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SAMMANFATTNING 

Motala kommun har låtit upprätta ett planförslag 
för fastigheten Luxor 7. Den antikvariska 
utredningen ska utgöra kunskapsunderlag för 
detaljplaneprocess. Inom området finns den 
tidigare Luxorfabriken, vars äldsta byggnader 
uppfördes 1947, samt den så kallade Läkarvillan 
från 1904 som utgjorde mangårdsbyggnad på 
lantbruksegendom Hagen som föregick fabriken. 
Villan moderniserades och byggdes om runt 
1900-talets mitt för att kunna nyttjas som företagets 
läkarmottagning. Runt villan finns en mindre 
grönyta samt en allé som minner om den tidigare 
rurala miljön. 

Utredningen redovisar miljöns och byggnadernas 
kulturhistoriska värden och hur dessa tar sig 
uttryck. Vidare redovisar utredningen hur de 
identifierade värdena bör tillvaratas i kommande 
planläggning. 

Bebyggelsemiljön har särskilda kulturhistoriska 
värden genom dess förmåga att spegla Motala som 
ett tidigare jordbrukssamhälle. Den huvudsakliga 
och bärande berättelsen inom miljön bedöms 
emellertid vara den om Luxor, ett storföretag som 
var med och skrev svensk radio- och tevehistoria. 
Luxors motto var vettiga priser och hög kvalitet, 
något som visade sig vara ett framgångsrecept 
och företaget växte tillsammans med det svenska 
välfärdssamhället. Inom bebyggelsemiljön finns 
ett flertal olika årsringar tillkomna i expansiva 
perioder i företagets historia. I dessa tillbyggnader 
kan även det svenska samhällets utveckling 
utläsas, när välfärdssamhället under åren kom 
att omfatta fler ökade efterfrågan på radio- och 
teveapparater. Berättelsen om Luxor som ännu 
är tydligt läsbar inom utredningsområdet bedöms 
vara kulturhistoriskt relevant ur såväl lokalt som 
regionalt och nationellt perspektiv. Kopplat till 
fabriks- och kontorsbyggnaderna inom miljön 
finns särskilda samhällshistoriska värden. Vidare 
utgör den tidigare Luxorfabriken en viktig del 

i den omfattande berättelsen om Motala som 
industristad. Som samlad bebyggelsemiljö bedöms 
byggnaderna inom området ha mycket höga 
kulturhistoriska värden. 

Fabriks- samt kontorsbyggnaden från 1940-talet 
bedöms utgöra enskilda byggnader med 
mycket höga kulturhistoriska värden. För 
dessa rekommenderas rivningsförbud och 
skyddsbestämmelse i plan. Läkarvillan bedöms 
ha kulturhistoriska värden och rekommenderas 
varsamhetsbestämmelse i plan. Övrig bebyggelse 
från 1960- och 1970-talen har kulturhistoriskt värde 
som del i berättelsen om Luxors utveckling, men 
bedöms kunna tillvaratas utan särskilda skydds- 
eller varsamhetsbestämmelser genom regleringen 
av byggrätter och högsta tillåtna byggnadshöjd i 
plan samt genom Plan- och bygglagens allmänna 
varsamhetskrav som gäller för all bebyggelse 
oavsett ålder och kulturhistoriska värden. Vidare 
föreslås en skyddsbestämmelse för grönmiljön och 
allén i anslutning till Läkarvillan i syfte att bibehålla 
berättelsen om gården Haga läsbar. 

I en konsekvensanalys bedöms planförslaget 
jämfört mot gällande plan inte innebära 
någon negativ konsekvens för kulturvärdena. 
I ett framskrivet läge kan planförslaget 
på grund av avsaknaden av skydds- och 
varsamhetsbestämmelser på sikt resultera i negativ 
konsekvens då risken för att kulturvärden inte 
tillvaratas ökar. 
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UPPDRAG, SYFTE OCH METOD 

Bakgrund och syfte 
Motala kommun upprättade 2020 ett planförslag 
för fastigheten Luxor 7. Planområdet är beläget 
norr om stadskärnan och strax öster om 
området Varamon. Inom området finns den 
tidigare Luxorfabriken, vars äldsta byggnader 
uppfördes 1947, samt den så kallade Läkarvillan 
från 1904 som utgjorde mangårdsbyggnad 
på lantbruksegendom Hagen som föregick 
fabriken. Villan moderniserades och byggdes 
om runt 1900-talets mitt för att kunna nyttjas 
som företagets läkarmottagning. Planförslaget 
syftar till att möjliggöra ny användning av 
de tidigare fabriksbyggnaderna. På grund av 
bebyggelsemiljöns stora betydelse för Motalas 
industriella historia har kommunen ställt krav på 
att en kulturmiljöutredning utförs i samband med 
planarbetet. 

Utredningen har sammanställts till ett 
kunskapsunderlag i form av en antikvarisk 
utredning som redovisar miljöns och byggnadernas 
kulturhistoriska värden samt ger råd och riktlinjer 
för hänsyn till dessa. Den antikvariska utredningen 
syftar till att möta beställarens kunskapsbehov i 
planprocessen. Den antikvariska utredningen ska: 

• Utreda och värdera miljöns och byggnader-
nas kulturhistoriska värde. 

• Dokumentera fastigheterna i dess nuva-
rande utförande. 

• Redovisa planförslagets konsekvenser. 
• Utpeka behov av skydd att säkerställa i 

detaljplan. 

Metod 
Värderingen följer de råd och rekommendationer 
som ges i Boverkets författningssamling (BFS 
2016:6) gällande enskilda byggnaders och den 
sammansatta bebyggelsens värde. 

Utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets 
(RAÄ) Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval 
(2015) där miljöns bärande berättelser och dess 
fysiska uttryck identifieras och en bedömning 
av hur fullständig och relevant byggnaden och 
miljön är ur kulturhistorisk synvinkel. Därefter kan 
rekommendationer ges för hur kommande åtgärder 

bör förhålla sig till dessa med utgångspunkt i plan- 
och bygglagens krav. 

Metoden för utredningen har grundat sig 
i en arkiv-, kart- och litteraturstudie samt 
en fältinventering som inkluderat miljö och 
byggnader inom planområdet. Utifrån studierna 
har byggnadernas och miljöns bärande berättelser 
identifierats och beskrivits. 

Uppdrag och avgränsning 
Uppdraget har bestått i att ta fram ett 
kunskapsunderlag i form av en antikvarisk 
utredning som ska möta beställarens 
kunskapsbehov i planprocessen för fastigheten 
Luxor 7. 

Den antikvariska utredningen omfattar samtliga 
byggnader inom det på kartan markerade 
detaljplaneområdet. Gällande interiörer har 
utredningen begränsats till Läkarvillan samt 
kontorsbyggnaden från 1947. Utredningen omfattar 
inte arkeologi. 

Uppdraget utfördes under augusti-september 2020 
av Lisa Berglund, byggnadsantikvarie/certifierad 
sakkunnig kulturvärden – behörighet K. 
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Utredningsområdet (markerat i rosa) är centralt beläget i Motala samhälle. Karta från Lantmäteriet. 

Utredningsområdet markerat i rosa. Området är beläget strax norr om centrum. Ortofoto från Lantmäteriet. 
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BEFINTLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande detaljplan och Plan- och byggla-
gen (2010:900) 
Luxorområdet är tidigare planlagt genom ”Förslag 
till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
kvarteret Luxor, Motala”, med laga kraft 1962-
01-17 (Nr 87). Till planen finns en plankarta och 
beskrivning daterade i mars 1960, och senare 
reviderade i november 1960. Planen möjliggör den 
dåvarande fabrikens fortsatta utbyggnad mot norr. 

Några uttryckta skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser för kulturvärden finns inte 
angivet i planen. Oavsett om skyddsbestämmelser 
finns uttryckt i plan eller ej gäller förbud mot 
förvanskning för byggnader, anläggningar, tomter, 
allmänna platser och bebyggelseområden som är 
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt (8 kap. 13 
§ Plan- och bygglagen).   

Enligt varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL ska 
ändringar av byggnader utföras varsamt så att 
man tar hänsyn till byggnadernas karaktärsdrag 
och tar till vara byggnadernas tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden. 

