen tagit fram kartor som visar var det finns 

sammanhängande områden för olika naturtyper – så kallade värdetrakter och värdenätverk. 
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Området runt norra Vättern, däribland Varamon, pekas i kartunderlaget ut som viktigt utifrån 

kapitlen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Levande skogar”.  

Fyra naturmiljöer pekas i handlingsplanen ut som särskilda insatsområden, nämligen blomrika 

gräsmarker och ädellövsmiljöer som återfinns i kapitlet ”Ett rikt odlingslandskap” samt 

vattendragsmiljöer i kapitlet ”Levande sjöar och vattendrag”. Även kapitlet om fysisk planering har 

länsstyrelsen haft som ett särskilt insatsområde. Av dessa fyra finns två representerade i Varamon; 

”Ett rikt odlingslandskap” och ”Levande sjöar och vattendrag”, se Figur 7. 

 
Figur 7: Karta visar utbredning av grön infrastruktur över delar av planområdet (Länsstyrelsen 
Östergötland, 2021). 

7.8 Riksintressen 
Riksintressen är områden som är särskilt betydelsefulla ur nationellt perspektiv och behandlas i 

kapitel 3 och 4 i miljöbalken. Detta innebär att dessa områden inte påtagligt får skadas vid 

exempelvis planering och genomförande av stadsbyggnads- eller infrastrukturprojekt. Om flera 

riksintressen berör samma område och de inte har förenliga ändamål, behöver en avvägning mellan 

olika riksintressen göras. Riksintressen för totalförsvar har alltid förtur i relation till andra 

riksintressen. Nedan redogörs för de riksintresseområden som omfattar fastigheterna Varamon 

1:61, 1:68 och Kremlan 1-6 samt närområdet. 

• Riksintresse enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken, Turism och rörligt friluftsliv. 

• Riksintresse enligt 3 kap. 8 § Miljöbalken, Kommunikationer - riksväg 50 

• Riksintresse enligt 3 kap. 9 § Miljöbalken, Stoppområde höga objekt samt Influensområde 
luftrum - Malmens flottiljflygplats i Linköping och Karlsborgs flygplats 

• Riksintresse enligt 3 kap 6§ Miljöbalken, Naturvård – Vättern (närområde) 
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Riksintressen för Turism och rörligt friluftsliv samt Kommunikationer omfattar hela planområdet, 
se Figur 8. 

 

 
Figur 8. Kartor hämtade från Länsstyrelsen i Östergötlands läns karttjänst webbGIS som visar riksintressen 
som omfattar hela planområdet (Länsstyrelsen Östergötland, 2021). 
  

Riksintresse: Kommunikationer Riksväg 50 

Riksintresse: Turism och rörligt friluftsliv 
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7.9 Skyddade områden 
Planområdet ligger inom område med särskilda restriktioner och är belagt med förbud mot 

markavvattning enligt miljöbalken (11 kap. 14 § första stycket) och förordning (1998:1388) om 

vattenverksamhet med mera (Naturvårdsverket, 2021a). Planområdet är också del i en 

biogeografisk region enligt den indelning som används i Art- och Habitatdirektivet varifrån 

utpekande, uppföljning och rapportering för terrestra naturtyper, enligt direktivet, sker. Terrestra 

ekosystem återfinns på land eller i gränstrakten mellan land och ytvatten. Dessa båda områden är 

markerade på Figur 9 och Figur 10.  

 
Figur 9. Område med särskilda restriktioner och förbud mot markavvattning (Naturvårdsverket, 2021a). 
 

Planområdet ligger också inom riksintresse för Rörligt friluftsliv och drygt 350 meter från 

riksintresse för Naturvård (Vättern). Vättern är också ett vattenskyddsområde enligt 7 kapitlet 21 

och 22 §§ miljöbalken och ett Natura 2000-område. 

Enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök finns ett flertal fornlämningar samt övriga 

kulturhistoriska lämningar inom planområdet och inom en kilometers radie runt planområdet. Det 

rör sig om både boplatser och fyndplatser för verktyg, härdar och milstenar. Dessa finns markerade 

på karta i Figur 11. (Riksantikvarieämbetet, 2021).  
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Figur 10. Natura2000-områden. Rött markerar område för fågeldirektivet, blått markerar område för art- 
och habitatdirektivet (Naturvårdsverket, 2021a). 
 

 
Figur 11. Karta hämtad från Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, som visar fornlämningar och 
kulturhistoriska lämning på en kilometers avstånd från planområdet (Riksantikvarieämbetet, 2021).  
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8 OMRÅDESSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

8.1 Stads- och landskapsbild 

8.1.1 Landskapsförutsättningar 
Aktuellt planområde befinner sig i nordvästra Motala, cirka två kilometer nordväst om Motala 

centrum. Planområdet avgränsas i väst mot Bispgatan och Varamobaden och i öst av riksväg 50. 

Mot söder avgränsar Badstrandvägen och i norr av Månvägen. Planområdet utgörs i dagsläget av 

grönytor, ängsmark samt fotbollsplaner. Områdets totala areal uppgår till cirka 8,5 hektar och 

består av fastigheterna Varamon 1:62, Varamon 1:68 och Kremlan 1–6. 

Utifrån de geologiska kartorna presenterade i avsnitt 5.3 utgörs de naturliga jordarterna av 

postglacial sand. Den naturliga utbredningen av jordarten är delvis begränsad till Motalas 

nordvästra och sydvästra strandområde. Den naturliga jordarten, tillika postglacial sand, bidrar till 

de biologiska förutsättningarna inom aktuellt område, bland annat till den naturliga förekomster av 

främst insekter av betydande karaktär samt till ängsflora. 

Aktuellt område för detaljplanering är dels påverkat dels format av mänsklig aktivitet. Området har 

tidigare utgjorts av jordbruksmark varav rester från tidigare markanvändning kan återses i områdets 

södra delar och utgörs av bland annat åkerholmar och historiska gränsdragningar i form av 

stenmur, vilket omfattas av det generella biotopskyddet. Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök 

(Riksantikvarieämbetet, 2021) förekommer det bland annat spår av härdar och boplatsrester inom 

planområdet. 

Aktuellt område kan ses som en förlängning av rekreationsområdet Varamobaden i väst och bidrar 

till den mjuka övergången mellan grön- och rekreationsområdet och stadsbebyggelsen med 

närliggande industriområde i sydlig och östlig riktning. Varamobadet vilket är beläget invid Vätterns 

strand är ett viktigt besöks- och utflyktsmål avseende frilufts- turism- och rekreationsperspektiv. 

Motalas stadsbild är starkt påverkad av industrialiseringen där äldre medeltida bebyggelse successivt 

ersatts med industribyggnader med tillhörande bebyggelsestruktur. Den solfjäderformade 

stadsplanen, radiomasterna och Motala verkstad har än idag kvar många av byggnaderna i staden. 

Den postindustriella bebyggelsestrukturen i kombination med läget invid Vättern gör stadsbilden 

tämligen unik för både Östergötland och Sverige.  

8.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet, tillika nuvarande markanvändning, bedöms inte ge någon påverkan på 

landskapsbilden så länge marken hävdas. Nollalternativet kan dock ha en liten påverkan om 

planområdet tillåts igenväxning. Nollalternativets påverkan bedöms dock vara begränsad oavsett, 

då det handlar om grön vegetation i båda fallen. Nollalternativet innebär därför ingen konsekvens. 
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8.1.3 Konsekvenser av planförslaget 
Den tilltänkta byggnationen kommer att påverka nuvarande landskapsrum vilket i dagsläget är 

öppet med tillhörande siktlinjer, se Figur 12, Figur 13 och Figur 14. Planområdet figurerar i 

dagsläget som en förlängning av rekreationsområdet Varamobadet och tillsammans bildar de mjuk 

övergång från gröna strukturer till stadsbilden. De nya byggnationerna inom planområdet riskerar 

därmed att bryta den övergången och bidra till en skarpare gränsdragning mellan gröna strukturer 

och strukturer kopplade till stadsmiljöer.  

 
Figur 12. Illustrationen visar planerad byggnation där siktlinjer och öppenhet påverkas (AFRY, 2022). 
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Figur 13. Illustration från AFRY:s landskapsanalys vilket tydliggör planförslagets påverkan (AFRY, 2022). 
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Figur 14. Planförslagets påverkan sett från söder (AFRY, 2022). 
 

Med anledningar av att ett flertal av de gröna ytorna omvandlas till hårdgjorda ytor i samband med 

planerad byggnation påverkas även exempelvis dagvattenhanteringen, ekosystem och 

ekosystemtjänster kopplade till de sandiga jordarna negativt. Is- och sporthallens hårdgjorda ytor 

och baksidor kommer troligtvis även innebära en ökad känsla av otrygghet under de mörka 

timmarna. Detta i synnerhet då aktiviteter kopplade till den planerade byggnationen främst är 

förlagd till dagtid (AFRY, 2022).  

Planförslaget kommer att innebära ökat tryck på området, både i form av besökare och fordon. Ett 

ökat tryck innebär därmed att stadsbilden tar ytterligare mark i anspråk, på bekostnad av 

grönområden. Ett ökat tryck av människor och fordon står i kontrast till dagens öppna landskap. 

 

 



    
 

Projektnummer: 210248 
Datum: 2022-10-18 31 

8.1.4 Inarbetade åtgärder 

• Bebyggelsehöjden kommer att variera inom området. Mot Månvägen i norr tillåts 

bebyggelse på åtta meter i nockhöjd. Bebyggelsen får sedan stiga och nå en högsta nockhöjd 

på 27 meter för ishallarna i den södra delen. 

•  Prickmark mot Bispgatan i väster reglerar att bebyggelsen inte kommer för nära gatan. 

• Byggrättens utbredning och placering är till för att möjliggöra multifunktionella ytor samt 

säkerställa en god miljö med avseende på stadsbild, proportioner i gatrummet samt 

boendekvalitet för befintliga boende. 

• Viss växtlighet kan komma att bevaras alternativt kompenseras för med nyplantering (se 

vidare i avsnitt 8.2 - Naturmiljö). 

8.1.5 Samlad bedömning av planförslaget 

Sammanfattningsvis innebär planförslaget kollisioner mellan nuvarande markanvändning och den 

planerade markanvändningen. Diffusa åtgärder såsom bevarande av gräsytor i ”möjligaste mån” 

samt avsaknaden av planerad byggnations utformning och materialval bidrar till att flera motsatser 

möts dels inom planområdet dels utanför planområdet, främst Varamobadet. Området är känsligt 

i sin öppenhet och anspråk på rekreationsvärden. Varierad nockhöjd på planerad byggnation bidrar 

till att skapa en mer dynamisk upplevelse. Viss kompensation kan komma att ske i form av 

bevarande eller nyplantering av träd och buskar. Konsekvensen bedöms som stor och negativ. 

8.1.6 Föreslagna åtgärder 

I nuläget saknas information avseende planerad byggnations utformning och materialval. Generellt 

kräver idrottsanläggningar stora byggnadsvolymer med kompakta utformningar vilket står i 

kontrast mot områdets öppenhet och avsaknad av större byggnader. Materialval och utformning 

blir därmed viktiga åtgärder i syfte att minska den negativa konsekvens planförslaget innebär för 

landskapsbilden. Åtgärder för att minska den negativa konsekvens planförslaget innebär, kan 

exempelvis vara att bryta upp byggnadsvolymer, skapa multifunktionella ytor, tydligare integration 

mellan nuvarande markanvändning med den planerade markanvändningen (blågröna ytor, 

ängsskötta gräsytor) samt skapa tydliga stråk och rumsindelningar. Neutrala landskapsorienterade 

material- och färgval rekommenderas i syfte att få planerad byggnation att smälta in. Exempelvis 

kan en gradient av fasadens färgsättning spegla omgivningen (AFRY, 2022). 

Övriga åtgärder kan vara nyplantering av ekar, blommande träd och buskar framför och omkring 

planerad byggnation. Genom nyplantering framför planerad byggnation bibehålls den gröna fond 

som i dagsläget möter blicken samt känslan av en mjuk övergång till stadsbilden behålls. Förslagsvis 

bör även en konkretisering och utveckling av bevarande eller nyplanteringen av träd och buskar 

samt bevarande av gräsmarker ske i syfte att skapa en mjuk, grön övergång från landskap till 

stadsmiljö.   
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Genom att kommunägda gräsytor bevaras i möjligaste mån omkring planområdet samt sköts som 

ängsytor integreras den nuvarande markanvändningen och landskapsbilden med den planerade 

markanvändningen. 

