
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Stads- och landskapsbildsanalys  

 

 

Detaljplan för Ekön 4 och Ekön 5 

samt del av Innerstaden 1:91, 

Motala 
            2021-06-11 

      
 



 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten är framtagen av AFRY. 

Uppdragsledare: samhällsplanerare Eva Adolfsson 

Författare: landskapsarkitekt Lina Edberg och arkitekt SAR/MSA Peter Christensen 

Granskare: landskapsarkitekt LAR/MSA Hanna C Kaplan 

 

Bilder där inget annat anges: AFRY 

Fotomontage: AFRY  



 

 

 

 

2 

 

Sammanfattning 
 

Denna stads- och landskapsbildsanalys 

är framtagen i samband med pågående 
detaljplanering för Ekön 4 och Ekön 5 

samt del av Innerstaden 1:91 i Motala.  

Utifrån kvaliteter och särdrag i 

bebyggelsen och landskapet idag, 

utvärderas den påverkan på stads- och 

landskapsbilden som ny bebyggelse kan 

få. Rapporten innehåller också 

rekommendationer för fortsatt planering 

avseende utformning, skala etc. i 

bebyggelsen.  

 

 

 

Sammanfattningsvis bedöms 

planområdet kunna bebyggas med 

både punkthus och en blandad 

bebyggelse som kan relatera till såväl de 

höga punkthusen inom Ekön som till 

bebyggelsen i de omgivande 

stadsdelarna. 

Ny byggnation bör utformas med hänsyn 

till hur de högre byggnaderna kan 

upplevas både på ett kortare håll och 

hur de kan upplevas i horisonten. 

Färgsättning och materialval som 

samspelar med omgivande bebyggelse 

ger förutsättningar för bebyggelsen att 

upplevas som ett väl integrerat tillskott till 

den befintliga miljön. 

 

AFRY 

Karlstad, 2021-06-11
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Uppdraget 
Bakgrund och syfte 

I Motala kommun pågår detaljplanering för ny byggnation på fastigheterna Ekön 4 och 

Ekön 5 samt del av Innerstaden 1:91. Planområdet ligger beläget i stadsdelen Ekön, ca en 

kilometer norr om Motala centrum. 

 

Planområdet består idag till stor del av park och grönområde. I förslaget till detaljplan 

föreslås ny bebyggelse med en höjd som motsvarar som högst ca 8 våningar. I samband 

med planarbetet behöver eventuell påverkan av ny bebyggelse på stads- och 

landskapsbilden utredas.   

 

Motala kommun har uppdragit åt AFRY att upprätta en stads- och landskapsbildsanalys 

som underlag till detaljplanen. Analysen ska beskriva miljön idag och möjlig påverkan av 

föreslagen byggnation utifrån ett stads- och landskapsbildsperspektiv. Avslutningsvis ska 

uppdraget bidra med övergripande rekommendationer som kan ligga till grund för 

eventuella planbestämmelser. 

 

 
 

Orienteringsbild med planområdet markerat i blått. 
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Metodik 

För stads- och landskapsbildsanalys finns inga fastställda metoder. Analysen baseras därför 

på platsbesök och fotografier, historiska och kartografiska källor, 3D-modellering och 

fotomontage, samt konsultens samlade erfarenhet. 

 

Motala kommun har tagit fram nio utblickspunkter som ska användas för stads- och 

landskapsbildsanalysen. AFRY har utökat dessa med två kompletterande utblickspunkter, 

punkt 2B och 3B, som förtydligar upplevelserna av punkterna 2A och 3A.  

 

Avgränsning och skala  

Uppdraget avser analys av planområdet och dess närmiljö som ligger inom befintlig 

stadsmiljö. Analysens omfattning begränsas till den nya bebyggelsens möjliga påverkan på 

omgivningen från de utblickspunkter som kommunen tagit fram samt AFRYs två 

kompletterande utblickspunkter.  

 

Denna rapport omfattar påverkan av ny bebyggelse inom Ekön 5 samt Innerstaden 1:91. 

Uppdraget kommer att jämföra nuläge (som utgör nollalternativ) med två förslag på 

alternativ bebyggelse inom planområdet vilka även jämförs mot varandra.  

Innehåll 

Stads- och landskapsbildsanalysen beskriver inledningsvis dagens stadsbild respektive 

landskapsbild i anslutning till planområdet avseende kulturhistoria, struktur och upplevelse. 

Beskrivningen redovisar även karaktärsdrag att värna och bevara för att konkretisera vilka 

karaktärsdrag som idag är tongivande i stadsmiljön och som bör vara vägledande i 

framtida utformning. För dessa karaktärsdrag beskrivs nuläge och målbild. Därefter beskrivs 

det aktuella planförslaget, följt av stads- och landskapsbildsanalys av föreslagen 

bebyggelse utifrån ett antal utblickspunkter i Motala stad. 

 

Avslutningsvis presenteras rekommendationer och riktlinjer för att styra kommande 

bebyggelse i en önskvärd riktning.  

 

 

  



 

 

 

 

6 

 

Tidigare analyser och underlag 
Översiktsplan 

I översiktsplanen (ÖP 06) för Motala kommun, antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22, 

anges att bebyggelsens struktur i stort avspeglar de naturgeografiska förutsättningarna. 

Motalas stadsbild framstår som sammansatt och svårorienterad. Förklaringen finns delvis i 

anpassningen till terrängen, men också i det sätt på vilket staden vuxit fram. Utvecklingen 

har drivits av den industri som etablerades i Motala i samband med kanalbygget. Till dess 

att kraftverket byggdes runt år 1920 var det läget vid Motala ström och tillgången till direkt 

vattenkraft som styrde fabrikernas placering. Där fabrikerna uppfördes byggdes även 

bostäder. Samtidigt växte långsamt en stadsbebyggelse fram som resultat av Baltzar von 

Platens stadsplan. I området fanns dessutom äldre bycentra och gårdar. Under 1900-talet 

vävdes det hela samman till att bli vad vi idag uppfattar som staden Motala; en tydlig 

stadskärna kring Stora torget och däromkring ett antal ganska självständiga 

bebyggelseområden som ligger i sluttningarna ned mot vattnet, kringskurna av vägar och 

separerade av olika grönområden. 