Vidare gäller underhållskrav enligt 8 kap. 14 § 
PBL: ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och de tekniska 
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och miljöns värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
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Gällande plan Luxor 7 (Motala kommun). 
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KULTURHISTORISK VÄRDERING 

Värdebeskrivning bebyggelsemiljö 
Motala utgjorde länge ett utpräglat jordbrukssamhälle. Först när bygget av Göta Kanal tog fart 
under 1800-talet började ortens förvandling till stad. När Luxor under 1940-talet etablerade sig på 
området norr om staden utgjordes miljön ännu av lantbruksegendomen Hagen med åkermark och till 
jordbruket hörande ekonomibyggnader samt en mangårdsbyggnad. Berättelsen om Motalas ursprung 
som jordbrukssamhälle samt stadens gränser under det tidiga 1900-talet kan idag avläsas inom 
utredningsområdet genom den tidigare mangårdsbyggnaden som Luxor lät omvandla till läkarmottagning, 
i grönmiljön kring denna samt i resterna av den lönnallé som förband mangårdsbyggnaden med 
landsvägen i öster. Miljön har genom dess förmåga att spegla Motala som ett tidigare jordbrukssamhälle 
samt stadens gränser under 1900-talets första hälft ett kulturhistoriskt värde. 

Den huvudsakliga och bärande berättelsen inom miljön bedöms emellertid vara den om Luxor, ett 
storföretag som var med och skrev svensk radio- och tevehistoria. Luxors motto var vettiga priser 
och hög kvalitet, något som visade sig vara ett framgångsrecept och företaget växte tillsammans med 
det svenska välfärdssamhället. Inom bebyggelsemiljön finns ett flertal olika årsringar tillkomna i 
expansiva perioder i företagets historia. I dessa byggnader kan även det svenska samhällets utveckling 
utläsas, när välfärdssamhället under åren kom att omfatta fler ökade efterfrågan på radio- och 
teveapparater. Berättelsen om Luxor som ännu är tydligt läsbar inom utredningsområdet bedöms vara 
kulturhistoriskt relevant ur såväl lokalt, som regionalt och nationellt perspektiv. Kopplat till fabriks- och 
kontorsbyggnaderna inom miljön finns särskilda samhällshistoriska värden. 

Under det tidiga 1900-talet hade Motala utvecklats till en livskraftig stad som lockade företagare, 
och under århundradets första hälft kunde man befästa sin roll som en av landets främsta 
verkstadsindustristäder. Luxoranläggningen utgör en viktig del i berättelsen om Motala som industristad. 
Luxor stod för bruksvarorna inom hemelektroniken och var ett företag för Motalaborna att vara stolta 
över när minnet av Motala verkstads vevaxlar och brokonstruktioner bleknat. Företaget var en av stadens 
största arbetsgivare, alla kände någon som arbetade på Luxor och fabrikens lokala betydelse var enorm. 
Anläggningen på den tidigare gården Hagen utgjorde länge en stark symbol för Motala. Bebyggelsemiljön 
har som del i berättelsen om Motala som industristad särskilda lokalhistoriska värden. Miljön är mycket 
viktig i förmedlingen av Motalas historiska utveckling. 

Genom bebyggelsemiljöns spridda ålder kan en kulturhistoriskt intressant arkitekturutveckling under 
drygt 70 år utläsas, från det traditionella timmerbostadsbyggandet vid sekelskiftet 1900, till 1940-talets 
modernism och 1970-talets brutalism. Bebyggelsemiljön har särskilda arkitekturhistoriska värden. 
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1940-talets fabriksbyggnad 
Byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde genom dess goda förmåga att återge den lokalt, regionalt 
och nationellt relevanta berättelsen om Luxor och den svenska hemelektronikens historia. Vidare har 
byggnaden ett särskilt kulturhistoriskt värde som ett tydligt exempel på en tillverkningsindustrianläggning 
från 1940-talet samt genom dess förmåga att spegla tidens modernistiska arkitektur. Byggnaden ingår 
i en anläggning som under många år utgjorde en av Motalas större arbetsplatser. Byggnaden har betytt 
mycket för många Motalabor och har ett särskilt lokalhistoriskt värde. Byggnaden bedöms vara en särskilt 
värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL. 

1940-talets kontorsbyggnad 
Byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde genom dess goda förmåga att återge den lokalt, regionalt 
och nationellt relevanta berättelsen om Luxor och den svenska hemelektronikens historia. Vidare har 
byggnaden ett särskilt kulturhistoriskt värde som ett tydligt exempel på en tillverkningsindustrianläggning 
från 1940-talet samt genom dess förmåga att spegla såväl tidens modernism som en kvardröjande 
tjugotalsklassicism. Byggnaden ingår i en anläggning som under många år utgjorde en av Motalas större 
arbetsplatser. Byggnaden har betytt mycket för många Motalabor och har ett särskilt lokalhistoriskt värde. 
Byggnaden bedöms vara en särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL. 

1960- och 70-talens fabriks- och kontorsbyggnader 
1960- och 1970-talsbyggnaderna inom utredningsområdet har ett kulturhistoriskt värde som en del i 
den lokalt, regionalt och nationellt relevanta berättelsen om Luxor och den svenska hemelektronikens 
historia samt som del i berättelsen om Motala som industristad. I byggnaderna kan Luxors framgångar 
och satsningar under 1900-talets andra hälft utläsas. Kopplat till byggnaderna finns samhälls- och 
lokalhistoriska värden. Byggnaderna är relativt välbevarade och har förmåga att spegla industriarkitektur 
och material under 1960- och 1970-talen. Byggnaderna har ett visst arkitekturhistoriskt värde men då 
de ingår i en byggnadsgrupp som ännu är mycket välrepresenterad både lokalt och nationellt är värdet 
begränsat. 

Läkarvillan 
Läkarvillan har ett kulturhistoriskt värde genom dess förmåga att spegla den tidigare gården Hagen och 
Motalas historia som jordbrukssamhälle samt stadens utbredning under det tidiga 1900-talet. Vidare 
berättar byggnaden om Luxors tid på området och om de bruksideal som präglade företaget, och som 
sannolikt var orsaken till att man valde att ta tillvara byggnaden och använda den som läkarmottagning. 
Läkarvillan kan i viss utsträckning spegla det tidiga 1900-talets formspråk, material och konstruktioner, 
men genom senare ombyggnader är läsbarheten av den ursprungliga sekelskiftesbyggnaden relativt låg. 
Fasad, entréer och interiör berättar om de funktionalistiska ideal som var förhärskande kring 1900-talets 
mitt. Kopplat till byggnaden finns ett visst arkitekturhistoriskt värde. 
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Byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde 

Byggnad med högt kulturhistoriskt värde 

Kulturhistorisk värdefull byggnad 

Siktlinje viktig att beakta 

Samlad bebyggelsemiljö med mycket högt 
kulturhistoriskt värde 
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Värdering av bebyggelsen enligt Motala kommuns klassificeringssystem 
Följande värdering är gjord enligt Motala kommuns tre värdekategorier där byggnader och 
bebyggelseområden klassificeras i mycket högt kulturhistoriskt värde, högt kulturhistoriskt värde och kulturhistoriskt 
värde. Se bilaga för mer information om Motala kommuns värderingsklassificering. 

Samlad bebyggelsemiljö inom planområdet – bebyggelseområde med mycket högt kulturhistoriskt 
värde 

Kontorsbyggnad från 1940-talet – byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde 

Fabriksbyggnad från 1940-talet – byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde 

Fabriksbyggnad från 1961 – byggnad med kulturhistoriskt värde 

Fabriks- och kontorsbyggnader från 1970-talet – byggnader med kulturhistoriskt värde 

Läkarvillan – byggnad med kulturhistoriskt värde 
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VÄRDEBÄRANDE DELAR OCH KARAKTÄRSDRAG ATT VÄRNA 
INOM MILJÖN 
Följande avsnitt redovisar de företeelser eller delar inom utredningsområdet som bedöms vara bärande 
för de kulturhistoriska värdena och som bör tillvaratas för att läsbarheten av de identifierade berättelserna 
ska bestå. Under respektive byggnad eller byggnadskomplex redogörs för byggnadens karaktärsdrag och 
värdebärande delar. 

Miljö: 

• Läkarvillan och omgivande miljö med grön karaktär samt lönnallé som ett uttryck för Motalas his-
toria som jordbrukssamhälle och som en avspegling av stadens utbredning runt sekelskiftet 1900. 