8.2 Naturmiljö 

8.2.1 Förutsättningar 
Planområdet innefattar ett 8,5 hektar stort område som är beläget nordväst om Motala centrum. 

Idag består området av gräsytor och ängsmark. En del av planområdet är ianspråktaget för 

villabebyggelse i nordvästra hörnet av planområdet, bostäderna är dock obebodda och ska rivas. 

Utanför planområdet ligger rekreationsområdet Varamobaden (Motala kommun, 2022b). Området 

kring det planlagda området består mestadels av bebyggd mark. Det förekommer även en hel del 

industrimark, och villabebyggelse. Området täcks av lösa jordarter och berggrund av kalksten. 

Jordtäcket består av svallsediment av finsand med ett ursprung i den stora isälvslagring som sträcker 

sig genom Motala. Längst i söder finns ett område med lerig morän. Området har historiskt sett 

varit uppodlat, och bestått av såväl åkermark som slåtteräng och lövträdsbevuxna beteshagar 

(Amalina Natur och Miljökonsult & Nardus Ekologisk konsult, 2021).  

 

Bedömningarna gällande detaljplaneförslagets påverkan på naturmiljön i området baseras på en 

naturvärdesinventering som genomfördes av Amalina Natur och Miljökonsult samt Nardus 

Ekologisk konsult under 2021 (Amalina Natur och Miljökonsult & Nardus Ekologisk konsult, 

2021). Informationen i följande avsnitt är hämtad från naturvärdesinventeringen och presenteras 

nedan.   

 

Direkt utanför planområdet finns ett system av dammar för lokalt omhändertagande av dagvatten 

som bedöms ha goda förutsättningar för groddjur. Utifrån den informationen bedömdes att en 

fördjupad artinventering av groddjur vore lämplig. Utefter naturvärdesinventeringen och den 

fördjupade inventeringen av groddjur, har de delar som bedömts ha tillräckligt höga naturvärden 

därefter naturvärdesbedömts. Bedömningen följer den svenska standarden för 

naturvärdesinventeringar och bedömning. Naturvårdsintressanta områden klassas enligt en 

fyrgradig skala. Inventeringen genomfördes under april, vilket är relativt tidigt på växtsäsongen. 

Detta påverkar inventeringen, men bedöms inte göra så i tillräcklig utsträckning för att 

naturvärdesobjekt ska ha missats. Dock kan artvärdet vara svårare att bedöma för flera objekt, 

vilket innebär att den samlade bedömningen blir preliminär. 

 

I närheten av området finns ett par områdesskydd, Vättern är bland annat skyddat enligt EU:s art- 

och habitatdirektiv, EU:s fågeldirektiv samt är klassat som ett vattenskyddsområde. Några 

kilometer bort ligger även Göta kanal som också är skyddat enligt EU:s art och habitatdirektiv samt 

är ett vattenskyddsområde, se Figur 15 nedan.  
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Figur 15: Karta över skyddad natur intill planområdet. Hämtad från Naturvårdsverkets karttjänst. 
Planområdet är markerat med rött.  

 
Få eller inga nyckelbiotoper och naturvärdeslokaler är identifierade i området enligt Skogsstyrelsen. 

Det närmsta ligger längs Vätterns strand, en dryg kilometer bort, en strandskog som klassats som 

nyckelbiotop, se Figur 16 nedan.  
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Figur 16: Karta över nyckelbiotoper i närheten till planområdet. Planområdet är markerat i rött. Karta 
hämtad från Skogsstyrelsen.  

 

8.2.1.1 Naturvärden 
Enligt artportalen är kunskapen om områdets flora och fauna begränsad. Inom planområdet har 

30 kärlväxter, 14 trollsländor och en dagfjäril rapporterats till Artportalen under 2000-talet. Utöver 

detta tillkommer även ett antal fågelarter, men inga rapporter om groddjur, kräldjur, däggdjur, 

svampar, lavar och mossor. Bedömningen är att området förmodligen är ganska dåligt undersökt. 

En stor del av planområdet har specifika naturvärden och utgörs därmed av naturvärdesobjekt. 

Totalt identifierades sju naturvärdesobjekt, fyra i klass 3 – påtagligt naturvärde och tre i klass 4 - 

visst naturvärde. Se Figur 17 nedan för identifierade naturvärdesobjekt och Tabell 5 för en 

sammanställning över naturvärdesobjekten.  
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Figur 17. Karta över identifierade naturvärdesobjekt inom planområdet.  
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Tabell 6: Lista över funna naturvärdesobjekt inom planområdet.  

Naturvärdesobjekt Typ av naturvärdesobjekt Biotop Naturvärdesklassning 

N1 Bård av lövträd Bård med lövträd Klass 4 – visst naturvärde 

N2 Gräsmarker i träda Ohävdad gräsmark 

delvis av 

sandhedskaraktär 

Klass 3 – påtagligt 

naturvärde 

N3 Före detta bollplan Hävdad gräsmark Klass 3 – påtagligt 

naturvärde 

N4 Trädgård vid Månvägen Trädgård Klass 3 – påtagligt 

naturvärde 

N5 Trafikverkets damm Liten damm (för 

lokalt 

omhändertagande 

av dagvatten) 

Klass 3 – påtagligt 

naturvärde 

N6 Långsmal damm/dike Liten damm/dike 

(för lokalt 

omhändertagande 

av dagvatten) 

Klass 4 – visst naturvärde 

N7 Gräsmattor vid 

industrifastigheter och 

vägar i norr 

Hävdad gräsmark 

(gräsmatta) 

Klass 4 – visst naturvärde 

 

8.2.1.2 Vegetation och flora 
Området är relativt artrikt. Förekomsten av sand tillsammans med ruderatmarker2, med enstaka 

sand- och jordhögar ger förutsättningar för många arter att trivas där. Inventeringen visade att det 

fanns några naturvårdsarter inom området. Dessa presenteras nedan i Tabell 6. 

Tabell 7: Lista över funna naturvårdsarter inom planområdet.  

Svenskt namn Vetenskapligt namn Kommentar Naturvärde 

Rödklint Centaurea jacea Noterad inom N2 Signalart 

Äkta johannesört Hypericum perforatum Noterad spridd inom N2 Signalart 

Skogslind Tilia cordata Ett träd Signalart 

Rödkämpar Plantago media Noterad inom N7 Signalart 

Fältvädd Scabiosa columbaria Noterad inom N2 – osäker 
artbestämning 

Signalart 

 

Invasiva arter ingick inte i inventeringen, men det kan ändå konstateras utifrån inventeringen att 

det förekommer flertalet invasiva arter inom området (se Tabell 7).  

 
Tabell 8: Lista över funna invasiva arter inom planområdet.  

Svenskt namn Vetenskapligt namn Kommentar 

Kanadensiskt gullris Solidago canadenis Noterad inom stora delar av utbredningsområdet 

Vresros Rosa rugosa En mindre planta 

Blomsterlupin Lupinus plyphyllus Flera plantor på flertalet olika ställen. 

Jättebalsamin Impatiens glandulifera Rapporterad från dammarna strax utanför planområdet. 

Parkslide Reynoutria japonica En växtplats.  

 

Inom planområdet har två olika landskapsobjekt avgränsats. Landskapsobjekten består av 

gräsmarker respektive diken, dammar och det system för lokalt omhändertagande av dagvatten 

som finns inom detaljplaneområdet. Båda typerna av landskapsobjekt har en positiv betydelse för 

 
2 Ruderatmark eller ofta kallad skräpmark är mark som ofta störa av mänsklig aktivitet. Det innebär att marken ligger 
öppen, utan täckande växtlighet under stora delar av tiden.  
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biologisk mångfald på landskapsnivå. Inom området finns få men ganska väl spridda värdeelement, 

element som är av särskild betydelse för biologisk mångfald. De identifierade elementen är i princip 

bara träd och ett odlingsröse. Träden som identifierades som värdeelement består av äldre ekar, 

tallar, lönn samt beskurna lindar och lönnar.  

 

I Sverige har sju typer av biotoper skyddats genom det generella biotopskyddet enligt 5 § 

förordningen om områdesskydd. De sju biotoperna är: allé, källa med omgivande våtmark i 

jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, 

stenmur i jordbruksmark och åkerholme. Det generella biotopskyddet gäller bara för 

jordbruksmark, förutom alléer. I inventeringen betraktas i princip hela inventeringsområdet som 

jordbruksmark, med undantag av tomtmark, och de områden som kan tänkas omfattas av det 

generella biotopskyddet listas nedan:  

 
Allé 

Enligt inventeringen finns en trädrad med fyra äldre ekar i söder, som kan anses vara en allé. 

Bedömningen är osäker, men inventeringen tyder ändå på att de ska hanteras som en 

biotopskyddad allé. Om de påverkas av exploateringen rekommenderas kompensation genom 

nyplantering av ekar, lämpligen en lokal variant som Quercus robur, proveniens Linköping E 

(Amalina Natur och Miljökonsult & Nardus Ekologisk konsult, 2021). 

 
Odlingsröse 

Ett bedömt odlingsröse finns vid Badstrandsvägen, vilket berörs av biotopskyddet. En möjlig 

kompensationsåtgärd är att flytta det till annan placering inom planens närområde.  

 
Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

Inom området finns några små vattenområden som enligt Naturvårdsverkets vägledning om 

småvatten inte bedöms beröras av biotopskyddet. Det finns även ett dike som går parallellt med 

riksväg 50 och syftet antas ha att göra med dagvatten från vägen att göra. Det finns även en damm 

som anlagts av Trafikverket för omhändertagande av dagvatten samt ett mellanting mellan damm 

och dike som också torde vara anlagt för att ta hand om dagvatten. Inga av dessa anses beröras av 

biotopskyddet.  

 
Åkerholmar 

Det finns inga åkerholmar på området. Bedömningen har gjorts i samråd med Länsstyrelsen i 

Östergötlands län.  

 

8.2.1.3 Fauna 
Däggdjur 

Inga rapporter av däggdjur finns på artportalen inom planområdet. Vid ett av fältbesöken noterades 

ett rådjur. Boende i området intygar att det tidigare ska ha funnits ett bebott rävgryt.  

Fåglar 

Av de fåglar som noterades i området fanns två fågelarter som nyligen tagits bort från rödlistan - 

sånglärka och ängspiplärka - två arter som nyligen rödlistats - björktrast och kråka - samt den 

rödlistade sävsparven. Gräsmarkerna som området består av idag är bra födomarker för fåglar, då 

det finns mycket frön som är viktig mat för småfåglar, framför allt under vintern men även på 



    
 

Projektnummer: 210248 
Datum: 2022-10-18 38 

våren och hösten. Av de observerade fåglarna är i princip samtliga arter fridlysta, men inga av 

arterna har ett starkt skydd då de inte är listade i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. 

 
Groddjur 

I Sverige förekommer flera olika typer av groddjur, varav i Motala kommun förekommer egentliga 

grodor3, paddor och vattensalamandrar. I Sverige förekommer totalt sex typer av grodor, varav två 

återfinns i Motala kommun; vanlig groda och åkergroda. Slutsatsen från inventeringen var att hela 

området ska ses som en ekologisk helhet och att där förekommer både vanlig groda och åkergroda. 

I Sverige finns två typer av vattensalamandrar: större vattensalamander och mindre 

vattensalamander. Den större är skyddad enligt artskyddsförordningen medan den mindre har ett 

svagare skydd. Vid inventeringen återfanns mindre vattensalamander i två olika småvatten. I 

Sverige förekommer tre typer av paddor: strandpadda, grönfläckig padda och den vanliga paddan. 

I Motala förekommer endast vanliga paddan. Vid inventeringen återfanns gott om vanliga paddor 

i både Trafikverkets damm och systemet med dammar i nordväst.  

 

I planområdets norra del finns goda förutsättningar för att förstärka habitatet för groddjur. Öppna 

dagvattendammar bedöms vara lämpliga och rekommenderas enligt naturvärdesinventeringen att 

anpassas för att gynna groddjur.  