 

En ny översiktsplan för Motala kommun, som kommer att ersätta ÖP 06, är under 
framtagande. Den nya översiktsplanen var ute på samråd under hösten 2020. I 

samrådsversionen av den nya översiktsplanen anges som riktlinje att ”Kommunens 

värdefulla kulturhistoriska byggnader och miljöer ska bevaras och utvecklas”. Kommunen 

arbetar med ett kulturmiljöprogram för Motala kommun (ej färdigt vid tidpunkten för 

denna analys) som identifierar värden, både i form av byggnader och områden, och 

anger hur dessa ska beaktas i samhällsbyggnadsprocessen.  

Kommunövergripande landskapsanalys (2012) 

Den kommunövergripande landskapsanalysen togs fram för att utgöra ett  

komplement till vindkraftsplanen, som togs fram 2011 som ett tematiskt tillägg till ÖP. 

 

Landskapsanalysen delar in kommunen i tre huvudsakliga landskap: skogsbygden, 

slättbygden samt sjö- och kanalbygden där Motala stad ingår. Sjö- och kanalbygden 

definieras av sin närhet till vattnet. Området ligger i huvudsak inom höjdspannet 0–100 m 

över havet. Hela Motala stad karaktäriseras av stora höjdskillnader med Bondebacka och 

radiomasterna som reser sig över tätorten. Den kommunövergripande landskapsanalysen 

har fokus på miljöernas tålighet avseende vindkraftsetablering. I det sammanhanget 

nämns att landskapets tålighet för sådan exploatering bedöms god mot bakgrund av 

stadens industrihistoria. Radiomasterna på 120 meters höjd utgör redan ett landmärke för 

Motala stad. Masterna med sina fackverkskonstruktioner syns på långt håll. 

 

Den kommunövergripande landskapsanalysen har ett uttalat syfte att stötta i vägval kring 
vindkraftsplanering. Därmed har den varit till begränsad användning i denna stads- och 

landskapsbildsanalys. 
 

  

  

 

 

 

 

Radiomasterna i Motala.  

Foto: Elin Julin (ur kommunövergripande 

landskapsanalys s. 39). 

. 
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Riksintresse 

Det finns ett riksintresse i Motala som berör stads- och landskapsbildsanalysen. Detta är 

riksintresset Göta kanal (delen i Motala och Brunneby snr) som är ett riksintresse för 

kulturmiljövården. Göta kanal utgör en kommunaktionsmiljö med landets främsta 

kanalmiljö (utförd 1810-32) av stor teknikhistorisk betydelse och med dominerande läge i 

omgivande landskap. Riksintresset uttrycks genom kanalmiljön genom Motala kommun 

med omgivande landskap och bebyggelse. 

 

Riksintresset berör främst miljön runt Motalaviken. Den föreslagna bebyggelsen inom 

aktuellt planområde gör sig endast påmind vid horisonten.  

Byggnadsminnen 

Motala rundradiostation uppfördes 1927 och dess två 120 meter höga radiomaster är 

viktiga landmärken i staden. Rundradiostationen samt byggnader och strukturer kopplade 

till rundradioverksamheten, däribland de två radiomasterna, har byggnadsminnesförklarats 

av Länsstyrelsen Östergötland. Vid bedömningen av påverkan av föreslagen ny 

bebyggelse på landskapsbild och horisontlinje görs en avvägning gentemot 

radiomasterna.   
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Beskrivning av befintlig miljö 
Stadsbild 

Grunden för Motala lades av stads- och kanalbyggaren Baltzar von Platen i samband med 

anläggandet av Göta kanal som påbörjades på 1810-talet under dennes ledning. Motala 

var vid denna tid enbart en mindre kvarn- och fiskeby men kom att utvecklas till ett viktigt 

industricentrum i och med kanalbygget och grundandet av Motala Verkstad (1822), vilket 

föranledde behovet av en stadsplan för en strukturerad stadsutveckling. Förslag på en 

stadsplan togs fram av von Platen 1823 och gavs en särpräglad solfjädersstruktur med elva 

radiella gator utstrålande från en bestämd punkt i Motalaviken, kallad Platens punkt, och 

innehöll bland annat ett torg i anslutning till den befintliga, äldre kyrkan.  

Fram till 1900-talets mitt dominerades Motalas stadsbild av småskalighet med låga 

byggnader och uthus, undantaget Stora torget, med relativt få slutna kvarter. Omfattande 

rivningar av det äldre byggnadsbeståndet under 1900-talets andra hälft, åtföljt av 

nybyggnation av punkthus, lamellhus och varuhus kom att förändra stadsbilden kraftigt 

och skapade ett mer storskaligt uttryck med homogena kvarter.  

Ekön 

Ekön är en stadsdel ca 1 km norr om Motala centrum.  Stadsdelen utgörs främst 

av hyreshus tillkomna under slutet av 1950-talet. I anslutning till området ligger Motala 

Lasarett uppfört år 1970. Vid Eköns centrum, i södra delen av stadsdelen Ekön, finns en 

matvarubutik och en restaurang med uteservering. Stadsdelen begränsas i väster av 

Lasarettsgatan samt i norr och väster av mindre skogsområden och söder av några 

villakvarter med blandad bebyggelse. 

Inom planområdet låg tidigare Ulaxfabriken, en textilindustri som drevs av företaget AB 

Ulax. Fabrikslokalerna är idag rivna. På platsen ligger idag Vätternskolan inbäddad bland 

grönskande träd. Den enda kvarvarande byggnaden från fabriksepoken är den så kallade 

Ulaxvillan, en trävilla i två våningar med tillhörande gårdsmiljö som användes som 

bruksägarens bostad. Framför villans entré står en stor ek som sägs ha gett området Ekön 

dess namn. Ulaxvillan är med stor sannolikhet uppförd under jugendepoken i början på 

1900-talet och tidstypiska dekorationselement och snickerier förekommer på byggnaden 
såväl interiört som exteriört. Trävillan har liggande panel i gul kulör med vita snickerier. 

Under 1950-talet gjordes flera förändringar av Ulaxvillan utvändigt, bland annat av villans 

verandor. Invändigt har byggnaden genomgått omfattande förändringar i omgångar 

sedan dess uppförande. Ulaxvillan skyddas inte i förslaget till detaljplan. Istället finns 

möjlighet att uppföra ny bebyggelse på platsen om Ulaxvillan rivs.  

Bebyggelsen i stadsdelen Ekön består i huvudsak av byggnader uppkomna kring tiden för 

miljonprogrammet. I stadsdelen finns olika typer av flerbostadsbebyggelse som kan delas 

in i tre distinkta områden, dessa beskrivs nedan.  