• Kontors- och fabriksbyggnad från 1940-talet. 
• Fabriksbyggnad från 1961. 
• Det omfattande konglomeratet av byggnader tillkomna under olika etapper på 1970-talet. 
• Äldre blodbok invid 1940-talets kontorsbyggnad. 
• Siktlinjer mellan huvudentrén och 1940-talets fabrik samt siktlinje mellan Läkarvillan och huvud-

entrén som stärker de historiska kopplingarna inom bebyggelsen. 
• De omgivande asfalterade ytornas öppna karaktär som tydliggör den tidigare fabrikens planform 

och utbredning, och som även speglar miljöns tidigare funktion som krävde svängrum och av-
stånd från övrig bebyggelse. 

Fabriksbyggnad från 1940-talet: 

• Volym och planform. 
• Slätputsad, avskalad fasad med genomfärgad rivputs i bruten vit kulör. 
• Takform samt taktäckningsmaterial i form av papp. Sågtandsformen med ursprungliga lanternin-

fönster som är mycket karaktärsskapande och avgörande för läsbarheten av byggnaden som en 
fabriksbyggnad från 1940-talet. 

• Fönstersättning samt fönsteröppningarnas storlek och form. Fönstrens indelning. Karmarnas och 
bågarnas dimensioner samt bågarnas hängning. 

• Entréparti i form av vindfång. Vindfångets volym och planform samt takets form. De två entréer-
nas placering och dörröppningarnas storlek och indelning mellan dörrar och glasade överljus. 

• Byggnadens förbindelse till kontorsbyggnaden, vilken stärker den historiska kopplingen dem 
emellan. 
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 Kontorsbyggnad från 1940-talet: 

• Volym och planform. 
• Slätputsad, avskalad fasad med genomfärgad rivputs i bruten vit kulör. 
• Takform. 
• Balkonger med betongplattor med rundade hörn. Balkongernas placering. Räckenas material 

(järn) och relativt smäckra dimensioner.  
• Plåttäckt entrétak, takets böjda form samt den putsade undersidan. 
• Huvudentré. Karnisformade omfattningar i krysshamrad ljus gråröd granit. Entréparti i ädelträ 

med smal karosseripanel. Profilerade lister runt glaspartier. Glaspartiernas storlek och form. Ur-
sprungligt handtag i ädelträ och mässing. 

• Rytmisk fönstersättning samt fönsteröppningarnas storlek och form i mur. 
• Äldre fasadarmaturer. 
• Vestibul med snickerier i ädelträ. 
• Entréhallens planform och golvbeläggning i form av kolmårdsmarmor. 
• Invändig trappa. Trappans form och material. Kolmårdsmarmor, räcke i järn och handledare i 

ädelträ. 
• Vilplan med kolmårdsmarmor samt entréhallar med kolmårdsmarmor i korridorer. 
• Ursprungliga golvbeläggningar i form av melerade vinylplattor. 
• Huvudsaklig planlösning med kontorsrum placerade längs en central korridor. 

1961-års byggnad 

• Avskalade putsade fasader i bruten vit kulör. 
• Fönstrens placering och indelning. 
• Takform och taksarg i form av korrugerad plåt. 
• Utanpåliggande glasat trapphus. 

1970-talets fabriksbyggnader 

• Byggnadernas huvudsakliga volym med förmåga att spegla Luxors utveckling och satsningar un-
der decenniet. 

• Den begränsade byggnadshöjden som ett typiskt karaktärsdrag för industrianläggningar under 
1900-talets andra hälft och karaktäristiskt även för Luxorområdet. 

• Platta tak med bred taksarg i korrugerad plåt. 
• Funktionella fasader med mycket begränsade dekorativa element. Fasader i lättbetong, putsad be-

tong eller korrugerad plåt. 
• Ljusgrå eller bruten vit färgsättning mot accentuerande horisontella band i ljusblå kulör. 
• Enluftsfönster placerade i låga band, vilket resulterar i fasader med liten glasyta. 
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1970-talets kontorshus 

• Tidstypiska fasader i form av betongelement med frilagd ballast. 
• Takform. 
• Fönstersättning och fönstrens storlek och indelning. 
• Entréparti med skärmtak, tidstypisk panel och glasat aluminiumparti. 
• Den tidstypiska mörkbruna kulören på fönster och entré. 
• Muromgärdad entréplats som präglas av den tidstypiska betongen i mur, markbeläggning och 

konstverk. 

Läkarvillan 

Värdebärande för läsbarheten av den ursprungliga mangårdsbyggnaden: 

• Timmerstomme, planform och grundvolym (utan tillbyggnad). 
• Takform och taktäckningsmaterial i form av lertegel. 
• Lunettfönster mot öster. 
• Skorstenarnas storlek, placering och utkragade krön. 
• Brädfodrad takfot med dekorativt sågade taktassar. 
• Huvudsaklig fönstersättning. 
• Huvudsaklig rumshöjd som bidrar till interiörens ursprungliga karaktär trots senare skivinklädnad. 
• Kattvindar där stomme synliggörs. Pärlspont på väggar. 
• Murstockar samt nischer för tidigare kakelugnar. 

Värdebärande för läsbarheten av byggnaden som en del i berättelsen om Luxors etablering på området: 

• Fasadmaterial i form av vit ädelputs som överensstämmer väl med putsen på fabriks- och kon-
torsbyggnaden från 1940-talet. 

• Fönstrens storlek, placering och indelning. Bågars och karmars dimensioner samt bågarnas häng-
ning. 

• Tidstypiska entréer med betonggjutna trappor, modernistiska järnräcken, vindfång och dörrar 
klädda med karosseripanel. Platt skärmtak i söder. Skylt med gammal områdesindelning ”P 15” 
som tydliggör villans historiska koppling till Luxorfabriken. 

• Funktionalistiska släta invändiga snickerier. 
• Invändiga trappräcken i ädelträ. 
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RÅD OCH REKOMMENDATIONER 

Generellt rekommenderas att utveckling av bebyggelsemiljö och byggnader utförs varsamt med hänsyn till 
utpekade karaktärsdrag och kulturhistoriska värden. I syfte att tillvarata den lokalt, regionalt och nationellt 
kulturhistoriskt intressanta berättelsen om Luxors historia och utveckling bör fabriksanläggningens 
olika årsringar bibehållas läsbara inom miljön. Läsbarheten kan bibehållas genom tillvaratagande av 
värdebärande och tidstypiska karaktärsdrag och detaljer i respektive byggnad eller byggnadskomplex. Det 
innebär emellertid inte att bebyggelsen inte tål förändring och utveckling. I följande avsnitt presenteras 
under respektive byggnad eller byggnadskomplex rekommenderat skydd i detaljplan samt i vilken grad 
byggnaden bedöms tåla förändring. 

1940-talets fabriksbyggnad 

SKYDD I DETALJPLAN 

Fabriksbyggnaden från 1947 bör i egenskap av särskilt värdefull byggnad skyddas genom rivningsförbud 
samt förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 § PBL. Förvanskningsförbudet kan preciseras genom 
skyddsbestämmelser för att bevara befintliga egenskaper och detaljer. Markeras i plankartan med ”q”. 

Förslag på skyddsbestämmelser: 

• r Byggnaden får inte rivas. 
• q1 Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad som omfattas av 8 kap. 13 § PBL. Byggnadens ur-

sprungliga och värdebärande exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, takform, tak-
täckningsmaterial, fasaders material samt fönsters volym, material, indelning och dimensioner ska 
bevaras och får inte förvanskas. 

KÄNSLIGHET/TÅLIGHET SAMT ÖVRIGA SYNPUNKER 

Byggnaden bedöms vara känslig mot förändring. 

Byggnadens västra fasad är den enda synliga, övriga fasader omsluts och döljs av fabrikskomplexet 
från 1970-talet. Den västra fasaden blir av den anledningen mycket viktig att bevara i syfte att bibehålla 
byggnadens 1940-talskaraktär fortsatt läsbar. Fasaden bedöms vara mycket känslig mot förändring. 
Fasadmaterial bör vara puts lika den befintliga och en tidstypisk färgsättning lika befintlig bör tillämpas. 

Det sågtandade taket är fullständigt avgörande för läsbarheten av byggnaden som en fabriksbyggnad från 
1940-talet. Taket är till form och material mycket välbevarat och bör inte förändras. Vid renovering av tak 
bör taktäckningsmaterial vara svart papp. 