8.2.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Eftersom området till största del inte är planlagt sedan tidigare blir konsekvenserna av 

nollalternativet detsamma som nulägesbeskrivningen och de förutsättningarna som 

naturvärdesinventeringen beskriver ovan. Planområdet bidrar till biologisk mångfald och 

konsekvensen av nollalternativet bedöms som positiv. 

8.2.3 Konsekvenser av planförslaget 
Det inventerade området är påverkat och format av mänsklig aktivitet. Planförslaget påverkar 

naturvärdet markant. Detaljplanen innebär att en stor del av områdets södra del används för att 

bygga sporthallar med tillhörande parkering och infarter. Därmed skulle detaljplanen leda till stora 

förluster av biotoper av öppen gräsmark. Sånglärka som gärna häckar på stora öppna områden 

kommer inte längre att kunna häcka i området. Kärlväxter och insekter kommer att få mindre 

utrymme att föröka sig på.  

Våtmarkerna påverkas inte, inte heller den gamla trädgården vid Månvägen. En infartsväg och en 

rondell kommer att förstöra en del av träd- och buskmiljön i odlingsröset i söder av planområdet. 

För att kunna gå vidare med detaljplanen krävs enligt bedömningen utifrån 

naturvärdesinventeringen dispens från biotopskyddet.  

Detaljplanen bidrar till att invasiva arter avlägsnas från området. 

  

 
3 Även kallade äkta grodor 
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8.2.4 Inarbetade åtgärder 
Ett antal åtgärder är planerade inom planen för att minska samt kompensera miljöpåverkan (Motala 

kommun, 2022b).  

• Odlingsröset vid Badstrandsvägen berörs av det generella biotopskyddet. De delar som 

kommer att behöva tas bort, ska flyttas och läggas som rösen i intilliggande områden, 

exempelvis norr om den planerade cykelbanan.  

• I söder finns enstaka medelstora ekar i anslutning till stenröset, vilka har ett visst 

biotopvärde. Vid påverkan under exploatering kan kompensation ske genom till exempel 

nyplantering  

• De gräsytor som exploateras föreslås att kompenseras genom att bihotell anläggs inom 

planområdet eller genom blommande träd och buskar, lämpligen längs Bispgatan och 

Månvägen.  

• De kommunägda gräsytorna runt planområdet ska i möjligaste mån bevaras så att de kan 

skötas som ängsyta i fortsättningen. De brantare ytorna närmast riksvägen kan med fördel 

planteras med blommande buskar som gynnar pollinatörer.  

• En åtgärd innefattar även att anlägga en eller flera öppna dagvattendammar i norra delen 

av detaljplanen. Där finns goda förutsättningar för att förstärka habitatet för de groddjur 

som redan lever där. Området runtomkring kan med fördel skötas som ängsytor samtidigt 

som stigar kan anläggas runt dagvattendammarna för besökare och motalabor att 

promenera på. Värdeelement 14-17 (Se naturvärdesinventeringen) bör bevaras i största 

möjliga mån. Invasiva arter kommer att avlägsnas och jordmassor kommer att hanteras 

med stor noggranhet då även små rotfragment kan bilda nya bestånd. 

8.2.5 Samlad bedömning av planförslaget 
Den samlade bedömningen är att planförslaget har en relativt stor påverkan på naturmiljön. Det 

inarbetade åtgärder som föreslås främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i de grönytor 

som kvarstår efter exploatering. Utifrån detta bedöms planförslaget ha en liten negativ påverkan.  

8.2.6 Föreslagna åtgärder 
Föreslagna åtgärder syftar främst till att främja den biologiska mångfalden på de delar av 

detaljplaneområdet som inte bebyggs (Amalina Natur och Miljökonsult & Nardus Ekologisk 

konsult, 2021). För kärlväxter, insekter och andra arter som generellt inte kräver så stora utrymmen 

föreslås för att kompensera biotopförlusterna, att istället försöka höja kvalitén i de kvarvarande 

biotoper. Det innebär att skötseln anpassas på ett sådant sätt att de gynnar de arter som är knutna 

till de biotoper som försvinner vid exploateringen. Förlust av sandig gräsmark sker som en 

konsekvens av planförslaget, och rätt skötsel av ett mindre område kan ge bättre livsmiljö för 

många arter än ett stort område utan någon skötsel alls. Målet bör vara att främja biologisk 

mångfald på alla övriga grönytor som inte bebyggs inom planområdet. Vid 

naturvärdesinventeringen upptäcktes en viss brist på kunskap kring området. En fördjupad 

artinventering av insekter knutna till sand och en fördjupning av områdets flora skulle vara 

värdefullt.  

Ett antal biotoper är extra värda att vårda och skapa inom området, bland annat slåtterängar av 

olika slag. Det är viktigt att helt få bort de invasiva arterna från området, vilka annars kan etablera 
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sig i ängsytorna. Partierna med öppen sand kan varvas med ängsytor, men öppen sand kräver 

skötsel så att partierna inte växer igen. Den gamla trädgården vid Månvägen berörs inte heller av 

planförslaget, men rekommendationen är ändå att den bevaras och att fler fruktträd och 

blommande buskar kan planteras för att skapa en ”fjärilsträdgård”. Gräsmattorna i norr berörs inte 

heller av planförslaget, men ett förslag är att de sköts som ängsmark för att gynna blommor och 

insekter (Amalina Natur och Miljökonsult & Nardus Ekologisk konsult, 2021).  

Träd som behöver avverkas kan användas som faunadepåer inom planområdet. 

8.3 Påverkan på vatten  
I detta avsnitt beskrivs hur planförslaget påverkar utsläpp till vatten och kvantiteter av vatten som 

dagvatten, ytvatten och grundvatten samt även påverkan från skyfall. En dagvattenutredning, samt 

en skyfallsutredning har tagits fram i samband med detaljplaneprocessen och informationen i 

följande avsnitt är hämtad från nämnda utredningar om inte annat anges (Lektus, 2022; 2021) 

8.3.1 Dagvatten  
Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på, och sköljer av, hårdgjorda ytor som till 

exempel asfalt eller packat grus. Rinnande dagvatten kan utgöra en spridningsväg för föroreningar 

och skräp, men kan också utgöra en översvämningsrisk om vattnet förhindras från att infiltreras 

eller om det finns begränsningar i dagvattensystemet som är avsett för att bortleda större volymer 

dagvatten. En hållbar dagvattenhantering innebär att förebygga, fördröja och rena dagvattnet där 

föroreningarna och flödena uppkommer (Naturvårdsverket, 2021b).   

Förutsättningar   
Planområdet består idag mestadels av grönytor och dagvattnet infiltreras i marken och tas upp av 

växtligheten. Området lutar från söder till norr med nivåer från +100 till +92 och ytavrinning sker 

generellt mot recipienten Vättern (Storvättern) och Varamonviken.  

I en geoteknisk undersökning över området (Tyrens, 2021) konstateras att marken består generellt 

av silt, finsand, sand, grus och även lera. Översta jordlagret består av mulljord eller fyllning. 

Förekomsten av lermorän är enligt undersökningen osäker, lermorän har en låg 

vattengenomsläpplighet vilket betyder att förutsättningarna för infiltration av dagvatten är 

begränsad. Delar av planområdet ingår i Bispmotala dikningsföretag, vilket enligt Motala kommun 

planeras att avvecklas, vilket i sin tur är en förutsättning för dagvattenutredningen.  

Den befintliga dagvattenhanteringen innebär att dagvattnet infiltreras i marken samt tas upp av 

växtlighet. Befintliga dagvattenledningar, brunnar, diken och trummor finns i gatorna runt området.  

Vid kraftigt regn avrinner dagvatten inom planområdet mot Bipsgatan och sedan vidare norrut. 

Längs med Bispgatans södra del finns rännstensbrunnar i gatan som är anslutna till det allmänna 

dagvattennätet. Dagvattennätet har sitt utlopp i ett dike som ligger väster om Bispgatans norra del, 

se Figur 18. Dagvattnet avleds sedan från diket till en dagvattendamm (dagvattendamm 1). 

Dagvattendammen breddas via en trumma med backventil till en annan dagvattendamm 

(dagvattendamm 2) norr om Månvägen. Norr om planområdet finns ytterligare en dagvattendamm 

som idag omhändertar dagvatten från ett område öster om riksväg 50 (dagvattendamm 3). 

Dagvattnet avleds från dagvattendammarna vidare via dagvattenledningar till Vättern. Norr om 
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planområdet tillhandahåller Trafikverket en dagvattendamm som tar hand om dagvattnet från 

riksväg 50.  

 

Figur 18. Visar VA-underlag, diken, trummor och flödesvägar (Lektus, 2022). 

Se dagvattenutredningen (Lektus, 2022) för mer detaljerad information angående de befintliga 

dagvattendammarna och dagvattensystemet.  

 

Konsekvenser av nollalternativet  
Nollalternativet innebär att markanvändningen inom det aktuella området inte förändras. Området 

kommer fortsatt att utgöras av öppna grönytor vilka är gynnsamma för infiltration av dagvatten 

och resterande kommer att omhändertas av befintliga dagvattendammar. Beräknade 

föroreningshalter för befintlig markanvändning överskrider inte Motala kommuns riktvärden för 

utsläpp till dagvatten, se Tabell 9. Nollalternativet innebär därför en ingen konsekvens. 

Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget innebär att området bebyggs och får en högre andel hårdgjorda ytor där dagvatten 

uppstår, så som takyta, genomfartsgata, parkeringar och torgytor samt fotbollsplaner (både gräs- 

och konstgräsplan). Andelen grönyta minskar och därmed minskar även områdets förmåga till 

naturlig infiltration. Planförslaget leder på så sätt till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat 

föroreningsinnehåll i dagvattnet. Klimatförändringar förväntas också leda till förändrade 
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dagvattenflöden, något som behöver tas hänsyn till vid beräkning av framtida dagvattensystem, då 

dagvattnet behöver fördröjas. Markytor inom planområdet kommer att vara anslutna via 

genomsläppliga renings- och fördröjningsanläggningar till dagvattennätet (nedströms liggande 

dagvattendammar). Dränering i området skall även anslutas till dagvattennätet och djupare belägen 

dränering för källare eller dylikt bör enligt dagvattenutredningen pumpas. 

Flödesberäkningar i dagvattenutredningen visar att dagvattenflöden inom planområdet ökar vid 

förändrad markanvändning enligt planen. Beräkningarna inkluderar inte dagvattenåtgärder så som 

utjämningsvolymer och reningsanläggningar. Om dagvattenåtgärder inte utförs bedöms 

belastningen öka på nedströms liggande dagvattenanläggningar, vilket visar på vikten av 

dagvattenåtgärder i samband med exploatering av området.   

Dagvattenutredningen visar även att beräknade föroreningshalter för samtliga parametrar ökar vid 

exploatering samt att beräknad halt bly och suspenderade ämnen förväntas överskrida Motala 

kommuns riktvärden för utsläpp av dagvatten. Beräkningarna inkluderar inga reningsåtgärder. För 

att planområdet inte skall öka belastningen nedströms behöver området omhänderta och fördröja 

cirka 1 060 m3 dagvatten.  

För att uppnå tillräcklig rening och fördröjning föreslås antingen en underjordisk eller en ytlig 

dagvattenanläggning. Den ytliga föreslås som en våt dagvattendam och den underjordiska som ett 

sedimentationsmagasin se Figur 19 och Figur 20. Anläggningen förläggs i den västra/nordvästra 

delen av planområdet med ledningar och marklutningar vidare mot anslutningstrumma under 

Bispgatan. För att hantera befintlig funktion i dagvattendammar nedströms bör utloppet förses 

med flödesregulator. Förslaget hanterar dimensionerade dagvatten och för att uppnå tillräcklig 

rening kan upp till 2 300 m3 behöva fördröjas inom området beroende på val av lösningsalternativ. 

Förslaget med sedimentationsmagasin blir aktuellt om byggrätten ska utnyttjas maximalt. 

Som komplettering till sedimentationsmagasient och dagvattendammen föreslås oljeavskiljare vid 

parkeringarna samt växtbäddar, både vid parkeringarna och vid takyta. Där oljeavskiljarna ska vara  

dimensionerade för ett 10-årsregn. I övrigt anges även att gröna, tak, mindre diken, grönytor och 

växtbäddar inom området kommer att ge en positiv påverkan på dagvattenhanteringen. 
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Figur 19. Föreslagen dagvattenhantering och ytavrinning. Den vänstra bilden avser utformningsförslaget med 
en dagvattendam och det högra med ett sedimentationsmagasin (Lektus, 2022).  