I södra delen av Ekön ligger fem punkthus i nio våningar med en ljusgrå puts med accenter 

i grönt och rött. Punkthusen ligger placerade i en halvbåge på östra sida av Kråkrisvägen 

som på platsen går i en svängande sträckning.  

Centralt i området, på ömse sidor av Kråkrisvägen, ligger ett antal flerbostadshus 

bestående av lamellhus i tre till fyra våningar i ett sammanhållet kvarter. Lamellhusen är 

placerade både parallellt och i vinkel mot varandra vilket skapar avgränsande 

bostadsgårdar.  

I den nordvästra delen av stadsdelen Ekön, på den västra sidan av Ulaxgatan, ligger ett 

område med loftgångshus i tre våningar. Husen är förlagda parallellt med varandra i nord-

sydlig riktning som följer Ulaxgatans raka sträckning. Loftgångshusen uppfördes 

ursprungligen som personalbostäder till Motala Lasarett.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyreshus
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Motala_lasarett&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Motala_lasarett&action=edit&redlink=1
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En jämförande karta med flygbilder där dagens bebyggelse syns till vänster i bild och bebyggelsen 

från 1959 till höger genom ortofoto från 1960 där uppförandet av punkthusen kan urskiljas. 

 
Flygbild från 1964 där Eköns då nybyggda punkthus samt lamellhus kan ses i ett sammanhang. Till 

vänster i bild syns den numera rivna Ulaxfabriken inringad i rött liksom den så kallade Ulaxvillan.  
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Landskapsbild 

Motala stad ligger invid Vätterns östra strand i ett landskap starkt format av inlandsisen. 

Centrala Motala, som är den äldsta delen av staden och som är aktuell i denna rapport, 

ligger på norra sidan om Motalaviken.  

Landskapsformen där den centrala staden ligger utgörs av en svag skålform som bildats 

vid Motalavikens norra sida. Strandlinjen ligger i en tydlig, utsträckt bågform och bakom 

denna höjer sig marknivån norrut och omsluter stranden. Sluttningarna är flacka och det 

saknas skarpa landskapselement som bryter av. I krönet av sluttningen, utanför de centrala 

stadsdelarna, flackas landskapet ut, med undantag för en trädbeklädd kulle som utgör 

toppen av stadshorisonten sedd från söder. 

Landskapet karaktäriseras av växelvis tät skog och öppna fält som samsas om utrymmet 

utanför staden. Närmast stadens norra delar är det främst skog som dominerar, med 

undantag för luckor av åkermark. Här är höjdskillnaderna diskret och upplevs emellanåt 

som helt platta eller svagt böljande. De flacka sluttningarna innebär också att det saknas 

tydliga höjdpartier för hög bebyggelse att ta stöd i. 

Landskapets siluett från Vättern utgörs till stor del av stadsbebyggelse, men i horisonten är 

det grön- och skogsområdenas trädkronor som dominerar. Dessa bryts bitvis av 

lasarettsbyggnaden, av de befintliga punkthusen på Ekön och av radiomasterna. 

Radiomasterna utgör ett tydligt inslag i landskapsbilden, men de upplevs inte relatera till 

bebyggelsen. En bedömning av skala och siluett sker därför i första hand mot den byggda 

stadens former och inte mot radiomasternas fackverkskonstruktion. 

Ekön 

Stadsdelen Ekön präglas av flerbostadsbebyggelse med grönytor i form av bostadsgårdar. 

Den är högt belägen i förhållande till de mest centrala delarna av Motala, vilka sluttar ner 

mot Vättern. Krönet som Ekön utgör toppas av en kulle som också är del av Bondebacka 

med de utmärkande radiomasterna. Vid foten av kullens västra sida tar bebyggelsen vid, 

ca 100 m öster om planområdet. Den östra delen av Ekön kantas av ett större grönområde 

med ädellövträd såsom bok och ek. Norrut möter Eköns bebyggelse ett något mindre 

grönområde med tät blandskog av bland annat tall, björk, gran och asp. Stadsdelen 

upplevs som svagt kuperad med böljande former, vilka främst avslöjas av gatustrukturen. 

Planområdet utgör det tydligt största park- och grönområdet inom stadsdelen. Området 

har en uppbruten struktur av hårdgjort och grönytor där Vätternskolan med tillhörande 

parkering tar stor plats både visuellt och fysiskt. Till stor del upplevs grönområdet som öppet 

och karaktäriseras av klippt gräsmatta med stora, glest placerade träd i stil med storskaliga 

engelska parker. Skalan upplevs dock som förhållandevis liten eftersom området, jämfört 

med en klassisk engelsk park, är ganska litet samt på grund av uteblivna längre siktlinjer. I 

norra delen av planområdet är vegetationen tätare i anslutning till skolbyggnaden, 

medan den södra delen är mer öppen och genomsiktlig. Den tätare vegetationen består 

huvudsakligen av en dunge med björkar i nordöst och en utmärkande rad ekar vid 

korsningen Lasarettsgatan/Norrängsgatan. I den södra delen av planområdet finns en 

större variation av arter. I anslutning till Ulaxvillan finns stora trädexemplar av ek, lärk, 

blodbok och björk i sällskap av bland annat stora syrenbuskar, äppelträd och lindar. Längs 

infarten till skolan, från Ulaxgatan, följer en lindallé längs vägens södra sida. Denna allé, 

liksom alla alléer och trädrader i Sverige, är skyddad enligt biotopskyddet. Den utgör en 

tydlig landskapsstruktur som både förstärker siktlinjen genom planområdet och separerar 

den norra och den södra delen av området. Norr om den täta björkdungen vid skolan 

ligger öppen gräsyta som möter loftgångshusen och mitt på gräsytan finns en inhägnad 

spontanidrottsplats.   

Planområdet utgör till stor del ett grönområde som bryter av bostadsbebyggelsen och 

fungerar som både rekreationsområde, passage och sammanvävande zon där olika 

strukturer och karaktärer från kringliggande områden möts.  
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Värden att värna och utveckla 

Befintlig bebyggelsemiljö inom och i angränsning till planområdet innehåller flera olika 

tidsskikt, användningar och bebyggelsetyper.  