Fabriksbyggnadens fönster är ursprungliga och bör i första hand renoveras. Eventuell energieffektivisering 
bör i första hand göras genom placering av en isolerruta i innerbågen i syfte att inte påverka fönstrets 
utvändiga utseende.  Vid eventuellt byte av fönster bör nya fönster tillverkas i trä och med dimensioner på 
båge och karm lika befintliga. Fönstersättning, fönstrens storlek och indelning bidrar starkt till byggnadens 
modernistiska karaktär och bör inte förändras. 

De två entrépartierna i entrévindfånget är inte ursprungliga och bedöms om så önskas kunna ersättas av 
nya. De två dörröppningarna, deras storlek i mur samt indelningen mellan pardörr och överljus bör dock 
bibehållas. 
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1940-talets kontorsbyggnad 

SKYDD I DETALJPLAN 

Kontorsbyggnaden från 1947 bör i egenskap av särskilt värdefull byggnad skyddas genom rivningsförbud 
samt förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 § PBL. Förvanskningsförbudet kan preciseras genom 
skyddsbestämmelser för att bevara befintliga egenskaper och detaljer. Markeras i plankartan med ”q”. 

Förslag på skyddsbestämmelser: 

• r Byggnaden får inte rivas. 
• q1 Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad som omfattas av 8 kap. 13 § PBL. Byggnadens ur-

sprungliga och värdebärande exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, takform, fa-
saders material, fönstersättning och fönsteröppningarnas volym, huvudentré med detaljer ska be-
varas, underhållas och får inte förvanskas. Interiöra ursprungliga och värdebärande karaktärsdrag 
i form av vestibul med snickerier i ädelträ, entréhallens rumsform och golv samt huvudtrappa, 
vilplanens golv samt golv i korridorernas entréhall ska bevaras och får inte förvanskas. 

KÄNSLIGHET/TÅLIGHET SAMT ÖVRIGA RÅD 

Byggnaden bedöms vara känslig mot förändring. 

Ett av kontorsbyggnadens tydligaste karaktärsdrag utgörs av de rytmiskt placerade fönstren. Vid 
fastighetsutveckling bör denna regelbundenhet värnas. Vid eventuella förändringar i planlösningen som 
resulterar i att man önskar sätta igen fönster bör detta göras från insidan på sådant sätt att exteriören inte 
påverkas. 

Befintliga fönster är sekundära, sannolikt tillkomna under 1970-talet, och är mindre än de ursprungliga. 
Vid ett framtida fönsterbyte rekommenderas att fönstren återställs till ursprungligt utseende och att den 
plåt som har placerats i överkant luft rivs. Nya fönster bör utföras i trä och med karm och båge i smäckra 
dimensioner lika fabriksbyggnadens fönster. 

Fasader bör vara putsade lika befintliga. En tidstypisk färgsättning lika befintlig bör tillämpas. I 
syfte att bibehålla den tydliga historiska kopplingen mellan kontorsbyggnaden och den anslutande 
fabriksbyggnaden bör dessa vara fortsatt enhetligt färgsatta. 

Interiört är det av största vikt att tillvarata entréhallen, rummets form, vindfång, golv i form av 
kolmårdsmarmor samt samtliga ursprungliga snickerier. Vidare är det angeläget att bevara den svängda 
trappan, trappans form och inklädnad i kolmårdsmarmor, trappräcken och handledare samt vilplan i 
marmor. Även i anslutande korridorers entréer finns kolmårdsmarmor på golv. Denna bör bevaras. 
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1960- och 70-talens fabriks- och kontorsbyggnader 

SKYDD I DETALJPLAN 

Gällande de många och stora volymerna från 1960- och 1970-talen inom området bedöms det vara mest 
angeläget att tillvarata det sammantagna komplexets huvudsakliga grundvolym. Genom volymerna kan 
Luxors utveckling avläsas. Byggnadsvolymerna bedöms regleras tillfredställande i planförslaget. 

Byggnadernas arkitektoniska kvaliteter är begränsade och ur arkitekturhistorisk synpunkt finns det många 
andra byggnader som lika väl eller bättre belyser 1960- och 1970-talens industriarkitektur. Det är önskvärt 
att de tydligaste karaktärsdragen som placerar byggnaderna i tiden efter 1900-talets mitt bibehålls vid 
fastighetsutveckling, men Plan- och bygglagens allmänna varsamhetskrav bedöms vara tillräckligt. Inga 
skydds- eller varsamhetsbestämmelser föreslås till detaljplan. 

KÄNSLIGHET/TÅLIGHET SAMT ÖVRIGA RÅD 

Fabriksbyggnaderna från 1960- och 1970-talen bedöms vara tåliga mot förändring. För byggnadernas och 
områdets karaktär är det viktigt att byggnadshöjden begränsas, vilken den också gör på ett tillfredställande 
sätt i planförslaget. Planförslaget säkerställer även att stora volymer inte kan tillföras komplexet som kan 
leda till att den ursprungliga Luxoranläggningen blir svår att utläsa. 
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Läkarvillan 

SKYDD I DETALJPLAN 

För Läkarvillan rekommenderas varsamhetsbestämmelse i detaljplan. Varsamhetskravet gäller för all 
bebyggelse enligt PBL 8 kap. 17 § och kan preciseras genom varsamhetsbestämmelser som markeras 
med ”k” i plankartan. Varsamhetsbestämmelserna tydliggör vilka värden, karaktärsdrag och material som 
särskilt bör beaktas. 

Förslag på varsamhetsbestämmelse: 

k1 Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Exteriört underhåll och ändringar ska utföras varsamt och med 
hänsyn till byggnadens exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, takform, taktäcknings- och 
fasadmaterial. 

KÄNSLIGHET/TÅLIGHET SAMT ÖVRIGA RÅD 

Läsbarheten av mangårdsbyggnaden från sekelskiftet 1900 är relativt låg och byggnaden bedöms därför 
vara känslig mot förändring. Vid fastighetsutveckling bör det eftersträvas att hålla sekelskifteskaraktären 
synlig läsbar genom ett bevarande av grundvolym och proportioner, takform och skorstenar samt detaljer 
som sågade taktassar och invändiga murstockar med nischer för tidigare kakelugnar. 

Vidare finns ett visst värde i den gestaltning som byggnaden gavs kring 1900-talets mitt. Tidstypiska 
detaljer som den södra entrén med skärmtak och dörr med karosseripanel berättar om Luxors etablering 
på området och om företags- och tidsandan där man tillvaratog istället för att riva och bygga nytt. Detaljer 
från 1900-talets mitt kan med fördel bibehållas. 

Allé och grönmiljö i anslutning till Läkarvillan 
Läkarvillan, allén och den direkt omgivande miljöns gröna karaktär är avgörande för läsbarheten av 
områdets historia som tidigare lantbruk och som en del av det rurala Motala under det tidiga 1900-talet. 
I syfte att bibehålla miljöns gröna karaktär och Läkarvillans ursprungliga form läsbar rekommenderas 
att omgivande, idag icke-hårdgjord yta, samt lönnallén görs till ett egenskapsområde som förses med 
en skyddsbestämmelse som gör gällande att området inte ytterligare får hårdgöras, att områdets gröna 
karaktär samt byggnadens karaktär som friliggande byggnad ska värnas. 
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ÖVRIGA RÅD 

Antikvarisk förundersökning med konsekvensbedömning samt sakkunnig kontroll av 
kulturvärden 
Inför bygglov eller bygganmälan inom den särskilt värdefulla bebyggelsemiljön rekommenderas att en 
antikvarisk förundersökning med konsekvensbedömning alternativt ett antikvariskt utlåtande tas fram 
i syfte att klarlägga om den föreslagna åtgärden kan antas uppfylla varsamhetskravet och tillgodose 
förvanskningsförbudet. Vid mer omfattande ändring rekommenderas att kommunen ställer krav på 
certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärdens medverkan i projektet. Kontrollanten ska upprätta en 
kontrollplan och efter slutbesiktning inkomma med ett slutintyg som styrker att genomförda åtgärder 
uppfyller varsamhetskravet och förbud mot förvanskning. 