 
Figur 20. Sektioner över beräknad dagvattendamm (överst) och underjordiskt sedimentationsmagasin 
(nederst) (Lektus, 2022).  
 

 
Föreslagen dagvattenhantering, antingen i form av en damm eller ett sedimentationsmagasin,  

beräknas innebära tillräcklig rening av dagvattnet för att detta inte skall överskrida Motala 

kommuns riktvärden, se Tabell 9 för sammanställning över beräknade halter. 
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Tabell 9. Sammanställning över beräknade föroreningshalter i dagvattnet från planområdet (Lektus, 2022). 
Siffror i fet stil indikerar att Motala kommuns riktvärde förväntas överskridas. Grönmarkerade rutor visar 
att halterna efter rening är lägre än för befintlig markanvändning. Samtliga enheter är i µg/l. 

Ämne 

Motala 

kommuns 

riktvärde 

Befintlig 

mark-

användning 

Framtida 

markanvändning, 

utan rening 

Framtida 

markanvändning, 

med rening, 

sedimentations-

magasin 

Framtida 

markanvändning, 

våt 

dagvattendamm 

Fosfor 175 99 110 9,3 14 

Kväve 2 500 1 600 1 500 640 630 

Bly 10 3,7 11 0,3 0,4 

Koppar 30 7,3 26 1,8 2,9 

Zink 90 24 92 3,4 2,9 

Kadmium 0,5 0,19 0,43 0,03 0,03 

Krom 15 1,6 11 1,0 0,7 

Nickel 30 1,4 4,5 0,5 0,5 

Kvicksilver 0,07 0,004 0,038 0,004 0,005 

Suspenderade 
ämnen 

60 000 23 000 72 000 4 200 3 500 

Oljeindex 700 110 400 13 7,1 

Benso(a)pyren 0,070 0,005 0,030 0,0007 0,0005 

 

Sett till reningsgrad sänks samtliga parametrar, jämfört befintlig markanvändning, för både 

sedimentationsmagasiet och dagvattendammen, med undantag för kvicksilver för 

dagvattendammen. Den beräknade halten för kvicksilver är fortfarande under kommunens 

riktvärde.  

Öppna dagvattenlösningar är mer robusta då fördröjning och rening av dagvattnet sker via 

infiltration och sedimentation. Oavsett val av dagvattenhantering behövs skötselåtgärder för att 

systemen ska fungera. Dagvattenutredningen föreslår gräsrensning, renhållning & kontroll av 

utlopp för att förebygga igensättning för växtbäddar, både från tak och från parkeringsytor samt 

för dammen samt Kontroll av brunnar, filter, larm och slamavskiljning för oljeavskiljarna samt 

sedimentationsmagasinet (Lektus, 2022). 

Inarbetade åtgärder 
Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten i första hand hanteras inom fastigheter om 

marken tillåter. I andra hand ska dagvattnet fördröjas innan det avleds till kommunens 

ledningssystem. I och med att föroreningshalterna ökar i dagvattnet vid exploatering ska rening av 

dagvattnet från området göras innan det rinner vidare till Vättern (Motala kommun, 2022b). 

Dagvattenutredningen rekommenderar dagvattenhantering i form av antingen  en dagvattendamm 

eller ett sedimentationsmagasin inom planområdet. Denna kopplas via trumma under Bispgatan 

till befintligt dagvattennät. Oljeavskiljare dimensionerade för ett 10-årsregn rekommenderas vid 

planområdets parkeringar. Som komplement föreslås även växtbäddar i anslutning till parkeringar 

och hustak. 
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Föreslagna åtgärder 

För ytterligare rening och fördröjning av dagvattnet föreslås rening inom planområdet i form av 

gröna tak, mindre diken och grönytor. 

8.3.2 Ytvatten  
Förutsättningar  
Inom det föreslagna planområdet finns inga klassade vattenförekomster (bäckar, sjöar etcetera). 

Delar av planområdet ingår i Bipsmotala dikningsföretag. Enligt Motala kommun planeras 

dikningsföretaget att avvecklas vilket i sin tur är en förutsättning för dagvattenutredningen.  

Planområdet ligger inom avrinningsområdet Vättern. Vätterns ekologiska status är klassad som 

”god”. Däremot är den kemiska statusen klassad som ”uppnår ej god” till följd av för höga 

uppmätta halter av PFOS, dioxiner, PBDE och kvicksilver i fisk. Miljökvalitetsnormen för Vättern 

är att god ekologisk status ska upprätthållas och att god kemisk status ska uppnås till 2027 (VISS, 

2021a). Punktkällorna reningsverk, förorenade områden tillsammans med diffusa källor såsom 

urban markanvändning, jordbruk, transport och infrastruktur samt atmosfärisk deposition bedöms 

ha en betydande påverkan på klassificeringen i Vättern.  

I dagsläget består området av framför allt gräs- och ängsmark.  

Konsekvenser av nollalternativet  
Nollalternativet innebär att markanvändningen inom det aktuella området inte förändras. Området 

kommer fortsatt att utgöras av öppna grönytor vilka är gynnsamma för infiltration av dagvatten 

och dagvattnet renas därtill med hjälp av de befintliga dagvattendammarna. Nollalternativet innebär 

därför ingen konsekvens på ytvattenkvalitén i Vättern. 

Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget innebär en större andel hårdgjorda ytor vilket i sin tur innebär en ökad mängd 

dagvatten. Detta kan komma att öka mängden föroreningar som transporteras med dagvattnet till 

Vättern. Den kemiska statusen för vattenförekomsten Vättern uppnår ej god i dagsläget. 

Planförslaget innebär att dagvattenhanteringen inom området generellt kommer att uppnå en högre 

reningsgrad än för befintlig markanvändning. Detta innebär att mängden föroreningar till 

recipienten kommer att minska. Med inarbetade åtgärder så som fördröjning och rening av 

dagvatten från planområdet så blir konsekvenserna av planförslaget på ytvatten mindre och 

Vätterns möjlighet att uppnå MKN bedöms inte äventyras.  

Inarbetade åtgärder 
Inarbetade åtgärder är desamma som för dagvattenhanteringen i avsnitt 8.3.1. Den rening som 

föreslås för dagvattnet medför att föroreningshalterna generellt kommer att vara lägre än för 

befintlig markanvändning, se Tabell 9 och avsnittet ovan.   

Föreslagna åtgärder 
Eftersom planområdet ligger intill ett vattenskyddsområde (Vättern) är det extra viktigt att 

dagvatten renas innan det når recipienten Vättern. Förslag är att utloppet från dagvattendammen 

ska kunna stängas av vid en eventuell olycka på planområdets vägar och parkeringsplatser. Det 

skulle medföra att mängden föroreningar som når Vättern vid en olycka kan begränsas.  
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8.3.3 Grundvatten 
Förutsättningar  
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Motala – Klockrike (SE648851-146082) (VISS, 

2022). Enligt SGU består marken främst av postglacial finsand och lerig morän. Markundersökning 

inom planområdet visar att jordlagren i området består av silt, finsand, sand, grus och även lera 

(Tyrens, 2021). Grundvattennivån uppmättes vid den geotekniska undersökning till +92 meter över 

havet i en av punkterna vilket motsvarar 1,4 meter under markytan. I den andra punkten uppmättes 

grundvattennivån till + 91 meter över havet vilket motsvarar 2,4 meter under markytan (Tyrens, 

2021). 

Enligt VISS (VISS, Länsstyrelsen, 2021b) har grundvattenförekomsten både god ekologisk och 

kemisk status, men med stora osäkerheter då många parametrar inte är uppmätta och förekomsten 

är stor med många verksamheter som har potentiell påverkan. Inga grundvattenbrunnar finns inom 

planområdet enligt SGU, i nära anslutning till området (precis norr och söder om 

planområdet)finns dock två energibrunnar (SGU, 2021c).  

Konsekvenser av nollalternativet  
Nollalternativet innebär att markanvändningen inom det aktuella området inte förändras. Området 

kommer fortsatt att utgöras av öppna grönytor vilka är gynnsamma för infiltration av regn- och 

dagvatten vilket bidrar till rening vilket i sin tur minskar risken för förorening av grundvattnet. 

Nollalternativet innebär därför  ingen konsekvens. 

Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget innebär att marken exploateras och grönytor hårdgörs. Eventuella föroreningar från 

bebyggelsen och den ökade trafiken kan bidra till föroreningar till grundvattnet i området. 

Dagvattnet aJorddjupet i området varierar mellan 10 – 30 m och genomsläppligheten i jordarterna 

i området är också varierande, från låg till hög genomsläpplighet enligt SGU (SGU, 2021d). Detta 

gör att risken för att grundvattnet skall förorenas till följd av planförslaget som liten.  

Inarbetade åtgärder 
Genom att planförslaget innebär att vissa grönytor bibehålls och dagvattenhanteringen inkluderar 

fördröjning och rening av dagvattnet, kan påverkan på grundvattnet minimeras. För övriga 

åtgärder, se avsnitten om inarbetade och föreslagna åtgärder för dagvatten.  

Föreslagna åtgärder 

Inga ytterligare åtgärder anses motiverade.  

8.3.4 Skyfall 
Förutsättningar   
Ur MSB:s kartskikt ”översvämningsportalen” framgår det att detaljplanområdet inte ligger i risk 

för översvämning av det närliggande vattendraget (Motala Ström) vid skyfall4 (MSB, 2021). Åren 

2014 och 2016 drabbades detaljplanområdet av skyfall, och det befintliga ledningssystemet är 

anpassat för att området ska klara av ett 5-årsregn (Norconsult, 2021). Planområdet ligger inom 

delavrinningsområde för Vättern. 

 
4 Definition skyfall: 50 mm regn under 1 timme eller 1 mm regn under 1 minut. Dock i urbana miljöer kan mindre 
mängder regn med en högre intensitet medföra samma konsekvenser som skyfall. 
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I tidigare nämnd dagvattenutredning har även skyfallsberäkningar inkluderats (Lektus, 2022). 

Flödesberäkningar har utförts enligt Svenskt Vattens publikation P110, med dimensionerade 30-

årsregn och skyfallskontroll för 100-årsregn med en varaktighet på 10 minuter. Angiven 

klimatfaktor på 1,25 har adderats till flöden efter exploatering.  

Risk för översvämning har bedömts med hjälp av beräkningsverktyget Scalgo. Programmet baseras 

på aktuellhöjddata från Lantmäteriet men inkluderar inte ledningsnätets kapacitet, 

dagvattentrummor eller markens infiltrationsförmåga. Resultatet bör ses som en uppskattning av 

var i planområdet det kan finnas risk för översvämning. Kontroll har gjorts för 100-årsflöde med 

en varaktighet på 240 minuter. Inom planområdet finns med nuvarande markanvändning två 

lågpunkter, se Figur 21. Inom de blåmarkerade områdena riskerar dagvatten att samlas vid höga 

flöden vid nuvarande markanvändning och höjdsättning. 

 

Figur 21. Figur 19. Lågpunkter inom och i närheten av planområdet vid dimensionerade regn (30-årsflöde) och 
vid skyfall (100-årsflöde) i programmet Scalgo (Lektus, 2022). 

 

Konsekvenser av nollalternativet  
Nollalternativet innebär att rådande förhållanden bibehålls och nuvarande vattenhantering består. 

Området är optimerat för att kunna hantera ett 5-årsregn, vilket innebär att det kan råda 

kapacitetsbrist för att kunna hantera vattenmassorna vid större regnmängder. Vid ett 100-årsregn 

förväntas norra delarna av planområdet (tillsammans med området runtomkring) drabbas av 

översvämning. Även mindre delar av södra delen av planområdet kan komma att drabbas. 

Konsekvensen av nollalternativet bedöms därmed som negativt och litet.  
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Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget innebär att planområdet exploateras med bland annat idrottshallar, ishockeyhall och 

parkering vilket innebär ökad mängd hårdgjord yta inom området. Detta innebär sämre naturlig 

infiltrering i området vilket ställer högre krav på skyfallshanteringen inom planområdet.  

Befintliga lågpunkter och rinnvägar i området kommer att byggas bort och området kommer att 

höjdsättas så att dagvatten vid skyfall rinner bort från byggnader och att detta inte ansamlas på 

oönskade ställen. Föreslagen dagvattenyta kan samordnas med skyfallsyta med möjlighet att bredda 

mot närliggande fotbollsplan, se Figur 22. 