Detta innebär att det finns flera typiska karaktärsdrag i bebyggelsen, av vilka vissa är mer 

intressanta och angelägna än andra att bygga vidare på idag. Dessa beskrivs nedan som 

nuläge och målsättning för olika karaktärsskapande drag.  

Struktur och siktlinjer 

Nuläge 

Inom planområdet finns idag befintlig bebyggelse i form av Vätternskolan och Ulaxvillan. 

Vätternskolan består av flera byggnadskroppar i två till tre våningar och Ulaxvillan är en 

trävilla i två våningar. Planområdet består idag i huvudsak av park och grönområden, som 

ger en variation genom blandningen av utblickar och mindre rumsligheter skapade av 

vegetationen.  

Öster om planområdet, på bostadsområdet Ekön, ligger fem punkthus i nio våningar samt 

suterrängvåning och parkering i källarplan. På bostadsområdet Ekön öster och norr om 

planområdet finns ett större antal lamellhus i tre våningar placerade både parallellt och i 

vinkel mot varandra, vilket förkortar siktlinjerna inom området.  

Söder och nordväst om planområdet ligger villaområden med friliggande villor med 

tillhörande trädgårdar. 

Gatunätet runt planområdet är förlagda i svängande sträckningar, vilket ger korta siktlinjer 

och en variation i gaturummet. Undantaget är Ulaxgatan öster om planområdet där 

gatans räta sträckning ger en längre obruten siktlinje i nord-sydlig riktning från norra delen 

av stadsdelen Ekön söderut till Eköns centrum.  

Ekön ligger högre än centrala Motala och Riksväg 50. Motala Lasarett och de högre 

punkthusen i stadsdelen kan urskiljas på långa avstånd i staden. Byggnaderna ligger i 

horisontlinjen och kan ses vida omkring. Byggnaderna är således utmärkande och 

karaktärsskapande på både närmare och längre håll i staden.  

 

Målsättning 

Enligt planförslaget finns det möjlighet att uppföra nya flerbostadshus inom planområdet 

både i form av lamellhus och som punkthus. Placeringen av nya flerbostadshus liksom val 

av byggnadstyp har betydelse för upplevelsen av området. Punkthus bidrar till ett luftigt 

intryck med siktlinjer medan lamellhus placerade med långsidan mot gatuliv kan bidra till 

en ökad stadsmässighet. Eftersom planområdet idag innehåller få siktlinjer är det viktigt att 

behålla de som finns. Siktlinjerna bidrar både till att förstärka den halvöppna karaktären 

och till att skapa visuella kopplingar mellan omgivningarna. 

 

 

 

Planområdet ligger högt beläget i Motala och från området finns möjlighet till långa siktlinjer mot 

lägre belägna delar av staden. Planområdet består idag till stor del av vegetation och öppna 

gräsytor och från vissa punkter finns öppna siktstråk mot bebyggelse på motsatt sida av området. 

skymta bebyggelse på m 
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Bebyggelsens skala 

Nuläge 

Det finns i nuläget ingen enhetlig skala i kvarten runt planområdet. Omgivande 

bebyggelse består såväl av punkthus i nio våningar som villabebyggelse i två våningar. 

Flerbostadsbebyggelsen på Ekön domineras av lamellhus i tre våningar som har ett 

harmoniskt förhållande till sin omgivning. Direkt söder om planområdet, på fastigheten 

Kabbelekan 2, ligger ett flerfamiljshus i 2 ½ våningar.  

Storskalig bebyggelse finns väster om planområdet i form av Lasarettet i Motala. Lasarettet 

tillsammans med de höga punkthusen på Ekön är dominerande inslag i bebyggelsemiljön 

runt planområdet och kan även urskiljas på längre sikt i staden.   

 

Målsättning 

Eftersom planområdet ansluter till områden i olika skalor är det eftersträvansvärt att den 

nya bebyggelsen fungerar som en länk mellan dessa variationer. En bebyggelse med en 

skala som smälter in i sitt sammanhang och som kan möta både den stora och den lilla 

skalan. För att åstadkomma detta bör hänsyn tas till både val av byggnader, placering av 

dessa samt till övergripande struktur, inklusive vegetation. 

Byggnadernas färg, material och detaljer 

Nuläge 

De befintliga punkthusen på Ekön har en ljus puts i olika jordfärger. Punkthusen har även 

accenter i röda och gröna nyanser vid dörrar, portar och de indragna balkongerna. Där 

marken sluttar bildas en källarvåning i suterräng, utformad som en del av husgrunden, 

vilken har en mörkare grå färg. Punkthusen är försedda med platta tak.  

De lägre lamellhusen på Ekön har en puts med något mörkare jordfärger än hos 

punkthusen. Lamellhusens källarvåningar har, likt punkthusens källarvåningar, mörkare grå 

färg samt garageportar i accentuerade färger i röda och gröna nyanser. Lamellhusen har 

mörkgråa sadeltak och majoriteten av byggnaderna har delvis indragna balkonger. 

Bebyggelsen i anslutning till planområdet är mycket varierad. Till vänster i bild finns villabebyggelse 

och Motala Lasarett, rakt fram ligger ett flerbostadshus i korsningen Lasarettsgatan/Ulaxgatan samt 

Ulaxvillan och till höger i bild skymtas i bakgrunden Eköns höghusbebyggelse. 
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Flerbostadsbebyggelse längs Kråkrisvägen på norra delen av Ekön bestående av punkthus och 

lamellhus. 

Lamellhusen norr om planområdet, på den västra sidan av Ulaxgatan, består av 

loftgångshus i puts i olika ljusa jordfärger. Husen har flacka sadeltak med röda 

tegelpannor.   

Centrumbyggnaden vid Eköns centrum har skyltfönster med bågar och omfattningar i trä 

samt kopparplåtsarg vid tak. 

Motala Lasarett är uppfört i mexitegel med petroleumfärgade glaspartier. Fasaden har 

vågräta rader av fönsterband och glasemalj. På gavlarna finns franska balkonger i smide. 

Lasarettet har plant tak. Till Lasarettet hör även flera lägre byggnader i rött tegel som är 

sammanbyggda med huvudbyggnader.  

Flerfamiljshuset på Kabbelekan 2 har en fasad i gult tegel och sadeltak med tegelpannor. 

Huset har delvis indragna balkonger mot Lasarettsgatan med fronter i rödmålad plåt. 

Byggnadens detaljer består bland annat av takkupor, träfönster med vita bågar och röda 

karmar samt burspråk, takfot och hängrännor i koppar.  