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer att söka 
Fastighetsägare som vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden kan söka bidrag hos
Länsstyrelsen i Östergötland. Vård eller restaurering av en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö 
kan innebära extra kostnader. Fastighetsägare kan söka bidrag om man exempelvis behöver använda ett 
särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet. Bidrag kan även 
ges för olika kunskapsprojekt. Information om hur man söker bidrag och vilket underlag som måste tas 
fram i samband med ansökan finns på länsstyrelsen hemsida. 
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KONSEKVENSANALYS GÄLLANDE PLANFÖRSLAG 

Planförslaget syftar i huvudsak till att möjliggöra ny användning av den tidigare Luxorfabrikens byggnader 
genom ett antal nya användningssätt, som centrumverksamheter, detaljhandel, verksamheter, kontor, 
tillfällig vistelse som hotell och vandrarhem, besöksanläggningar, och skola (som gymnasial- och/eller 
vuxenutbildning). Den utökade användning är ur kulturmiljösynpunkt positiv då den förväntas bidra 
till att tillgängliggöra den för Motala historiskt viktiga kulturmiljön för fler. Som industrianläggning har 
tillgängligheten varit relativt begränsad. 

Gällande användning av Läkarvillan från 1904 föreslås denna samma breda användning som 
industribebyggelsen. Att till exempel tillåta restaurang i byggnaden kan i förlängningen resultera 
i stor negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena då mer avancerade byggnadskrav ställs för 
verksamhetstypen. En lämplig användning kan vara en enklare caféverksamhet och/eller kontor. 

Gällande byggnadshöjder skiljer sig planförslaget mycket lite från gällande plan, vilket bedöms vara 
positivt då ett av bebyggelsemiljöns karaktärsdrag är den begränsade byggnadshöjden. 

Stora delar av den idag obebyggda marken är i planförslaget prickmark som inte får bebyggas, vilket 
bedöms som positivt då det resulterar i fortsatt bevarande av omgivande miljös öppna karaktär som 
tydliggör den tidigare fabrikens planform och utbredning och som även speglar miljöns tidigare funktion 
som krävde svängrum och avstånd från övrig bebyggelse. 

Uttalat skydd för kulturvärden inom planområdet saknas i planförslaget, vilket ökar risken för att dessa 
inte tillvaratas i kommande förändringsprocesser. För förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser 
som syftar till att tillvarata kulturvärdena inom planområdet se avsnitt ”Skydd i detaljplan”. 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget jämfört mot gällande plan inte innebära någon negativ 
konsekvens för kulturvärdena. I ett framskrivet läge kan planförslaget på grund av avsaknaden av skydds- 
och varsamhetsbestämmelser på sikt resultera i negativ konsekvens då risken för att kulturvärden inte 
tillvaratas ökar. 
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Motala – jordbrukssamhället som blev 
köping med verkstadsindustri 
Motala omnämns i de historiska källorna redan 
under medeltiden. Länge utgjordes området av 
lantbruk och tre mindre byar: Motala Södra By, 
söder om strömmen, Motala Norra By, invid 
strömmens norra strand, och väster om denna 
Bispmotala. I den sistnämnda byn fanns kyrkan. 
Huvudgården i Motala utgjordes av Hårstorp, som 
utöver jordbruksegendom innehade kvarnar och så 
kallade fasta fisken, fiskeverk. 

Under det tidiga 1800-talet inleddes byggnationen 
av Göta Kanal, vilken kom att bli avgörande för 
samhällets utveckling. På platsen anlades Motala 
verkstad som kanalbyggets reparationsverkstad. 
Motala blev ett slags centrum för byggledningen 
och kring verkstaden växte ytterligare bebyggelse 
med funktioner kopplade till verkstaden fram, 
docka, smedja, brädgård och givetvis bostäder. År 
1823 blev Motala köping trots att fler människor 
bodde vid verkstaden än i köpingen som ritats i 

en solfjäderformad stadsplan där tomter såldes. 
Folkmängden i köpingen uppgick år 1833 till 88 
personer men i verkstaden arbetade mångfalt det 
antalet. 

Under 1870-talets första hälft byggdes ortens 
kommunikationer ut ytterligare genom 
tillkomsten av järnvägen. Folkmängden ökade 
och nybyggnationen sköt i höjden. 1881 
fick Motala stadsrättigheter och en stramare 
stadsplan antogs. Staden växte mot öster, längs 
kommunikationsvägarna och järnvägen.  

Häradsekonomiska kartan från 1868-1877. Motala verkstad till höger i bild. Den solfjäderformade stadsplanen i bildens 
nederkant (Lantmäteriet). 
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1920-talet – Motala befäster sin roll som 
industristad 
Under det tidiga 1900-talet hade Motala 
utvecklats till en livskraftig stad som lockade 
företagare och under århundradets första hälft 
kunde man ytterligare befästa sin roll som en av 
landets främsta verkstadsindustristäder. Under 
1920-talet startade AB Artic en utvecklings- och 
experimentverksamhet i närheten av Holms bruks 
station i Motala. Företaget blev senare spis- och 
kylskåpstillverkaren AB Electrolux med stora 
fabrikslokaler i staden. Ett annat stort företag 
som etablerade sig i Motala under 1920-talet 
var Borensbergs Mekaniska Verkstad. Företaget 
var först ut i Sverige att tillverka stålrörsmöbler. 
Parallellt med bland andra Electrolux och 
Borensbergs Mekaniska Verkstad växte ytterligare 
ett blivande storföretag fram i 1920-talets Motala: 
Luxor. 

Luxors tidiga historia 
Axel Holstensson föddes 1889 i Norberg men 
flyttade till Motala och började under det tidiga 
1920-talet intressera sig för hörlurar och andra delar 
till radiomottagare. 1923 startade han en småskalig 
tillverkning av rörmottagare i lokalerna ovanför 

sin elaffär Electra på Kungsgatan. Holstensson 
bildade bolaget Luxor, ett namn som då var på 
allas läppar genom föregående års sensationella 
upptäckt av den egyptiske faraon Tutanchamons 
grav nära staden Luxor. 1926 började Luxor 
tillverka kristallmottagare, en typ av radioapparat 
som inte krävde någon förstärkning och därmed 
inte var beroende av starkare sändare. Någon sådan 
fanns då inte i Sverige, men en var snart på väg 
och till Luxors stora lycka placerades den i Motala. 
Tillfälligheterna gjorde Motala till en radiostad i 
dubbel bemärkelse. 

Affärerna gick bra, produktionen ökade och 
1927 kunde företaget flytta till större lokaler på 
Strandvägen. Samma år startade Radiotjänsts 
rikssändningar från långvågssändaren på 
Bondebackaplatån i Motala. Programmen 
telefonerades från Stockholm till Motala och 
radioanropet ”Stockholm-Motala” blev snabbt ett 
välkänt begrepp. 1934 började Luxor även tillverka 
en skivväxlare, företagets första produkt utanför 
utbudet av radioapparater. 

Radiotillverkning i Luxors lokaler på Strandvägen under 1930-talet (foto ur boken ”Motala 100 år”). 
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Electrabutiken på Kungsgatan. Det företag som skulle bli Luxor rymdes under 1920-talet på övervåningen (ur boken 
”Motala 100 år”). 
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Luxor flyttar till gården Hagen 
Runt mitten av 1940-talet hade Luxor vuxit ur 
sina lokaler på Strandvägen invid Motala ström. 
Axel Holstensson köpte då lantegendomen Hagen 
norr om staden, en egendom som tidigare legat 
under gården Hårstorp och som under 1800-talet 
inhyst ett ångbränneri. Till gården hörde flertalet 
ekonomibyggnader samt en mangårdsbyggnad 
uppförd 1904. 1946 lät Holstensson Melker 
Andersson arkitekt- och ingeniörsbyrå i Linköping 
upprätta ritningar för en ny industrihall samt en 
anslutande väl tilltagen kontorsbyggnad. 

Fabriksbyggnaden placerades i nord-sydlig riktning 
och utformades med karaktäristiskt sågtandat 
tak med lanterninfönster. Kontorsbyggnaden 
placerades strax väster om fabriken och 
sammanbands med denna genom en mindre 
byggnadskropp. Exteriört präglades nybyggnaden 
av tidens modernistiska ideal med slätputsade 
ljusa fasader och fönster placerade i täta band. 
Kontorsbyggnaden utformades med tydligare 
representativ karaktär. Huvudentrén försågs 
med en dekorativ omfattning i granit och ett 
dörrparti i ädelträ. I vestibulen och den elegant 

svängda huvudtrappan lades kolmårdsmarmor. 
En kvardröjande tjugotalsklassicism präglade de 
profilerade snickerierna. Tillverkningen i den nya 
fabriken startade 1948. 