 

Figur 22. Tillåten översvämningsyta tillsammans med föreslagen dagvattenlösning (Lektus, 2022). 

Ytan avsedd för skyfallshantering kan användas som fotbollsplan förutsatt att höjdsättningen 

medför att beräknade volymer erhålls (3 060 m3). Fotbollsplanen behöver anpassas med god 

dränering som gör att den snabbt torkar vid skyfall.  

Inarbetade åtgärder 
Höjdsättningen inom området kommer att anpassas så att det säkerställs att ytavrinningen sker till 

bort från byggnader och mot önskade öppna ytor. Vid skyfall kan dagvattenytan utnyttjas till 

fördröjning och bräddningsmöjligheter finns till närliggande fotbollsplan.   

Föreslagna åtgärder 

För att säkerhetsställa att fotbollsplanen kan omhänderta dagvatten vid skyfall, behöver denna 

höjdsättas så att vattnet ansamlas här. Vidare skyfallsberäkning och analys bör göras när 

detaljplanen har projekterats i detalj och det finns en terrängmodell för området.   
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8.3.5 Samlad bedömning av planförslaget 

Dagvatten 
Planerad verksamhet innebär att öppna grönytor som gynnar infiltration av dagvatten tas i anspråk 

av strukturer med mindre genomsläpplighet vilket inte gynnar den naturliga infiltrationen inom 

området. Planförslaget leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat föroreningsinnehåll 

i dagvattnet. Med föreslagen rening beräknas föroreningshalten i dagvattnet generellt bli lägre än 

för befintlig markanvändning, utifrån detta görs bedömningen att planförslaget har en positiv 

konsekvens. 

Ytvatten 
Planförslaget innebär en ökad mängd dagvatten vilket kan komma att öka föroreningar som 

tillrinner med dagvattnet till Vättern. Med inarbetade åtgärder beräknas föroreningshalterna 

generellt bli lägre jämfört med befintlig markanvändning. Utifrån detta bedöms planförslaget ha en 

positiv konsekvens för ytvattenkvalitén. 

Grundvatten 
Planförslaget innebär att marken exploateras, och grönytor hårdgörs. Eventuella föroreningar dels 

från bebyggelsen, ökade trafiken, dels dagvattenavrinning kan riskera att förorena grundvattnet i 

området. Den föreslagna reningen av dagvattnet beräknas medföra att föroreningshalten generellt 

kommer att vara lägre jämfört med befintlig markanvändning. Jorddjupet i området och 

jordarternas genomsläpplighet medför också att risken för att grundvattnet skall förorenas till följd 

av planförslaget bedöms som liten. Planförslagets konsekvens på grundvattnets kvalitet och 

kvantitet bedöms sammantaget som positiv.   

Skyfall 
För att kunna hantera större skyfallsmängder är det viktigt att åtgärder skapas för att kunna 

omhänderta vattenmassorna. Höjdsättning som främjar avrinning till dagvattensystemet med 

möjlighet till bräddning via den ena fotbollsplanen innebär att risk för skador på byggnader bedöms 

som låg. Sammantaget bedöms konsekvensen som liten negativ. 

8.4 Trafik och transporter 
Avsnittet nedan beskriver hur detaljplanen påverkar trafiksituationen i närområdet. Flertalet 

trafikutredningar och analyser har genomförts för området. Utredningarna tillsammans med 

planbeskrivningen ligger till grund för avsnittet och omfattar både planområdet och delvis den 

generella utvecklingen av området (Sigma Civil, 2021a; 2021b; 2021c) (M4Traffic, 2021a; 2021b) 

(Motala Kommun, 2021).  

8.4.1 Förutsättningar   
Planområdet ligger väster om riksväg 50 i anslutning till området Varamon, där det finns en populär 

badstrand som besöks mycket under sommaren. I närheten till planområdet planeras även 

Lalandias semesteranläggning, som berör flera detaljplaner där vissa har antagits och vissa inväntar 

fortfarande beslut från Mark- och miljööverdomstolen. Inom planområdet planeras en is- och 

bandyhall och på sikt även en ny sporthall. Dessa typer av anläggningar är besöksintensiva, speciellt 

i ett läge något utanför Motala centrum, och ställer därmed höga krav på möjligheterna att kunna 



    
 

Projektnummer: 210248 
Datum: 2022-10-18 50 

ta sig till och från området både till fots, med cykel och kollektivtrafik utöver bil. Se Figur 23 nedan 

över planområdets lokalisering, samt de omkringliggande gatorna som framför allt berörs i 

nedanstående sammanställning av gång- och cykeltrafik, biltrafik och kollektivtrafiken i området.  

Biltrafiken har i dagsläget god tillgänglighet i och med närheten till riksväg 50, samt koppling mot 

riksväg 34. Riksväg 50 är också en koppling mot Mjölby där den ansluter till E4 och norrut där den 

ansluter mot E20 mot Örebro. Riksväg 50 är en primär transportled för farligt gods. Väster om 

den norra trafikplatsen löper Björnvägen som ansluter till Bispgatan och det lilla 

verksamhetsområdet söder om Björnvägen. Vid korsningen mellan Björnvägen och Bispgatan har 

anslutande trafik norrifrån väjningsplikt mot trafik från Björnvägen och söderifrån på Bispgatan. 

Söder om denna korsning passerar gång- och cykeltrafiken i en oreglerad passage över ett 

platågupp. Bispgatan mellan Björnvägen och badstrandsvägen korsar Månvägen, idag finns där en 

cirkulationsplats. Månvägen leder till några fastigheter österut och kopplar västerut an till 

Varamovägen. Över Månvägens västra anslutning till cirkulationsplatsen finns ett övergångsställe 

och en cykelpassage med tillhörande mittrefug. Övriga anslutningar till cirkulationsplatsen saknar 

refuger. Söder om Månvägen finns en avsmalning där två bilar inte kan mötas samtidigt utan måste 

lämna företräde för varandra. Mellan Månvägen och Björnvägen finns över Bispgatan en oreglerad 

passage för trafiken från gång- och cykelbanan som går under riksväg 50. Passagen är idag 

hastighetssäkrad och beskrivs av kommunen som ett kraftigt gupp som inte alls är anpassat för 

exempelvis busstrafik. 

Trafikanalyser har genomförts för flera olika scenarion i olika omgångar i utredningarna, ett för 

2021 då Lalandia förväntades vara färdigt, och ett för 2040 då ytterligare etableringar inom området 

skulle vara färdigt. Lalandia är i dagsläget inte utbyggt och scenariot för 2021 är därmed något 

föråldrat, och motsvarar inte den grundtrafik som är aktuell i dagsläget.   

I dagsläget delar gångtrafiken infrastruktur med cykeltrafiken vilket oftast innebär att utrymmet är 

något begränsat. Att gångtrafikanter och cyklister delar utrymme innebär oftast fler olyckor. 

Förutom de kombinerade gång- och cykelbanorna längs de stora vägarna förekommer många 

mindre gator utan trottoarer vilket innebär stor risk för gångtrafikanter som rör sig på de 

sträckorna. 

Det finns i dagsläget tre möjligheter för cykeltrafikanter att korsa riksväg 50, antingen genom bro 

över riksvägen eller genom tunnel under. Idag löper en gång- och cykelbana längs Bispgatans västra 

sida i nord-sydlig riktning. Den kopplar sedan vidare söderut på gång- och cykelbanan längs 

Badstrandsvägen som i sin tur kopplar vidare på gång- och cykelbron över riksvägen och längs 

Delfinvägens norra sida. Norrut längs Bispgatan fortsätter cykelbanan förbi området. Norr om 

området ansluter en cykelbana under riksväg 50 och bron över riksväg 50 vid Björnvägen. Västerut 

leder ett par gång- och cykelbanor ut mot stranden från Bispgatan men slutar generellt vid eller 

innan Varamovägen. Närmast stranden finns ytterligare cykelbanor i nord-sydlig riktning som inte 

är helt sammanhängande och saknar kopplingar österut. Ingen av dessa cykelbanor tillhör 

huvudcykelstråken i Motala.  
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Figur 23: Planområdets lokalisering med gatunamn på omkringliggande gator till detaljplaneområdet 
(Sigma Civil, 2021a).  
 

Planområdet ligger i en del av Motala som inte har speciellt väl utvecklad kollektivtrafik. Ett antal 

busslinjer trafikerar Delfinvägen från och till Agneshögvägen. Tre av de busslinjerna gör ett stopp 

vid en hållplats som ligger relativt nära planområdet, cirka 200 meter fågelvägen och 250 meter 

gångavstånd. Det finns också linjer som gör stopp vid andra busshållplatser öster om riksväg 50, 

vilket är ungefär 200–250 meter fågelvägen men det verkliga gångavståndet är betydligt längre.  

8.4.2 Konsekvenser av nollalternativet  
Nollalternativet innebär att markanvändningen inom det aktuella området inte exploateras. 

Däremot, eftersom närområdet planeras att exploateras i allmänhet, beräknas trafiken öka till 

området oavsett denna detaljplans genomförande. Enligt trafikutredningarna som gjorts i samband 

med detaljplaneförslaget är en betydande del av trafiken som kommer att belasta vägnätet i 

framtiden inte kopplat till de nya etableringarna utan en generell ökning av trafik vilket kan komma 

att skapa problem vid högsäsong. Vid trafikanalyser uppstår framför allt problem vid avfarten vid 

trafikplats Motala centrum från riksväg 50 vid år 2040. Behoven av åtgärder för att minska 

köbildning från avfarterna från riksväg 50 finns även utan att idrottscentret byggs. 

Utifrån den generella trafikökningen till år 2040 som kan skapa problem på vägnätet bedöms 

nollalternativet ha en måttlig negativ konsekvens på trafikalstringen på närliggande vägar.  
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8.4.3 Konsekvenser av planförslaget  
Utbyggnaden av idrottscentrumet skapar många nya rörelsemönster vilket ställer krav på 

infrastrukturen runtomkring. Detaljplaneförslaget innebär generellt en ökad trafik i området, som 

annars är en mer avlägsen del av Motala. Framför allt ökar trafiken under vintern, när 

inomhushallarna förväntas användas som mest, vilket även är de delar av året som trafiken beräknas 

vara mindre till övriga delar av Varamon. Detaljplaneförslaget innebär inga nya dimensionerade 

toppar eftersom trafikökningen inte överstiger den redan beräknade toppen under sommaren. 

Planförslaget innebär framför allt ökad trafik från riksväg 50 på Badstrandsvägen till området, samt 

väster om planområdet. Den senaste beräknade trafikalstringen från planområdet uppgår till 1200 

fordon per dag i etapp 1 och 600 fordon per dag i etapp 2 under högsäsong. På vardagarna beräknas 

750 fordon per dag för etapp 1 och 750 fordon per dag för etapp 2.  

Avsikten är att entrémiljöer för fotgängare och cyklister ligger vända västerut mod Bispgatan medan 

sidan mot riksväg 50 blir mer av en baksida, som kan användas för större transporter och 

leveranser.  

Biltrafiken kan nå området både norr- och söderifrån. För trafik söderifrån anläggs en ny infart på 

kvartersmark via en droppformad cirkulationsplats på Badstrandsvägen, i anslutning till trafikplats 

Motala Centrum. Den nya gatan blir enkelriktad söderifrån och ansluter sedan till Bispgatan. I 

korsningen Bispgatan avses vänstersväng vara förbjuden vilket innebär att trafiken leds norrut mot 

trafikplats norr om planområdet. Denna nya gata får en planbestämmelse med bländningsskydd 

för att undvika att södergående trafik på riksväg 50 utsätts för bländande ljus. Trafik norrifrån till 

planområdet planeras att ske från Bispgatan. En ny hämta- och lämnaficka längs Bispgatans östra 

sidan nära den gemensamma huvudentrén till bandy- och ishallen ingår i planen.  