Villaområdena söder och nordväst om planområdet har varierande utseende med såväl 

tegel som puts och trä. 

Målsättning 

Nya byggnader längs Ulaxgatan och Lasarettsgatan bör ha liknade fasadfärger som den 

befintliga bebyggelsen i stadsdelen Ekön eller på ett annat sätt ha en färgsättning och ett 

materialval som känns igen i och kompletterar omgivningen. De nya byggnaderna kan på 

ett lekfullt och känsligt sätt ansluta till sin omgivning. 

Där byggnaderna möter de andra stadsdelarna kan färg och material ändra karaktär för 

att möta upp den omgivande befintliga bebyggelsen. I korsningen Ulaxgatan och 

Lasarettsvägen dominerar byggnader med gult fasadtegel, vilket möjliggör att den nya 

bebyggelsens materialval kan varieras och relatera till ännu en typ av material i den 

befintliga bebyggelsen. 

Detaljer i ny bebyggelse kan vara mer utarbetade än på de befintliga byggnaderna. De 

volymer hos tillkommande byggnader som har en annan skala än omgivande befintlig bör 

ha en mer varierad detaljrikedom i våningsplan närmare marken för att relatera till den 

mänskliga skalan hos omgivande bebyggelse.  
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Föreslagen bebyggelse 
En detaljplan håller på att tas fram för Ekön 4, Ekön 5 och del av Innerstaden 1:91. Syftet 

med detaljplanen är att möjliggöra för exploatering med flerbostadshus, vårdbostäder, 

förskola, idrottshall, kontor och centrumverksamhet inom nuvarande fastigheterna Ekön 5 

samt del av Innerstaden 1:91. Syftet med detaljplanen är även att säkerställa yta för 

skolgård åt Vätternskolan som ligger beläget inom planområdet. Befintlig bebyggelse 

inom planområdet utgörs idag av Vätternskolan och Förskolan Vättern samt Ulaxvillan. 

Ulaxvillan skyddas ej i planen utan kommer sannolikt att rivas för att skapa utrymme för ny 

bebyggelse.  

Planförslaget reglerar högsta tillåtna nockhöjd för ny bebyggelse och är olika för punkthus 

respektive övriga byggnadstyper. Högsta tillåtna nockhöjd är 25 meter för punkthus, vilket 

motsvarar ett våningsantal om ca åtta våningsplan. Högsta tillåtna nockhöjd för övriga 

byggnadstyper är 18 meter, vilket motsvarar ett våningsantal om ca fem till sex 

våningsplan. Planförslaget medger i huvudsak byggnation av bostäder. På byggrätt i höjd 

med Eköns centrum finns även möjlighet att inrymma butiksytor och andra former av 

lokaler för centrumverksamhet i gatuplan och på våning två.  

Förslaget till detaljplan är flexibelt utformat och inget utformningsförslag för ny bebyggelse 

inom Ekön 5 och del av Innerstaden 1:91 finns framtaget. I denna rapport presenteras och 

konsekvensbeskrivs därför två förslag på alternativa utformningar av planområdet i form 

av en volymstudie.  

Det första föreslaget, alternativ 1, innebär att planområdet bebyggs med sju punkthus för 

bostäder med åtta våningsplan på Ekön 5 och Innerstaden1:91 samt en förskola med två 

våningsplan intill Vätternskolan på Ekön 5.  

 
Alternativ 1: Punkthus. 
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Det andra förslaget, alternativ 2, innebär att planområdet bebyggs med tre punkthus för 

bostäder med åtta våningsplan på nordöstra delen av Ekön 5, en förskola med två 

våningsplan intill Vätternskolan på nordvästra delen av Ekön 5, två byggnader för bostäder 

respektive kontor och centrumverksamhet med fem respektive två våningsplan på Ekön 5 i 

höjd med Eköns centrum samt ett lamellhus för bostäder med fem våningsplan på 

Innerstaden 1:91 utmed Lasarettsgatan i sydvästra delen av planområdet.  

Alternativ 2: Blandad bebyggelse.  

För både alternativ 1 och alternativ 2 gäller att en förskola öster om Vätternskolan kan 

komma att ersättas med en idrottshall. Detta förslag har dock inte konsekvensbeskrivits i 

denna rapport. För aktuell byggrätt tillåts en högsta nockhöjd på 14 meter. Den 

intilliggande Vätternskolan består av flera byggnadskroppar med varierande höjd. 

Nockhöjden på Vätternskolan mäter idag ca 12,5 meter på den högsta 

byggnadskroppen.  
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Analys av föreslagen 

bebyggelse  
Stads- och landskapsbildsanalysen avser beskriva befintlig stads- och landskapsbild och 

analysera möjlig påverkan på dessa till följd av ny bebyggelse enligt planförslaget. Den 

befintliga miljön beskrivs utifrån bebyggelse och landskapsform, där högre byggnadsverk 

kan ha stöd i landskapet eller utgöra en kontrast.  

Som underlag för stads- och landskapsbildsanalysen har Motala kommun tagit fram ett 

antal utblickspunkter, som bedömts som viktiga för att bedöma bebyggelseförslagets 

inverkan på stadsmiljön och landskapsbilden. Utblickspunkterna har utökats med 

ytterligare två, så kallade ”B”-punkter. Dessa kan ses som ett komplement till två av de 

utblickspunkter som kommunen tagit fram. 

Analysen fokuserar på föreslagna byggnaders påverkan på horisont och sammanhang i 

landskapet utifrån elva utblickspunkter: fem på nära håll (Inklusive de två ”B”-punkterna), 

två på halv-nära håll samt fyra på långt håll. Analysen beskriver hur bebyggelsen inordnar 

sig eller avviker jämfört med nuläge (nollalternativ) och vilken effekt detta får på stads- 

och landskapsbilden.  

Utifrån de identifierade utblickspunkterna har fotomontage tagits fram för att visa hur de 

föreslagna nya byggnadsvolymerna kan upplevas från de olika platserna. Bilderna är 

tagna i ögonhöjd, och visar därmed ett perspektiv för en person som rör sig i staden till fots 

eller på cykel. Avvikelser i montage kan förekomma. 

I analysen redovisas montage där föreslagen ny bebyggelse placerats i foton från valda 

utblickspunkter. Generellt framträder modellen av den nya byggnaden som ljusare än 

omgivningen, bland annat beroende på att den visas som en ofärgad volym utan 

materialtextur. Syftet är att framförallt utvärdera volymen hos de nya byggnaderna. 