Vid nybyggnationen bibehöll företaget 
mangårdsbyggnaden och den tillhörande allén. 
Byggnaden moderniserades och anpassades för 
att kunna inhysa företagets läkarmottagning, 
vilket gav byggnaden smeknamnet ”Läkarvillan”. 
Även ekonomibyggnaderna bibehölls ända in på 
1960-talet. 

Holstensson drev sitt företag enligt en slags 
bruksprinciper som tidigare präglat bland andra 
Motala verkstad. Ett bruksföretag skulle enligt 
traditionen även ordna med personalbostäder, 
vilket Holstensson kom att göra i anslutning till 
den nya anläggningen på Hagen. På Medevivägen 
strax öster om fabriken lät företaget uppföra ett 
antal hyreshus. Många är de som vittnat om att 
Holstensson var en fabrikör som månade om sina 
anställda. Han ägde flera lantbruk och försåg varje 
morgon sin personal med färsk mjölk från dessa. 

Den nya fabriken med kontorsbyggnaden i förgrunden. Okänt år men sannolikt strax efter uppförandet (Digitalt museum). 
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Ritning till ny fabrik och kontorsbyggnad, Melker Andersson arkitekt- och ingeniörsbyrå 1946 (Motala kommun) 

Situationsplan, Melker Andersson arkitekt- och ingeniörsbyrå 1946 (Motala kommun) 
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Häradsekonomiska kartan över området från 1868-1877. Det blivande Luxors-
fabriksområdet är kallat N. Hårstorp (Hagen) och anges inhysa ett ångbränneri 
(Lantmäteriet). 

Samma karta inzoomad på gården 
Hagen eller N. Hårstorp. 

Området i ekonomiska kartan från 1948. Luxorfabriken har uppförts i den gamla 
gårdsmiljön. Öster om fabriksbyggnaden finns den tidigare mangårdsbyggnaden och den 
allé som till delar finns bevarad idag.  (Lantmäteriet). 

Samma karta inzoomad på fabriken 
och gården. 
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Framgångar runt 1900-talets mitt 
År 1955 startade Sveriges Radio tevesändningar 
i blygsam skala. Holstensson var inte sen med 
att inse det nya mediets potential och samma år 
presenterade Luxor sina första tevemodeller. Under 
det tidiga 1960-talet byggdes fabriken ut mot söder. 
Framgångarna fortsatte år 1967 då företagets 
färgteveapparater blev storsäljare i de svenska 
hemmen. Holstenssons motto var vettiga priser 
och hög kvalitet, något som visade sig vara ett 
framgångsrecept och Luxor växte tillsammans med 
det svenska välfärdssamhället. 

På Hagen byggdes fabriken ut åt norr och öster i 
takt med företagets framgångar under 1970-talets 
första hälft. 1975 hade företaget runt 2000 
anställda bara i Motala. Luxor var en mycket viktig 
arbetsgivare och alla i staden kände någon som 
jobbade ute på Hagen. Luxor stod för bruksvarorna 
inom hemelektroniken och var ett företag för 
Motalaborna att vara stolta över när minnet av 
Motala verkstads vevaxlar och brokonstruktioner 
bleknat. 

Luxorområdet från ovan ca 1960 (Lantmäteriet). 

Luxorområdet 1965. Fabriken har byggts ut mot söder och öster men ännu finns äldre ekonomibyggnader kvar inom miljön. 
Den tidigare mangårdsbyggnaden omges av en trädkrans. Längs områdets västra utkant har en lindallé planterats mot vägen 
(Östergötlands museum). 
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En förödande brand och konkurrens från 
Asien 
År 1976 kom de första tecknen på konkurrens från 
Asien. Samma år inträffade en riktig katastrof  när 
en brand utbröt i fabriken. Branden kom att bli den 
då största industribranden i Sveriges historia. En 
fjärdedel av fabrikskomplexet förstördes och två 
anställda omkom. 

Under 1978 satsade Luxor på persondatorer, 
ett naturligt steg för ett företag som legat i 
framkant gällande den tekniska utvecklingen av 
hemelektroniken. Men branden hade slagit hårt, 
konkurrensen hårdnade och man redovisade 
rekordförluster. Företaget stod inför konkurs, men 
likt många andra storföretag under det ekonomiskt 
svåra sena 70-talet räddades Luxor av staten 1979. 
Samma år avled Holstensson vid 90 års ålder. Han 
hade då drivit företaget i drygt femtio år. Med 
Holstensson gick en epok i graven och företaget 
stod inför stora förändringar. En omorganisering 
genomfördes och under det tidiga 1980-talet sas 
anställda upp i hundratal. 1984 sålde staten Luxor 
till Nokia som lade ned tillverkningen av datorer. 

En framgångssagas slut 
Hemelektronikbranschen präglades under det 
tidiga 1990-talets av en tevekris. På Luxor varslades 
återigen ett stort antal anställda. Under det sena 
1990-talet sålde Nokia företaget till SCI, som i 
sin tur sålde det vidare till Sanmina år 2001. Året 
därpå lades tillverkningen i Motala ner helt. 620 
ortsbor förlorade sina arbeten. Orsaken sades vara 
dåligt orderläge och krav på produkter som kunde 
monteras billigare. 

Under 2000-talet har det tidigare Luxorkomplexet 
omvandlats till industri- och företagshotell. 

Släckningsarbetet pågår. 1976-års fabriksbrand blev ett hårt slag mot Luxor (Östergötlands museum). 
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ÖVERGRIPANDE MILJÖBESKRIVNING 

Utredningsområdet är beläget strax norr om 
centrala Motala och avgränsas i väster av väg 
50. I söder avgränsar Storgatan. Längs områdets 
sydöstra ytterkant sträcker sig kvarteret Facklan 
med flerfamiljshus uppförda under 1950-talet. 
I öster avgränsar Medevivägen och del av 
Brunnsviksområdet bebyggt med småhus under 
1950- och 1960-talen. Norr om fastigheten ansluter 
en sporthall samt parkeringsytor. 

Inom utredningsområdet är marken i huvudsak 
hårdgjord och flack. Längs områdets ytterkanter 
sträcker sig smala gröna band med gräsytor och 
yngre lind- och lönnalléer. Huvudentrén är placerad 
i söder och utgörs av två breda grindar som 
flankeras av en liten vaktkur från 1970-talet. Mitt 
i området breder det väldiga fabrikskomplexet ut 
sig i nord-sydlig riktning. Fabrikens äldsta delar 
tillkomna under 1940-talet är belägna i sydväst. 
Här finns delar av den ursprungliga fabriken med 
ett karaktäristiskt sågtandstak. Till de ursprungliga 
delarna hör även en kontorsbyggnad i tre våningar 
placerad strax väster om fabriksbyggnaden. I 
anslutning till kontorsbyggnaden finns en äldre 
blodbok som är starkt karaktärsskapande och som 
genom placering och storlek för tankarna till ett 
vårdträd. 

Söder om den äldsta fabriksbyggnaden finns en 
tillbyggnad från det tidiga 1960-talet. I norr och 
nordöst ansluter stora byggnadsvolymer tillkomna 
i perioder under 1970-talet. Kontorshuset är i 
norr sammanlänkat med kontorsbyggnad uppförd 
1977. Fabrikskomplexet är stort och omfattar 
sammantaget 74 000 kvadratmeter industrilokaler. 

Sydöst om den tidigare fabriken finns den så 
kallade Läkarvillan uppförd 1904 som manbyggnad 
på Hagens gård. Villan skiljer sig markant i karaktär 
från övrig bebyggelse inom miljön genom dess 
traditionella proportioner och i sammanhanget 
blygsamma volym. Kring villan finns en mindre 
grönmiljö. Marken är gräsbesådd och i öster 
ansluter en lönnallé från tiden då området utgjorde 
lantbruk. Allén har brutits av i mitten genom 

en asfalterad yta, men dess östra del närmast 
Medevivägen kan fortfarande urskiljas. Träden i 
alléns östra del är tillsynes i dåligt skick. I väster 
omgärdas villan av nyponbuskar. Rester av en äldre 
syren finns invid den sydöstra knuten. 