En trafikanalys togs fram i samband med samrådsskedet, vilken inte visade på några problem att 

hantera trafiken från planområdet i ett inledande skede. Under sommaren då det är högsäsong för 

att ta sig till stranden och om semesteranläggningen Lalandia byggs kan det uppstå större problem 

kring avfartsramperna från riksväg 50 till trafikplats Motala centrum. Under högsäsong beräknas 

trafiken till idrottsanläggningarna vara mindre. Därmed finns det risker för att köerna sprider sig 

ut till riksvägen. Den fördjupade trafikanalysen visade på olika alternativ för trafiklösningar. Utan 

förändring konstaterades att trafikplatsen vid riksväg 50/Badstrandsvägen inte skulle klara av 

trafikökningen som förväntades ske till 2040. Med den valda lösningen, en droppformad trafikplats 

blir belastningen hög, men utan överbelastning år 2040. Lösningen planeras förstärkas med två 

körfält mellan Delfinvägen och trafikplatsen samt två körfält i andra riktningen mellan trafikplatsen 

och infart till idrottsanläggningen. Se Figur 24 nedan för utformning av den droppformade 

cirkulationsplatsen.  
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Figur 24: Förslag på utformning av ny trafik- och cirkulationsplats (Sigma Civil, 2021c).  
 

I samband med detaljplanen kommer åtgärder vidtas för att göra det enklare att röra sig till och 

från området till fots och på cykel. Gång- och cykelnätet kompletteras med en ny gång- och 

cykelväg inom planområdet från öst till väst, och även längs Bispgatans östra sida. Ambitionen är 

att gång- och cykelbana ska nå hela vägen fram till entréer och parkeringsytor, samt för att knyta 

an till den nya busshållplats som föreslås i höjd med entrén till ishallarna. Standarden på gång- och 

cykelvägarna ska höjas för att ge mer utrymme åt de som trafikerar gatorna. Övergångsställen och 

cykelpassager anläggs hastighetssäkrade för att skapa en trygg miljö.  

För att åtgärda bristen på tillgänglig kollektivtrafik till och från området, föreslås en hållplats 

anläggas på Bispgatan, tillsammans med hastighetssäkrade passager som går i en slinga runt 

Bispgatan och stannar utanför entrén till idrottscentret. Till den nya busshållplatsen föreslås en ny 

busslinje som ska gå från centrum till planområdet och Varamon i norr. Planförslaget möjliggör 

också en separat bussfil längs med Badstrandsvägen. På sikt föreslås även ett busskörfält mellan 

Luxorgatan och trafikplatsen längs Storgatan.  

 
Eftersom området planeras att exploateras på flera olika håll finns det förutsättningar för att 

samverka parkering inom området, framför allt vid större evenemang. Parkeringsbehov för 

vardagsanvändning kommer att lösas inom planområdet med markparkering och att utrymmet vid 

badhuset väster om området ska kunna utnyttjas vid behov. Det exakta behovet av 

parkeringsplatser är inte fastställt, men ungefär 300 parkeringsplatser bedöms för bilparkering för 

idrottscentret. Antalet cykelparkeringar bedöms behövas ungefär 540 i etapp 1 och ungefär 150 i 

etapp 2. Cykelparkeringarna ska placeras i direkt anslutning till anläggningarnas entréer.  
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8.4.4 Inarbetade åtgärder 
Inarbetade åtgärder för att hantera den ökade trafiken till området sammanfattas nedan: 

• Dropprefugslösning vid avfarten från riksväg 50 vid trafikplats Motala Centrum. 

• Ny infart till området från Badstrandsvägen med utfart till Bispgatan. Den nya gatan blir 

enkelriktad söderifrån. Denna nya gata får en planbestämmelse med bländningsskydd för 

att undvika att södergående trafik på riksväg 50 utsätts för bländande ljus.  

• Korsningen Bispgatan avses vänstersväng vara förbjuden och trafiken matas norrut.  

• En ny hämta- och lämnaficka längs Bispgatans östra sida nära den gemensamma entrén. 

• Gång- och cykelnätet kompletteras med ny gång- och cykelväg inom planområdet, som ska 

nå hela vägen fram till entréer och parkeringsytor.  

• Standarden på gång- och cykelvägarna ska höjas för att ge mer utrymme till de som 

trafikerar gatorna och främja de alternativen framför bil.  

• Övergångsställen och cykelpassager anläggs hastighetssäkrade.  

• Ny busshållplats på Bispgatan för att förbättra kollektivtrafiken.  

• Till den nya busshållplatsen föreslås en ny busslinje som ska gå från centrum till 

planområdet och Varamon i norr. Planförslaget möjliggör också en separat bussfil längs 

med Badstrandsvägen. 

• Ungefär 300 parkeringsplatser bedöms för bilparkering för idrottscentret, och löses inom 

planområdet. Antalet cykelparkeringar bedöms ungefär 540 behövas i etapp 1 och ungefär 

150 i etapp 2. Cykelparkeringarna ska placeras i direkt anslutning till anläggningarnas 

entréer.  

8.4.5 Samlad bedömning av planförslaget 
Planförslaget innebär att idrottsanläggning en bit utanför Motalas stadskärna anläggs. Vägnätet 

bedöms kunna hantera förväntade trafikflödena förknippade med idrottsanläggningen, men 

förväntas öka med den allmänna exploateringen så pass att problem kan uppstå på vägnätet som 

kan sprida sig ut till riksväg 50 vid år 2040. Detaljplanen medför en ökning till området, och 

omkringliggande vägar framför allt under den tiden då det är lågsäsong för trafiken till 

semesteranläggningen och badstranden. Detaljplanen medför också säkrare trafiklösningar inom 

planområdet samt i närområdet, den medför också bättre möjligheter för kollektivtrafik samt för 

gång- och cykelresenärer. 

Sammantaget bedöms planförslaget ha en mycket liten negativ konsekvens på trafik och vägnätet 

både inom planområdet samt för närområdet.  

8.4.6 Föreslagna åtgärder 
Eftersom många av besökarna till idrottscentret förväntas vara barn är det av yttersta vikt att 

infrastrukturen runtomkring anpassas för denna typ av trafikanter. Det är därför viktigt att så 

mycket utrymme som möjligt ges gång- och cykeltrafikanter. För att minska bilberoende behöver 

kommunen satsa ännu mer på att se till att möjligheterna att ta sig till och från området med cykel 

och kollektivtrafik stärks på sikt, både för att främja de alternativen och säkerställa säkerheten för 

barn som rör sig till och från området.  
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8.5 Buller 

8.5.1 Förutsättningar 
Buller definieras som oönskat ljud och upplevelsen av störningen är i hög grad individuell. Buller 

påverkar hälsa och välbefinnande i form av till exempel störd sömn eller nedsatt 

prestationsförmåga. Buller har också en långsiktig påverkan i form av ökad stress som kan ge 

upphov till hjärt- och kärlsjukdomar.  

De två mått som används för att beskriva buller är ekvivalent nivå, som är ett medelvärde över ett 

dygn, samt maximal nivå som avser den högsta ljudnivån från enstaka ljudkällor.  

Riktlinjer för buller beror på närliggande bostäders ålder samt aktuell infrastruktur. Gränsen för 

vad som räknas som ”äldre befintlig miljö” omfattar byggnader uppförda innan våren 1997, ”nyare 

befintlig miljö” avser åren mellan 1997-2015 och ”nya bostadsbyggnader” avser efter 2015. Se 

riktvärden i Tabell 10 (Naturvårdsverket , 2017). 

Tabell 10. Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller (dBA) (Naturvårdsverket , 2017). 

 Äldre befintlig 
miljö, innan 1997 

Nyare befintlig 
miljö, 1997-2015 

Nya bostadsbyggnader, 
efter 2015 

Fasad (ekvivalent ljudnivå) 65 55 60 

Uteplats (ekvivalent ljudnivå) - 55 50 

Uteplats (maximal ljudnivå) - 70 70 

 

 

 
Figur 25. Bostäderna (orange markeringar) vid Björnvägen respektive Bispgatan (Sigma Civil, 2021d). 
Planområdet är markerat med röd streckad linje (modifierat av Ensucon AB). 
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En bullerutredning har tagits fram av Sigma Civil (2021d). Utredningen omfattar både planområdet 

och delvis den generella utvecklingen av området och beräkningarna bygger på att planerna 

kopplade till Lalandia och simhallen skulle vunnit laga kraft och att anläggningarna förväntades 

vara färdiga år 2021. Lalandia är i dagsläget inte utbyggt och scenariot för 2021 är därmed något 

föråldrat.    

8.5.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att exploatering av planområdet uteblir. Grundtrafiken i den trafikanalys 

som tagits fram (Sigma Civil, 2021b) presenteras i Tabell 11. Inga bullerberäkningar har gjorts för 

grundtrafiken. Då trafiknivåerna är lägre, mellan 18-48 procent av nivåerna som presenteras i Tabell 

12, görs antagandet att bullernivåerna kommer att understiga aktuella riktvärden för trafikbuller. 

Tabell 11. Nivåer för grundtrafik för Björnvägen och Bispgatan (fordon per dygn) (Sigma Civil, 2021b) 

Väg Lågsäsong Högsäsong 

2021 2040 2021 2040 

Björnvägen (öst) 2 449 2 449 2 715 2 715 

Bispgatan (mitt) 1 005 1 005 1 114 1 114 

 

Då trafiken i området förväntas ha en viss ökning innebär det att bullernivåerna kommer att öka. 

Konsekvensen av nollalternativet bedöms därför som mycket liten negativ. 

8.5.3 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget innebär varken bulleralstrande eller bullerkänsliga verksamheter. Därav bedöms inte 

planförslaget påverkas av trafikbullret från riksväg 50. Planförslaget bidrar dock till ökad 

trafikmängd i området vilket genererar buller för kringliggande bostäder. Den senaste beräknade 

trafikalstringen från planområdet uppgår till 1200 fordon per dag i etapp 1 och 600 fordon per dag 

i etapp 2 under högsäsong. På vardagarna beräknas 750 fordon per dag för etapp 1 och 750 fordon 

per dag för etapp 2, se avsnitt 8.4 – Trafik och transporter. 

Den bullerutredning som tagits fram identifierar bostäder längs Björnvägen (cirka 400 meter norr 

om planområdet) och Bispgatan (direkt norr om planområdet) som kan komma att påverkas av 

buller i samband med förväntad trafikökning, se Figur 25. Bostäderna vid Bispgatan klassas som 

”nyare befintlig miljö” och bostäderna vid den västra delen av Björnvägen klassas som ”äldre 

befintlig miljö” och de vid den östra delen klassas som Nyare befintlig miljö (Sigma Civil, 2021d). 

Bullerutredningen bygger på trafik både till det planerade idrottscentret samt till Lalandia och den 

nya simhallen. Trafiknivåer för 2021 respektive 2040 presenteras i Tabell 12. Nivåerna för 2021 

utgår från att utbyggnaden sker omedelbart medan nivåerna för 2040 utgår från att ytterligare 

utbyggnader har skett i planens närområde. Nivåerna utgår också från att den tillkommande 

trafiken norr ifrån passerar Björnvägen och Bispgatan på väg till planområdet och övriga planerade 

verksamheter. 
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Tabell 12. Trafiknivåer för Björnvägen och Bispgatan (fordon per dygn) (Sigma Civil, 2021d) 

Väg Lågsäsong Högsäsong 

2021 2040 2021 2040 

Björnvägen (öst) 5 140 5 180 8 450 8450 

Bispgatan (mitt) 3 520 3 540 6 020 6 060 

 

De bullerberäkningar som tagits fram för den ökade trafiken presenteras i Tabell 13. Beräkningen 

visar att maxnivåerna överskrids vid Bispgatan under både hög- och lågsäsong. Även den 

ekvivalenta nivån överskrids vid högsäsong. Vid bostäderna vid Björnvägen överskrids inte 

bullernivåerna för trafikbuller. 

Tabell 13. Beräknade bullernivåer jämfört med riktvärden (Sigma Civil, 2021d). Överskridna riktvärden är 
markerade med fet text. 

 Riktvärde 

(ekvivalent nivå) 

Ekvivalent nivå Riktvärde (max 

maxnivå) 

Maxnivå 

 Björnvägen (västra) 

Högsäsong 65 57 - 73 

Lågsäsong 65 55 - 72 

 Björnvägen (östra) 

Högsäsong 55 49 70 61 

Lågsäsong 55 47 70 60 

 Bispgatan 

Högsäsong 55 57 70 73 

Lågsäsong 55 54 70 71 

 

8.5.4 Inarbetade åtgärder 
Norr om planområdet föreslås vid behov en 1,5 m hög bullerskärm som avhjälpning för buller vid 

bostäderna vid Bispgatan. Inga åtgärder bedöms relevanta inom planområdet. 