Bilder av nollalternativet visas med beskrivande text tillsammans med montage av 

utbyggnadsförslagen.  

I slutet av dokumentet redovisas slutsats och rekommendation utifrån stads- och 

landskapsbildsanalysen. I slutsats och rekommendation framgår vad som är viktigt att 

värna eller utveckla utifrån utblickspunkterna. 
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Utblickspunkter 

 

Utblickspunkter för stads- och landskapsbildsanalys av Ekön 4 och Ekön 5 och del av Innerstaden 1:91. 

1.  Lasarettsgatan/Ulaxgatan 

2A.  Norrängsgatan/Klockarevägen 

2B. Infarten till lasarettet/Lasarettsgatan 

3A.  Ulaxgränd 

3B.  Ulaxgränd/Ulaxgatan 

4.  Lasarettsgatan 

5. Kråkrisvägen/Styvingevägen 

6. Trafikplats Motala Norra 

7. Trafikplats Motala Centrum 

8. Motalabron 

9. Platens punkt  
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Utblickspunkt 1, Lasarettsgatan/Ulaxgatan 

Nollalternativ: Från korsningen med Ulaxgatan fortsätter Lasarettsgatan åt nordväst för att 

sedan svänga svagt norrut. Ulaxgatan går uppåt mot nordost och svänger sedan mot norr 

med parkområden på båda sidor om gatan. Bakom det gula tegelhuset i korsningen 

Lasarettsgatan/Ulaxgatan står två stora lindar i parken längs Lasarettsgatan, dessa är 

rester av en äldre allé upp mot Ulaxvillan. Väster om Ulaxgatan i bilden ligger Ulaxvillan 

bakom några större träd. Öster om Ulaxgatan ligger en villa bakom några höga björkar. 

 

Förslag alternativ 1, Punkthus: De nya punkthusen framträder tydligt i backen längs 

Ulaxgatan medan punkthuset längs Lasarettsgatan delvis döljs av träd och av det gula 

tegelhuset. De nya huskropparna tar upp skala och formspråk hos de befintliga 

punkthusen samtidigt som de kontrasterar mot den småskaliga parken i bakgrunden. 

Förändringen av stads- och landskapsbilden är starkt märkbar genom att den högre skalan 

på ny bebyggelse kommer tätt intill den lägre skalan i befintlig situation.  

 

 

Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Den blandade bebyggelsen framträder tydligt i 

backen längs Ulaxgatan medan huskroppen längs Lasarettsgatan delvis döljs av träd och 

av det gula tegelhuset. Variationen hos de nya huskropparna utgör en övergång mellan 

skala och formspråk hos de befintliga punkthusen och den småskaliga parken i 

bakgrunden. Förändringen av stads- och landskapsbilden är tydligt märkbar, men 

anpassad till skalan i området.  
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Utblickspunkt 2A, Norrängsgatan/Klockarevägen  

Nollalternativ: Norrängsgatan möter Lasarettsgatan i en T-korsning mot Vätternskolan. 

Skolan döljs delvis av en rad stora ekar längs Lasarettsgatan. Söder om Norrängsgatan (på 

västra sidan av Lasarettsgatan) ligger den stora parkeringen till Lasarettet, vars skala 

kontrasterar till den småskaliga parken öster om Lasarettsgatan. Punkthusen på Ekön är 

knappt synliga bakom parkens täta vegetation. 

 
Förslag alternativ 1, Punkthus: De nya punkthusen bildar en spridd grupp av likformiga 

huskroppar. De södra punkthusen har en framträdande position, medan de norra delvis 

döljs av Vätternskolan och av ekarna framför skolan. Den stora skalan hos punkthusen 

samspelar med storskaligheten i platsen och kontrasterar samtidigt mot småskaligheten i 

grönområdet och Vätternskolan. Förändringen av stads- och landskapsbilden är tydligt 

märkbar, men fortfarande i en skala som relaterar till omgivningen. 



 

 

 

 

20 

 

 
Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Den nya blandade bebyggelsen bildar en spridd 

grupp av olikformiga huskroppar. De södra byggnaderna har en framträdande position, 

medan de norra delvis döljs av Vätternskolan och av ekarna. Den varierande storleken av 
huskroppar bildar en övergång mellan den storskaligheten hos lasarettsområdet och 

småskaligheten i grönområdet och Vätternskolan. Förändringen av stads- och 

landskapsbilden är svagt märkbar eftersom byggnaderna är delvis dolda av vegetation, 

underordnade horisontlinjen och placerad i ett relativt storskaligt stadsrum med stora, 

öppna ytor.  
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Bildkälla: Google Maps Streetview. 

Utblickspunkt 2B, Infarten till Lasarettet/Lasarettsgatan 

Nollalternativ: I korsningen som utgörs av Lasarettsgatan och infarten till Lasarettet i Motala 

breder ett småskaligt parkområde ut sig med klippta gräsmattor och dungar med 

blandade lövträd. En bit in i parken skymtar Vätternskolan med tillhörande parkering samt 

Ulaxvillan. Söderut längs Lasarettsgatan framträder svagt ett villaområde. Horisonten har 

en mjukt oregelbunden form med olika siktdjup och domineras av stora träd. 

 
Bildkälla: Google Maps Streetview. Fotomontage. 

Förslag alternativ 1, Punkthus: De nya punkthusen är placerade i grupp i en framträdande 

position och tillför en storskalighet som står i kontrast till parkens skala och variation. 

Huskropparnas gruppvisa formation tillför sikt mellan park och gaturum. Trädhorisonten 

bryts upp av huskropparna och får en kantigare form. Förändringen av stads- och 

landskapsbilden är starkt märkbar. 
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Bildkälla: Google Maps Streetview. Fotomontage. 

Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse:  Den blandade bebyggelsen är utspridd i 

grönområdet. Huskroppen längs Lasarettsgatan har en framträdande position och utgör 

en tydlig avgränsning mellan gaturummet och parken som till stor del stänger sikten mellan 

de båda rummen. Byggnadernas variation i storlek och form smälter till stor del in i parkens 

skala. Trädhorisonten bryts upp av huskropparna och får en bitvis rakare form. 