Värdebärande delar: fabriks- och 
kontorsbyggnad från 1940-talet. Blodbok i 
anslutning till kontorsbyggnaden. Tillbyggnad 
från 1960-talet. Storskaligt fabrikskomplex från 
1970-talet. Huvudentré till området i söder med 
vaktstuga tidstypisk för 1970-talet. Den tidigare 
mangårdsbyggnaden som senare blev Läkarvillan. 
Lönnallé samt den gröna karaktären i anslutning 
till Läkarvillan. De omgivande asfalterade ytornas 
öppna karaktär som tydliggör den tidigare fabrikens 
planform och utbredning och som även speglar 
den tidigare funktionen som krävde svängrum och 
avstånd från övrig bebyggelse. 

Blodboken placerad söder om kontorsbyggnaden från 
1940-talet. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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Fabriksbyggnad 

Lönnallé. 

1947 
Kontors-
byggnad 

Årsringskarta över fabrikens utbyggnad. Rosa linje visar gräns för utredningsområdet. Marken är i huvudsak hårdgjord. 
Gröna inslag förekommer kring ytterkanter och i anslutning till Läkarvillan i sydöst. 
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Hårdjorda ytor i öster i anslutning till 1970-talets fabriksbyggnader. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Allén öster om Läkarvillan som utgör en företeelse från den tidigare gårdsmiljön. Villan skymtar i bakgrunden till höger om 
allén. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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BEBYGGELSE 

Läkarvillan 

Beskrivning: Den tidigare läkarvillan är belägen 
strax öster om 1940-talsfabriken. Byggnaden har 
en rektangulär planform och är uppförd med en 
timmerstomme i 1 ½ våning. Fasaderna är putsade 
med en genomfärgad vit ädelrivputs mot ett 
slätputsat listverk. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt 
lertegel. På nock finns två symmetriskt placerade 
äldre eller ursprungliga plåtklädda skorstenar med 
utkragade krön. I västra fasaden skjuter en bred 
frontespis upp över takfot. På det östra takfallet 
finns en mindre lunettformad takkupa. Takfoten 
är brädfodrad och försedd med dekorativt sågade 
taktassar. Fönstren utgörs av en- och tvåluftsfönster 
med utåtgående kopplade bågar tillkomna runt 
1900-talets mitt. 

I norr finns en lägre tillbyggnad samt en 
betonggjuten källarnedgång. Två entréer finns till 
huvudbyggnadskroppen, en sidoplacerad i södra 
gaveln och en mittcentrerad med vindfång i västra 
fasaden. Tillbyggnaden kan nås via källartrappan 
eller genom ett vindfång i väst. Samtliga entréer är 
tydligt präglade av en genomgripande renovering 
och ombyggnad utförd runt 1900-talets mitt, 
förmodligen i samband med att Luxor etablerade 
sig på området under det sena 1940-talet. 
Entrétrapporna är gjutna i betong och försedda 
med modernistiskt präglade järnräcken. Vindfång 
och merparten av entrédörrarna är klädda med 
tidstypisk, smal karosseripanel. Den mittcentrerade 
entrén i västra fasaden är utrustad med en sentida 
fabrikslackerad vit dörr. Även putsen och fönstren 
bidrar till den tydliga prägeln av tidsperioden kring 
1900-talets mitt. 

Också interiören karaktäriseras av renoveringen 
kring 1900-talets mitt. Väggar och tak är 
skivklädda. Foder, socklar, taklister och dörrblad 
är funktionalistiskt utförda utan profilering. Den 
breda trappan mellan våningsplanen omges av 
modernistiska räcken i ädelträ. Två nischer i 
anslutning till den ena murstocken vittnar om 
tidigare kakelugnar. På kattvindar finns sannolikt 
ursprunglig pärlspontpanel. 

Värdebärande delar: 

Värdebärande för läsbarheten av den ursprungliga 
mangårdsbyggnaden: 

• Timmerstomme, planform och grundvo-
lym (utan tillbyggnad). 

• Takform och taktäckningsmaterial i form 
av lertegel. 

• Lunettfönster mot öster. 
• Skorstenarnas storlek, placering och utkra-

gade krön. 
• Brädfodrad takfot med dekorativt sågade 

taktassar. 
• Huvudsaklig fönstersättning. 
• Huvudsaklig rumshöjd som bidrar till inte-

riörens ursprungliga karaktär trots senare 
skivinklädnad. 

• Kattvindar där stomme synliggörs. Pärl-
spont på väggar. 

• Murstockar samt nischer för tidigare kakel-
ugnar. 

Värdebärande för läsbarheten av byggnaden 
som en del i berättelsen om Luxors etablering på 
området: 

• Fasadmaterial i form av vit ädelputs som 
överensstämmer väl med putsen på fabriks- 
och kontorsbyggnaden från 1940-talet. 

• Fönstrens storlek, placering och indelning. 
Bågars och karmars dimensioner samt bå-
garnas hängning. 

• Tidstypiska entréer med betonggjutna trap-
por, modernistiska järnräcken, vindfång 
och dörrar klädda med karosseripanel. Platt 
skärmtak i söder. Skylt med gammal områ-
desindelning ”P 15” som tydliggör villans 
historiska koppling till Luxorfabriken. 

• Funktionalistiska släta invändiga snickerier. 
• Invändiga trappräcken i ädelträ. 
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Villan från sydväst. I väster om norr omges byggnaden av ett nyponrosbuskage. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Läkarvillan från nordöst med senare tillbyggnad i förgrunden. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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Entré i södra gaveln. Tydligt präglad av material och Källarnedgång till tillbyggnaden i norr. Fredriksson 
ideal förekommande kring 1900-talets mitt. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
arkitektkontor 2020. 

Västra entrén. Fredriksson arkitektkontor 2020. Entré till tillbyggnad på västra fasaden. Fredriksson 
arkitektkontor 2020. 
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Takfot med profilsågade taktassar. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Interiören präglas av renoveringen utförd under 1900-talets mitt men även av mer sentida material som till exempel 
glasfiberväv på väggar. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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Övervåning, fönster i frontespisen mot väster. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Bänk med Perstorpsskiva från 1900-talets andra hälft. 
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Kattvind med delar av synlig stomme samt ursprunglig pärlspontklädd vägg. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Nisch för tidigare kakelugn. Fredriksson arkitektkontor Trappa präglad av ombyggnaden vid 1900-talets mitt. 
2020. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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1940-talets fabrik samt kontorshus 

Beskrivning: Den äldsta delen av fabriken 
är belägen i sydväst. Byggnaden utgörs av en 
rektangulär byggnadskropp placerad i nord-sydlig 
riktning. Fasaderna är putsade i en bruten vit 
genomfärgad rivputs mot en grå betongsockel. 
Byggnaden är uppförd i en våning samt källarplan. 
Utmärkande för den äldsta fabriksbyggnaden är 
det sågtandsformade och papptäckta taket som 
möjliggjorde rikligt med naturligt ljusinsläpp 
genom de många lanterninfönstren. Fönstren är 
ursprungliga och en hel del av det ursprungliga 
dragna glaset finns bevarat. Entrén till fabriken 
är belägen i väster och utgörs av ett vindfång 
med två entrédörrar. Dörrarna är delvis glasade 
dubbeldörrar i aluminium. Ovan dörrarna finns 
vältilltagna överljus. 

Fabriken förbinds i väster med det samtida 
kontorshuset i tre våningar samt källare. Byggnaden 
är putsad lika fabriken. Taket utgörs av ett flackt 
sadeltak som mot söder är avvalmat mot gaveln. 
Taket är belagt med tvåkupigt rött betongtegel. 
Fönstren som är tätt placerade i band är utbytta, 
sannolikt under 1970- eller 1980-talet, och är 
mindre än de ursprungliga. I lufternas överkant 
har man placerat en plåt men fönsteröppningarnas 
ursprungliga storlek är fortfarande läsbar. 

Huvudentrén är asymmetriskt placerad i den 
västra fasaden och är välbevarat och representativt 
utformat. Entrépartiet är utfört i glas och ädelträ. 
Karaktäristiskt för byggnaden är den tydliga 
modernism som präglar fasaderna men som på 
ett diskret sätt kompletteras av mer klassicistiska 
detaljer, till exempel entréns ganska monumentala 
omfattning i granit samt de rikt profilerade fodren 
i ädelträ. Detta möte mellan modernismen och det 
mer klassicistiska är även synlig i interiören där 
den tydligt modernistiska entréhallen med dess 
svängda trappa och golv i kolmårdsmarmor möter 
profilerade foder och socklar som för tankarna till 
tjugotalsklassicismen. 