8.5.5 Samlad bedömning av planförslaget 
Vid en exploatering av Varamon kommer trafiken och därmed buller i området att öka generellt. 

Den aktuella detaljplanen kommer att bidra till trafikökningen men främst under vintersäsongen 

då idrottshallarna förväntas användas i större utsträckning. Sett över året står badstranden och 

övrig exploatering för en större del av den genererade trafiken, och därmed också det genererade 

bullret. Sammantaget bedöms därför konsekvensen av planförslaget som liten negativ. 

8.5.6 Föreslagna åtgärder 
Sänkning av hastigheter längs Bispgatan skulle innebära en minskning av bullernivåerna. Det 

samma gäller även att anlägga tyst asfaltsbeläggning. 
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8.6 Risk och säkerhet 

8.6.1  Förutsättningar   
Planområdet ligger längs riksväg 50 (RV 50) vilken är primär transportled för farligt gods. Vid 

etablering inom 150 meter från transportled med farligt gods finns en generell rekommendation 

att risker kopplade till detta utreds. En riskanalys har tagits fram av AFRY (2021) vilken ligger till 

grund för följande avsnitt. Riskanalysen behandlar, utöver oavsiktliga olyckor med farligt gods på 

RV 50, även hantering och transporter av farliga ämnen till den planerade anläggningen samt andra 

potentiella riskobjekt inom 150 meter från planområdet. Riskanalysen avser både individrisk5 och 

samhällsrisk6.  

För riskutredningen har en övre gräns, där riskerna ej är acceptabla, och en undre gräns, under 

vilka riskerna är acceptabla, tagits fram. Intervallet mellan dessa gränser benämns ALARP7. För 

individrisk är den övre gränsen 10-5 per år (0,00001 per år) och den undre gränsen 10-7 per år 

(0,0000001 per år).  

Utifrån framtagna riktlinjer från Länsstyrelsen Stockholm rekommenderas ett skyddsavstånd på 75 

meter mellan en primär transportled och besöksanläggningar, till vilka idrottsanläggningar och 

ishallar räknas. Riktlinjerna anger också att ett avstånd på minst 25 meter ska vara helt 

bebyggelsefritt räknat från vägkant på transportleden (AFRY, 2021; Länsstyrelsen Stockholm, 

2000; 2016). 

Andelen tung trafik på RV 50 uppskattas till 15 procent av årsdygnstrafiken (ÅDT) (cirka 13 000 

fordon 2019) och andelen farligt gods antas vara 4 procent vilken ger en ÅDT för farligt gods till 

79 fordon. För prognosåret 2040, utifrån en trafikökning på 1 procent, är motsvarande siffror cirka 

16 000 fordon varav 97 är farligt gods (andel tung trafik och farligt gods antas vara oförändrad) 

(AFRY, 2021). 

Risker kopplade till ishallar är transport, förvaring och användning av köldmedium. Vattenfri 

ammoniak är det vanligaste köldmediet och för ett modernt aggregat krävs några tiotal kilo. Risker 

med ammoniak är att det är både giftigt och brandfarligt. Även koldioxid kan användas som både 

köldmedium och köldbärare (AFRY, 2021). 

8.6.2 Konsekvenser av nollalternativet  
Nollalternativet innebär att området inte kommer att exploateras, vilket betyder att människor inte 

kommer att vistas inom området i någon större utsträckning. Nollalternativet innebär även att 

kemikalier kopplade till ishallar inte kommer att transporteras till eller användas inom området. 

Risker kopplade till RV 50 kommer kvarstå för de bostäder och verksamheter som omger 

planområdet vilket gör att riskerna på samhällsnivå är relativt höga. Riskerna kopplade till 

 
5 Sannolikheten att en individ som befinner sig på ett visst avstånd från ett riskobjekt ska omkomma. 
6 Avser utöver sannolikheten även konsekvenserna med avseende på antal omkomna individer. Samhällsrisken 
redovisas i så kallade F/N-kurvor. 
7 ALARP = As Low As Resonably Practible vilket innebär att risken kan tolereras om alla rimliga åtgärder är 
vidtagna. 
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människor inom planområdet kommer vara väldigt små. Konsekvensen av nollalternativet för 

detaljplanen bedöms därför vara försumbar.  

8.6.3 Konsekvenser av planförslaget  
En exploatering av planområdet innebär att fler människor kommer att vistas inom planområdet. 

Anläggningarna uppskattas kunna ta emot cirka 5 500 besökare vid specifika evenemang, vilket 

anses vara maximal personbelastning (AFRY, 2021).  

Riskbilden för planområdet är komplex då det berörs flera olika riskobjekt, dels riksvägen utanför, 

dels de planerade idrottsanläggningarna inom området (AFRY, 2021).I riskutredningen har de 

olyckor och scenarier som presenteras i Tabell 14 varit de som inkluderats i riskanalysen. 

Tabell 14. Sammanfattning olycksscenarion (AFRY, 2021). 

 

I Figur 26 presenteras individrisken utifrån RV 50. Utan riskreducerande åtgärder är 

individrisknivån acceptabel på ett avstånd av minst 85 meter från RV 50. Inom 85 meter från vägen 

görs bedömningen att riskreducerande åtgärder behövs för att sänka risknivån (AFRY, 2021).  

 
8 BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) kan ske då en tank en utsätts för plötslig värmepåverkan så 
att dess innehåll släpps ut momentant i ett kraftigt eldklot. För att en BLEVE ska uppstå krävs dels en extern 
värmekälla i form av att en brand eller jetflamma samt att behållarens tryckavlastning inte fungerar eller är otillräcklig.  
9 Pölbrand uppstår när läckage sker exempelvis från en lastbil och bildar en pöl på marken som i senare skede kan 
antändas.  

Riskobjekt Typ av olycka 

Riksväg 50 Explosiva ämnen 

Brandfarlig gas: jetbrand, gasmolnsbrand/explosion och BLEVE8 

Giftig gas: utsläpp av ammoniak och klorgas  

Brandfarlig vätska: pölbrand9  

Oxiderande ämnen: explosion och brand  

Ishall Transporter till och från bandy- och ishall: utsläpp av ammoniak eller annat farligt ämne.  

Vid hantering och förvaring av ammoniak på anläggningarna: Utsläpp av 
giftig/brandfarlig gas  
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Figur 26. Individrisken vid RV 50. Rött avser den övre ALARP-gränsen och gult den undre. Utanför den gula 
markeringen bedöms risken som acceptabel (AFRY, 2021). 
 

På samhällsnivå är risken relativt hög, inom högre ALARP-området, se Figur 27. Detta innebär att 

rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas för att sänka risknivån givet föreslagen 

markanvändning. 

 
Figur 27. Samhällsrisknivån för både utvecklings- samt nollalternativet. Den övre ALARP-gränden visas 
med röd streckad linje och den undre med grön streckad linje. Gul linje visar gränsen mellan högre och 
lägre ALARP. 
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8.6.4 Inarbetade åtgärder 
För att reducera planförslagets risknivå har följande planbestämmelser föreslagits: 

• Bebyggelsefritt minst 25 meter från riksväg 50.  

• Det ska vara möjligt att utrymma bort från riksväg 50 på ett säkert sätt inom 150 meter 

från vägen. Huvudentréer ska ej mynna mot riksväg 50.  

• Friskluftsintag riktas bort från riksväg 50 och ska förläggas på byggnadens tak för alla 

verksamheter inom planområdet.  

8.6.5 Samlad bedömning av planförslaget 
De riskreducerande åtgärder som har föreslagits i planbestämmelserna gör att exploateringen 

bedöms vara lämplig ur ett personriskperspektiv. Sammantaget bedöms konsekvensen av 

planförslaget som liten negativ. 

8.6.6 Föreslagna åtgärder 
Riskutredningen föreslår även följande åtgärder: 

• Brandfarliga och giftiga ämnen ska hanteras och förvaras enligt de lagar och förordningar 

som finns. Detta kan inte regleras genom planbestämmelser men bör finnas med i den 

vidare projekteringen. Till exempel bör inte giftiga gaser placeras så att de kan föras 

vidare av luftintag och ventilation. 

• Transporter av farligt gods till verksamheten bör separeras i så stor utsträckning som 

möjligt från besökare till exempel via baksidan på byggnaderna. 

• Inom 30 meter från riksväg 50 kan följande genomföras för besöksverksamheter:  

• Glas kan utföras i lägst brandteknisk klass EW30.  

• Fasader kan utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass 

EI30.  

• Fasad på parkeringshus inom 30 meter som direkt vetter mot riksväg 50 kan utföras i 

obrännbart material, alternativt lägst brandteknisk klass EI30.  
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9 AVSTÄMNING MOT BEDÖMNINGSUNDERLAG 

9.1 Sammanfattning av miljökonsekvenser 
Detaljplanen ger upphov till ett flertal miljökonsekvenser. De viktiga konsekvenserna av 

planförslaget bedöms vara påverkan på stads- och landskapsbild samt naturmiljö. 

Stads- och landskapsbilden kommer att väsentligt förändras då området idag till största del består 

av gräs- och ängsmark. Vid uppförandet av idrottsanläggningarna kommer passerande och 

besökande att få en annorlunda upplevelse av området än vad de har i dag då denna typ av 

byggnader kräver stora volymer. Viss kompensation kommer att ske i form av nyplanteringar samt 

varierad nockhöjd. Konsekvensen bedöms som stor och negativ. Intrycket kan dock mildras med 

neutrala landskapsorienterade material- och färgval för att få planerad byggnation att smälta in.  

Naturmiljön inom området kommer att byta karaktär från gräs- och ängsmark till grönytor och 

trädplantering i anslutning till anläggningarna. Ängsmark och blommande träd föreslås samt att i 

så stor utsträckning det är möjligt bevara befintliga skyddade biotoper inom planområdet. 

Kompensation kommer även att ske i form av bihotell vilket bidrar positivt till ekosystemtjänster. 

Konsekvensen bedöms därför som liten negativ. 

Detaljplanen medför att hanteringen av dagvatten beräknas kunna rena det dagvatten som 

uppkommer bättre än i dagsläget. Detta innebär att föroreningsbelastningen ut från området 

kommer att minska. Detta bedöms ha en positiv konsekvens på dagvattnet samt på ytvatten och 

grundvatten. 

Planområdet kan idag hantera stora mängder regn och vid hårdgörande av ytor kommer 

möjligheten att minska. Dagvattensystemet och en höjdsättning som främjar avrinning till detta 

innebär att risk för skador på byggnader bedöms som låg. Sammantaget bedöms konsekvensen 

som liten negativ. 

Trafiken till, från och inom området kommer att öka. Tillgängligheten till området kommer att 

förbättras och planen medför också att området kommer koppla samman centrala Motala via gång- 

och cykelvägar vilket är positivt. Sammantaget bedöms konsekvensen vara mycket liten och 

negativ. 

Trafiken kommer även att ge upphov till buller och närliggande bostäder vid Bispgatan kan 

påverkas negativt. Bullerdämpande åtgärder planeras att vidtas och konsekvensen bedöms som 

liten negativ. 

En exploatering av planområdet innebär fler människor kommer att befinna sig i närheten av 

riksväg 50 som är en primär transportled för farligt gods. Avståndet från transportleden till närmsta 

byggnad är minst 25 m, huvudentréer ska vara vända bort från riksväg 50 och fasade mot vägen 

ska vara i obrännbart material. Dessa inarbetade åtgärder bedöms sänka riskerna och konsekvensen 

bedöms som liten negativ. 



    
 

Projektnummer: 210248 
Datum: 2022-10-18 63 

Sammantaget bedöms planen ha en liten negativ påverkan. En sammanfattning av 

miljökonsekvenserna för planområdet redovisas i Tabell 15 nedan. 

Tabell 15. Sammanfattning av miljökonsekvenserna för planområdet. 

Aspekt   Nollalternativ  Exploateringsalternativ  

Stads- och landskapsbild Ingen Stor negativ 

Naturmiljö Positiv Liten negativ 

Vatten - dagvatten Positiv Positiv 

Vatten - ytvatten Ingen Positiv 

Vatten - grundvatten Positiv Positiv 

Vatten - skyfall Försumbar Liten negativ 

Trafik och transporter Måttligt negativ Mycket liten negativ 

Buller  Mycket liten negativ Liten negativ 

Risk och säkerhet Försumbar Liten negativ 

 

Noteras bör att konsekvenserna av nollalternativet och exploateringsalternativet kan vara 

desamma. Detta då båda alternativen har positiva och negativa effekter och konsekvenser. 