Förändringen av stads- och landskapsbilden är starkt märkbar. 
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Utblickspunkt 3A, Ulaxgränd 

Nollalternativ: Norr om Ulaxgränd ligger en nedsänkt butiksbyggnad. Taket med 

installationer ligger i ögonhöjd från gatan. Byggnadens baksida skyms till stor del av 

vägräcket längs gatan. Norr om butiksbyggnaden reser sig ett punkthus med nio våningar. 

Bortom butiksbyggnaden skymtar ett grönområde med Ulaxvillan. Söder om Ulaxgränd 

ligger ett villaområde. Bakom grönområdet kring Ulaxvillan skymtar Lasarettet och dess 

skorsten. Butiksbyggnaden tillsammans med punkthusen utgör en storskalighet som står i 

konstrast till det småskaliga grönområdet vars trädtoppar dominerar horisonten. 

 
Förslag alternativ 1, Punkthus: Formationen av de nya punkthusen möter och förlänger den 

stora skalan och formspråket i de befintliga punkthusen och butiksbyggnaden. Den nya 

horisontlinjen, som domineras av de nya byggnaderna, är kantig och mer stadsmässig. 

Förändringen av stads- och landskapsbilden är starkt märkbar. 

 



 

 

 

 

24 

 

 
Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Formationen av den blandade bebyggelsen 

bryter av den stora skalan och formspråket i de befintliga punkthusen och 

butiksbyggnaden. Variationen av storlek och form hos de nya huskropparna tillför en 

mindre skala fungerar som övergång mellan det småskaliga grönområdet och de 

storskaliga befintliga punkthusen. Den nya horisontlinjen bryts upp av de nya 

byggnaderna, men domineras fortfarande av trädtoppar. Förändringen av stads- och 

landskapsbilden är tydligt märkbar. Den inordnar sig i omgivande skala och underordnar 

sig horisontlinjen.  
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Utblickspunkt 3B, Ulaxgränd/Ulaxgatan 

Nollalternativ: Väster om Ulaxgatan ligger en park med större träd. På den östra sidan om 

gatan reser sig ett av Eköns punkthus och bortanför det skymtar lägre lamellhus bakom 

träden. I den norra änden av Ulaxgatan ligger fler lägre bostadshus med tillhörande 

parkeringar, delvis dolda av träd längs gatan. Gaturummet utgör en tydlig avgränsning 

mellan den småskaliga parken med mjuka former och de storskaliga punkthusen med 

kantig form. 

 
Förslag alternativ 1, Punkthus: De nya punkthusen förlänger den stora skalan och 

formspråket hos de befintliga punkthusen på gatans östra sida. Gaturummets västra del 

avgränsas tydligt av de höga huskropparna. Förändringen av stads- och landskapsbilden 

är starkt märkbar, men samspelar delvis med skalan på andra sidan gatan. 
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Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Huskropparnas varierande storlek i den 

blandade bebyggelsen utgör en övergång mellan den småskaliga parken på gatans 

västra sida och de storskaliga befintliga punkthusen på östra sidan. Gaturummets västra 

del avgränsas tydligt av byggnaderna. Förändringen av stads- och landskapsbilden är 

tydligt märkbar. Detta alternativ spelar också mot variationen i byggnadshöjder som finns 

på motsatt sida om gatan.  
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Utblickspunkt 4, Lasarettsgatan 

Nollalternativ: Lasarettsgatan svänger svagt mot nordväst. I väst visar sig 

lasarettsbyggnaden med en tydlig gestalt bakom villorna som avgränsar stadsrummets 

västra sida. I öst bildar gavlarna till radhusen en tydlig avgränsning av gaturummet. I 

horisonten skymtar punkthusen på Ekön svagt bakom radhusen och träden. Byggnaderna 

om båda sidor av gatan ligger inom samma skala, men skiljer sig i formspråk. 

 
Förslag alternativ 1, Punkthus: De nya punkthusen har samma volym som de befintliga 

punkthusen på Ekön. Flera av punkthusen döljs helt eller delvis av andra byggnader och av 

vegetation. Några byggnader hamnar i blickfånget och får en tydligt framträdande 

position. Dessa tillför en större skala till gaturummet och ett formspråk som liknar radhusen 

och de befintliga punkthusen mer än villorna. Förändringen av stads- och landskapsbilden 

är svagt märkbar och inordnar sig väl i stadsbilden. 
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Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Den blandade bebyggelsen utgörs av 

huskroppar med olika form och storlek. Flera av byggnaderna döljs helt eller delvis av 

andra byggnader och av vegetation. Några byggnader hamnar i blickfånget och får en 

tydligt framträdande position. Dessa harmoniserar med gaturummets befintliga skala och 

det varierade formspråket i de nya huskropparna möter både villabebyggelsen och de 

befintliga punkthusen på Ekön. Förändringen av stads- och landskapsbilden är svagt 

märkbar och uppdelningen av byggnadskropparna bidrar till att de inordnar sig i 

variationen som finns i framförliggande bebyggelse. 
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Utblickspunkt 5, Kråkrisvägen/Styvingevägen 

 

Nollalternativ: I änden av Styvingevägen står två lamellhus som följer Kråkrisvägen och står 

i vinkel mot korsningen. Mellan gavlarna syns en öppning in i kvarteret och ut mot gatan 

står en sopstation. Längs Kråkrisvägen står en framträdande trädrad utanför husen mot 

gatan. 

Förslag alternativ 1, Punkthus: Ingen synlig påverkan i denna utblick. 

Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Ingen synlig påverkan i denna utblick. 
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Utblickspunkt 6, Trafikplats Motala Norra 

Nollalternativ: Bortom trafikplatsen ligger några låga kontorshus och 

verksamhetsbyggnader. Längre bort syns ett grönområde med träd som utgör horisonten 

där även viss villabebyggelse och lasarettet med sin skorsten skymtar fram. 

 
Förslag alternativ 1, Punkthus: De nya punkthusen skymtas svagt som spridda små klossar 

mellan träden i horisonten. Förändringen av stads- och landskapsbilden är knappt 

märkbar. 

 
Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Den nya blandade bebyggelsen skymtas svagt 

som samlade små klossar mellan träden i horisonten. Förändringen av stads- och 

landskapsbilden är knappt märkbar.  
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Utblickspunkt 7, Trafikplats Motala Centrum 

Nollalternativ: Bortom den gröna gräsmattan ses trafikplatsen. I fonden ligger ett område 

med trevåningshus. Över husen skymtar enstaka trädtoppar i bakgrunden samt lasarettet 

med sin skorsten. Längst bak i horisonten syns även de för Motala utmärkande 

radiomasterna. 