9.2 Överensstämmelse med FN:s globala 
hållbarhetsmål 

I Tabell 16 nedan beskrivs hur detaljplanen bedöms påverka FN:s globala hållbarhetsmål. 

Tabell 16. Matris över hur detaljplanen bedöms påverka relevanta  hållbarhetsmål. 

Hållbarhetsmål Detaljplanens förväntade påverkan  Måluppfyllelse 

Rent vatten och 
sanitet för alla 

Målet omfattar säkert dricksvatten för alla samt förvaltning av 
vattenresurser. Planområdet innefattas av Vätterns 
avrinningsområde och Vättern är en dricksvattenresurs för cirka 
280 000 personer.  Dagvattensystemet bedöms kunna hantera 
avrinningen inom planområdet vilket samt rena dagvattnet på ett 
effektivt sätt, vilket minskar risken för att föroreningar når Vättern.  

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur 

Utvecklingen av Varamon med flera olika typer av idrotts- och 
rekreationsanläggningar medför en ökad trafik i området. 
Detaljplanen medför säkrare trafiklösningar och infrastruktur såväl 
som ökade möjligheter att ta sig till området både med 
kollektivtrafik och via gång- och cykelbanor. 

Bidrar till 
måluppfyllelse 

Minskad ojämlikhet 
Detaljplanen omfattar uppförandet av idrottsanläggningar. Idrott 
främjar sociala gemenskaper och kan användas bland annat i 
integrationssyfte vilket bidrar till social inkludering. 

Bidrar till 
måluppfyllelse 

Hållbara städer och 
samhällen 

Detaljplanen är en del av utvecklingen i norra Motala och bedöms 
bidra både till inkludering samt till hållbara transportsystem då 
möjligheterna att ta sig till området antingen kollektivt eller via 
gång- och cykelvägar kommer att öka. 

Bidrar till 
måluppfyllelse 

Hållbar konsumtion 
och produktion 

Detaljplanen möjliggör byggnation av ishall där ammoniak kan 
komma att användas som köldmedel. Hantering av kemikalier inom 
detaljplanen kan kräva anmälan eller tillstånd beroende på 
omfattning. 

 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 
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Hållbarhetsmål Detaljplanens förväntade påverkan  Måluppfyllelse 

Ekosystem och 
biologisk mångfald 

Planområdet innefattar flera biotoper och skyddsvärda arter vilka 
kan komma att påverkas negativt av exploateringen. Planförslaget 
möjliggör dock nyplantering av träd och införande av 
ekosystemtjänster som pollinering.  

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

9.3 Överensstämmelse med miljömålen 
I Tabell 17 nedan beskrivs hur detaljplanen bedöms påverka de berörda nationella 

miljökvalitetsmålen.  

Tabell 17. Översikt av hur detaljplanen bedöms påverka de nationella miljökvalitetsmål som bedömts 
relevanta. 

Miljömål Detaljplanens förväntade påverkan  Måluppfyllelse 

Frisk luft 

En ren luft är utan föroreningar och partiklar. Tillkomsten av ett nytt 
idrottscenter minskar trots tillkommande trafik, inte möjligheterna 
att nå målet varken på lokal nivå. Detaljplanens utformning 
möjliggör till andra transportalternativ än bil vilket påverkar 
luftkvalitén positivt. 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Giftfri miljö 

Detaljplanen möjliggör byggnation av ishall där ammoniak kan 
komma att användas som köldmedel. Hantering av kemikalier inom 
detaljplanen kan kräva anmälan eller tillstånd beroende på 
omfattning. 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Levande sjöar och 
vattendrag 

Detaljplanen ligger inom avrinningsområdet för Vättern men 
bedöms inte påverka vattenförekomsten i någon större 
utsträckning. Med den rening som föreslås för dagvattnet beräknas 
föroreningshalterna vara under kommunens framtagna riktvärden 
samt lägre jämfört med befintlig markanvändning. 

Bidrar till 
måluppfyllelse 

Grundvatten av god 
kvalitet 

Risken för spridning av föroreningar från dagvatten till grundvatten 
bedöms som låg. Föreslagen rening av dagvattnet beräknas 
generellt ge halter som är lägre jämfört med befintlig 
markanvändning. 

Bidrar till 
måluppfyllelse 

God bebyggd miljö 

Planens läge i staden, i närheten av befintlig infrastruktur, 
tillsammans med utvecklingen av kollektivtrafik samt gång- och 
cykelbanor visar på en god hushållning av mark. Området kan bidra 
till ortens långsiktiga utveckling.  Riktvärden för buller kan komma 
att överskridas för bostäder längs Bispgatan. 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Ett rikt djur- och 
växtliv 

Det finns en biologisk mångfald inom detaljplaneområdet idag och 
flera naturvärdesobjekt har identifierats. Området utgörs av gräs- 
och ängsmark med inslag av skyddade biotoper som en allé och ett 
odlingsröse. Utöver det har skyddade och rödlistade arter samt 
signalarter påträffats. Detaljplanen möjliggör trädplantering med 
både gröna samt blommande träd, bevarande av ängsmark samt 
införande av ekosystemtjänster som pollinering. 

Dessa åtgärder kommer på sikt att kunna bidra med nya 
naturvärden. 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 
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9.4 Överensstämmelse med miljöbalken 

9.4.1 Miljökvalitetsnormer 
I Tabell 18 nedan beskrivs hur den detaljplanen bedöms påverka relevanta MKN.  

Tabell 18. Översikt av hur detaljplanen bedöms påverka relevanta MKN. 

MKN Detaljplanens förväntade påverkan  Måluppfyllelse  

Luftkvalitet 

Detaljplanen förväntas, trots ökad trafikmängd, inte påverka 
miljökvalitetsnormerna för luft negativt. Detta då området 
ligger i ett geografiskt glest läge. 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse  

Omgivningsbuller 

Detaljplanen kan bidra till att påverka all möjligheterna att nå 
miljökvalitetsnormerna för buller då både ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer för bostäder kan komma att överskridas 
vid Bispgatan. Trafiken som genereras från planområdet är 
dock bara en del av den totala trafiken som beräknas 
uppkomma vid exploateringen av Varamon. Med inarbetade 
åtgärder bedöms planen inte medföra någon negativ påverkan 
på MKN för buller.  

Förhindrar inte 
måluppfyllelse  

Vattenförekomster, 
havsmiljö och 
badvatten 

De inarbetade åtgärder som föreslås för dagvattenrening och 
-hantering bedöms  inte påverka Vätterns kemiska eller 
ekologiska status. 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse  

9.4.2 Hänsynsreglerna 
De allmänna hänsynsreglerna återfinns i kap. 2 i Miljöbalken. Reglerna innebär bland annat att den 

ansvarige ska ha kunskap om verksamheten eller åtgärden, att skadeförebyggande åtgärder skall 

vidtas samt att verksamheten eller åtgärden också ska lokaliseras till en lämplig plats. Reglerna 

innefattar även att man ska hushålla med råvaror samt använda bästa produkt och teknik.  

Den aktuella detaljplanen har lokaliserats lämpligt i förhållande till befintlig infrastruktur i form av 

riksväg 50. Planområdet ligger även nära Varamobaden samt ytterligare planerade och befintliga 

idrotts- och rekreationsanläggningar. Sammantaget bidrar detta till en naturlig vidareutveckling av 

befintligt samhälle. 

9.4.3 Hushållningsbestämmelserna 
I kap. 3 i Miljöbalkens redovisas grundläggande bestämmelser för hushållningen med mark- och 

vattenresurser. Här anges bland annat att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge och 

föreliggande behov. Vidare anges att ekologiskt känsliga mark- och vattenområden så långt som 

möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Det aktuella området har tillgång till befintlig infrastruktur och kollektivtrafiken i området kommer 

att förbättras i och med detaljplanen. Planområdet har vissa naturvärden och flera 

naturvärdesobjekt har identifierats. Marken är till största delen klassad som åkermark, men har inte 

brukats för jordbruksändamål sedan 2010. Ägoslaget ändrades 2016 till permanent gräsmark och 

marken är inte stödberättigande. Klassningen ligger kvar men är vilande. Därav görs bedömningen 

att planen inte tar jordbruksmark i anspråk.  
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I kap. 4 i Miljöbalken redovisas särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden, så kallade riksintressen. Inom riksintresseområden får exploatering ske endast på 

ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas värden. I tabellen nedan redovisas planens påverkan 

på relevanta riksintressen. 

Tabell 19. Översikt av hur detaljplanen bedöms påverka relevanta riksintressen. 

MKN Detaljplanens förväntade påverkan  Bedömning  

Rörligt friluftsliv 

Planen bedöms inte påverka riksintresset då området i sig inte 
är lämpligt för friluftsliv. Området ligger nära riksväg 50 och är 
bullerutsatt. Planen påverkar inte heller möjligheten för 
människor att ta sig till mera kustnära friluftsområden, öster 
om planområdet. 

Ingen påverkan  

Totalförsvaret – 
stoppområde för höga 
objekt 

Riksintresset bedöms inte påverkas av planen. Stoppområdet 
innebär att inga byggnader över 45 m får uppföras och planen 
möjliggör endast byggnader till en höjd av 25 m.  

Ingen påverkan  

Kommunikation 

Detaljplanen har tagit hänsyn till trafikflöden och avser styra 
trafiken på ett sådant sätt att risken för framkomlighet på 
riksväg 50, till exempel genom köbildning, minimeras. Planen 
kommer inte minska möjligheterna att säkerställa riksintresset. 

Ingen påverkan 

 

10 SAMLAD BEDÖMNING 

Den samlade bedömningen av detaljplanen är att den kommer ha en stor negativ konsekvens för 

stads- och landskapsbilden, liten eller mycket liten negativ konsekvens för aspekterna naturmiljö, 

skyfall, trafik, buller samt risk och säkerhet. För aspekterna påverkan på dagvatten, ytvatten och 

grundvatten bedöms planen ha en positiv konsekvens.  

Utifrån avstämning mot bedömningsunderlag så bedöms planen bidra till eller inte förhindra 

måluppfyllelse för varken FN:s globala hållbarhetsmål eller de nationella miljömålen. 

Planen bedöms inte förhindra måluppfyllelse för några miljökvalitetsnormer och den bedöms vara 
i enlighet med hänsynsreglerna och hushållningsbestämmelserna. Detaljplanen bedöms inte heller 
påverka riksintressen och skyddade områden. 

Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan. 
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11  UPPFÖLJNING 

MKB ska innehålla en redogörelse av den uppföljning som kan behövas av den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen kan medföra. Förslagen till uppföljning och 

övervakning ska säkerställa att riktvärden och rekommendationer följs samt att en god bebyggd 

miljö skapas. Efter planens antagande sker uppföljning av miljöfrågor genom fortlöpande 

miljöprövning och bygglovshantering. 

Enligt svensk lagstiftning har verksamhetsutövare ett stort ansvar att deras verksamhet inte skadar 

människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövarens egenkontroll regleras genom bestämmelserna 

i Miljöbalken och innebär bland annat att verksamhetsutövaren har det huvudsakliga ansvaret för 

uppföljning och kontroll av eventuella miljökonsekvenser under omvandling av planområdena. 

Som verksamhetsutövare avses Motala kommun. 

Följande punkter bedöms behöva uppföljning: 

• Återanvändning av jordmassor inom området bör göras i så hög utsträckning som möjligt. 

Massornas kvalitet och lämplighet bör fastställas innan återanvändning. Eventuella 

överskott fraktas bort från platsen. I det fall det blir aktuellt att använda externa 

återfyllnadsmassor ska dessa inte öka miljöbelastningen i området.  

• Trafikmätningar föreslås att genomföras innan etablering under både hög- och lågsäsong. 

• Bullermätningar föreslås vid bostäderna närmast Bispgatan efter etablering för att 

säkerställa att riktvärdena inte överskrids. 

• Dispens från biotopskydd krävs för intrång i skyddade biotoper som alléer och odlingsröse. 

• Hantering av kemikalier inom detaljplanen kan kräva anmälan eller tillstånd   
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