Förslag alternativ 1, Punkthus: Ingen synlig påverkan i denna utblick. 

Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Ingen synlig påverkan i denna utblick. 
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Utblickspunkt 8, Motalabron 

Nollalternativ: Motalabrons upphöjda konstruktion ligger betydligt högre än större delen av 

stadslandskapet, vilket medför en omfattande utblick över staden. Från bron syns närmst 

större villor med utblick över Vätterviken. Längre bort syns flerfamiljshus från centrala 

Motala och söderut. Den ridå av träd som utgör horisonten bryts upp av lasarettet och 

punkthusen vid Ekön.  

 
Förslag alternativ 1, Punkthus: De nya punkthusen ligger i horisonten och bryter upp den 

gröna horisontlinjen ytterligare i en spridd formation. Den nya bebyggelsen syns tydligt från 

Motalabron, även om den delvis skyms av träd, och håller sig höjdmässigt under den 

befintliga horisontlinjen. Förändringen av stads- och landskapsbilden är svagt märkbar och 

något tydligare i jämförelse med alternativet blandad bebyggelse. 
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Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Den nya blandade bebyggelsen vid Ekön ligger i 

horisonten och bryter upp den gröna horisontlinjen ytterligare i en samlad formation. Några 

av de nya byggnaderna syns tydligt från Motalabron, medan andra helt eller delvis skyms. 

Samtliga byggnader håller sig höjdmässigt under den befintliga horisontlinjen. 

Förändringen av stads- och landskapsbilden är svagt märkbar och något mer diskret i 

jämförelse med alternativet punkthus. 
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Utblickspunkt 9, Platens punkt 

Nollalternativ: Från södra stranden av Motalaviken framhävs mötet mellan staden och 

vattnet. Stadens solfjäderform kan utläsas av de radiella gatorna som delar upp 
bebyggelsen i kilformade block och samlas ner till vattnet. Längs horisonten ligger några 

av de tongivande objekten för Motala: från radiomasten i öster över Bondebacka med 

det gamla Vattentornet, vidare över punkthusen i Ekön, till höghusen vid Drottninggatan 

där lasarettet skymtar i bakgrunden. 

 
Förslag alternativ 1, Punkthus: Några av punkthusen skymtar svagt vid horisontlinjen medan 

vissa göms helt bakom de centrala byggnaderna. Förändringen av stads- och 

landskapsbilden är knappt märkbar och smälter in bland det varierade taklandskapet som 

centrumbebyggelsen utgör.  

 
Förslag alternativ 2, Blandad bebyggelse: Några huskroppar av den blandade 

bebyggelsen skymtar mycket svagt vid horisontlinjen medan vissa göms helt bakom de 

centrala byggnaderna. Förändringen av stads- och landskapsbilden är knappt märkbar 

och smälter in bland det varierade taklandskapet som centrumbebyggelsen utgör.  
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Slutsatser och 

rekommendationer 
Stads- och landskapsbildsanalysen har beskrivit:  

- Stadsmiljöns historia och dess byggnadshistoriska särdrag av vikt 

- Vilka kvaliteter som bör utvecklas och bevaras i stadsmiljön (beskrivet som målbild) 

- Hur förslaget till ny bebyggelse påverkar stadsbilden i olika utblickspunkter 

- Vilka karaktärsdrag i landskapsbilden i centrala Motala, som är utmärkande 

- Hur de två alternativen till ny bebyggelse påverkar stads- och landskapsbilden i olika 

utblickspunkter. 

Sammanfattningsvis kommer beskrivningar och analyser att presenteras som 

överväganden för kommande ställningstaganden och förslag till fortsatt arbete.  

Slutsatser från analysen 

I stads- och landskapsbildsanalysen har två förslag på ny bebyggelse inom planområdet 

beskrivits utifrån ett antal utblickspunkter. Beskrivningarna har gjorts mot bakgrund av ett 

nollalternativ, dagsläget. I analysen har nollalternativ beskrivits och jämförts med de två 

föreslagen till ny bebyggelse. 

Idag är planområdet till stor del ett relativt småskaligt grönområde med Vätternskolan, 

Ulaxvillan och ett flerbostadshus som bryter av grönskan. Variationen i omgivningen som 

möter planområdet från olika håll utgör en utmaning i att anpassa den nya bebyggelsen 

till att möta olika skalor, strukturer och karaktärer. Samtidigt finns en utvecklingspotential i 

att länka samman dessa olikheter och tillvarata befintliga värden inom området med hjälp 

av den nya bebyggelsen. 

Rekommendationer utifrån karaktärsdrag att värna och utveckla 

Sammanfattningsvis föreslås följande rekommendationer inför fortsatt planering: 

- Bevara längre siktlinjer inom och genom planområdet 

- Placera huskroppar i en struktur med tydlig läsbarhet 

- Tillvarata den mänskliga skalan, i och i anslutning till planområdet, i de nya 

byggnadernas placering och storlek 

- Anpassa den nya bebyggelsen i södra delen av planområdet, söder om infartsvägen 

till Vätternskolan, efter landskapets och Ulaxgatans lediga karaktär med mjuka linjer 

och organiska formationer 

- Efterlikna strukturen hos den nya bebyggelsen i norra delen av planområdet, norr om 

infartsvägen till Vätternskolan, efter placeringen av de befintliga punkthusen på Ekön 

- Skapa ett samspel mellan ny och befintlig bebyggelse genom att använda neutrala 

och jordnära toner på fasader, tillsammans med milda accentfärger 

- Skapa ett enhetligt uttryck inom planområdet med avseende på nya byggnaders 

färger, material och detaljer 

- Skapa ett uttryck och en karaktär i den nya bebyggelsen som samspelar med 

omgivningen genom att fånga upp variationen av form, färg, material och detaljer 

- På nya byggnader som är större i skala än omgivande byggnader eftersträvas mer 

detaljer, närmast mark i den mänskliga skalan, för att tona ner storskaligheten och 
minska skillnaden i upplevd skala 

- Spara äldre, befintlig vegetation i så lång utsträckning som möjligt för att behålla ett 

tidsdjup och dessutom skapa en relation mellan byggnader och växtlighet som 

tillvaratar grönområdets halvöppna karaktär. 
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