Kontorsbyggnadens planlösning är enkel med 
kontorsrum placerade längs en förbindande 
centralkorridor. Trapphallens marmorgolv 
fortsätter på vilplan och även in i korridorernas 
entréhallar. I ett flertal korridorer finns bevarade 
ursprungliga vinylgolv, lagda i kvadratiska melerade 
plattor. De skivlagda vinylgolven gjorde sitt intåg 
i Sverige under 1940-talet och har idag blivit 
sällsynta. 
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Värdebärande delar kontorsbyggnad: Värdebärande delar fabriksbyggnad: 

• Volym och planform. 
• Slätputsad, avskalad fasad med genomfär-

gad rivputs i bruten vit kulör. 
• Takform. 
• Balkonger med betongplattor med rundade 

hörn. Balkongernas placering. Räckenas 
material (järn) och relativt smäckra dimen-
sioner.  

• Plåttäckt entrétak, takets böjda form samt 
den putsade undersidan. 

• Huvudentré. Karnisformade omfattningar 
i krysshamrad ljus gråröd granit. Entréparti 
i ädelträ med smal karosseripanel. Profile-
rade lister runt glaspartier. Glaspartiernas 
storlek och form. Ursprungligt handtag i 
ädelträ och mässing. 

• Fönstersättning samt fönsteröppningarnas 
storlek och form. 

• Äldre fasadarmaturer. 
• Vestibul med snickerier i ädelträ. 
• Entréhallens planform och golvbeläggning 

i form av kolmårdsmarmor. 
• Invändig trappa. Trappans form och ma-

terial. Kolmårdsmarmor, räcke i järn och 
handledare i ädelträ. 

• Vilplan med kolmårdsmarmor samt entré-
hallar med kolmårdsmarmor i korridorer. 

• Ursprungliga golvbeläggningar i form av 
melerade vinylplattor. 

• Huvudsaklig planlösning med kontorsrum 
placerade längs en central korridor. 

• Volym och planform. 
• Slätputsad, avskalad fasad med genomfär-

gad rivputs i bruten vit kulör. 
• Takform samt taktäckningsmaterial i form 

av papp. Sågtandsformen med ursprungliga 
lanterninfönster som är mycket karaktärs-
skapande och avgörande för läsbarheten 
av byggnaden som en fabriksbyggnad från 
1940-talet. 

• Fönstersättning samt fönsteröppningarnas 
storlek och form. Fönstrens indelning. 
Karmarnas och bågarnas dimensioner 
samt bågarnas hängning. 

• Entréparti i form av vindfång. Vindfångets 
volym och planform samt takets form. De 
två entréernas placering och dörröppning-
arnas storlek och indelning mellan dörrar 
och glasade överljus. 

• Byggnadens förbindelse till kontorsbygg-
naden, vilken stärker den historiska kopp-
lingen dem emellan. 
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Kontorsbyggnaden till vänster och fabriksbyggnaden till höger. I bildens mitt skymtar den förbindande byggnadskroppen. 
Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Entré till fabriksbyggnaden i form av ett väl tilltaget vindfånf  med två entrédörrar med överljus. Fredriksson arkitektkontor 
2020. Sid 49 



Kontorsbyggnaden från sydöst. Södra gaveln är utrustad med en balkong. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Kontorsbyggnaden från sydväst. Fönstren är förminskade och den större ursprungliga öppningen har försetts med en plåt i 
överkant. Ovan huvudentrén finns en balkong med järnräcken lika balkongen på södra gaveln. Fredriksson arkitektkontor 
2020. 
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Välbevarat huvudentréparti i kontorsbyggnadens västra fasad. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Detaljer i entréparti, omfattningar i krysshamrad granit. Fredriksson Ursprungligt handtag i mässing och ädelträ. 
arkitektkontor 2020. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Sid 51 



Entréhallen i kontorshuset är välbevarad med flera kvalitativa detaljer som golv i kolmårdsmarmor och elegant svängd 
trappa i marmor samt ett järnräcke med handledare i ädelträ. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Den svängda huvudtrappan innanför entrén. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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Vestibul innanför huvudentrén med dörrparti i ädelträ. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Ursprungligt melerat vinylgolv möter entréhallens marmor på andra våningen. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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Ursprunglig profilerad sockel. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Ursprungligt profilerat dörrfoder och entréhallens golv i kolmårdsmarmor. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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1961-års byggnad 
Den ursprungliga fabriksbyggnaden är i söder 
sammanlänkad med en byggnad uppförd 1961. 
Byggnaden är högre och mer voluminös i sitt 
uttryck men ansluter genom de slätputsade ljusa 
fasaderna i lättbetong och fönstersättningen till den 
äldre fabriken. Taket är plant och avslutas i en rejäl 
taksarg i korrugerad plåt. Mot södra fasaden finns 
industriportar och en lastbrygga. I östra fasaden 
utgör ett utanpåliggande glasat trapphus med 
spiraltrappa i stål ett karaktärsskapande inslag 

Värdebärande delar: 

• Avskalade putsade fasader i bruten vit ku-
lör. 

• Fönstrens placering och indelning. 
• Takform och taksarg i form av korrugerad 

plåt. 
• Utanpåliggande glasat trapphus. 

1960-talets fabriksbyggnad från sydväst. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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Glasat traqpphus i fabriksdelen från 1960-talet. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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1970-talets fabriksbyggnader samt kon-
torshus 
Norr och öster om anläggningens äldre delar 
finns flertalet sammanläkande byggnadskroppar 
uppförda under 1970-talet. Längst i öster finns 
också en friliggande industrihall, som i sin tur 
är sammanbyggd med ytterligare en hall med 
tillhörande kontorsdel. 1970-talets fabriksbyggnader 
är homogent utformade med fasader i lättbetong 
eller korrugerad plåt, färgsatta i ljusgrått. På några 
byggnader bryter ett horisontellt ljusblått band 
upp fasaderna. Fönstren utgörs av i huvudsak av 
enluftsfönster placerade i täta band. Bebyggelsen är 
omfattande men ger genom dess begränsade höjd 
inte ett massivt intryck. Taken är i huvudsak plana 
och avslutas i en bred taksarg av korrugerad plåt. 

Värdebärande delar: 

• Byggnadernas volym med förmåga att 
spegla Luxors utveckling. 

• Den begränsade byggnadshöjden som är 
tydligt kopplad till industrianläggningar 
under 1900-talets andra hälft och karaktä-
ristiskt för Luxorområdet. 

• Platta tak med bred taksarg i korrugerad 
plåt. 

• Tidstypiska funktionella fasader med myck-
et begränsade dekorativa element. Fasader i 
lättbetong, putsad betong eller korrugerad 
plåt. 

• Ljusgrå eller bruten vit färgsättning mot 
accentuerande horisontella band i ljusblå 
kulör. 

• Enluftsfönster placerade i låga band, vilket 
resulterar i fasader med liten glasyta. 

Norr om den ursprungliga kontorsbyggnaden finns 
en kontorsbyggnad uppförd 1977. Byggnaden är 
uppförd i fyra våningar och är därmed något högre 
än den omgivande bebyggelsen. Kontorsbyggnaden 
skiljer sig genom sina brutalistiska fasader av 
betongelement med frilagd ballast från den övriga 
1970-talsbebyggelsen. Våningshöjden är låg och 
enluftsfönstren tätt placerade. Huvudentrén 
är placerad i väster och utgörs av ett plåtklätt 
skärmtak vilandes på betongelement lika fasaden. 
Undersida tak samt taksarg är klädd med mörkbrun 
träpanel. Entrépartiet är utfört i glas och brun 
aluminium. I anslutning till entrén finns en 
muromgärdad entréplats med markbeläggning i 
form av mönsterlagd betongsten och ett konstverk 
föreställande två stridande björnar. 

Värdebärande delar kontorsbyggnad: 

• Tidstypiska fasader i form av betongele-
ment med frilagd ballast. 

• Takform. 
• Fönstersättning och fönstrens storlek och 

indelning. 
• Entréparti med skärmtak, tidstypisk panel 

och glasat aluminiumparti. 
• Den tidstypiska mörkbruna kulören på 

fönster och entré. 
• Muromgärdad entréplats som präglas av 

den tidstypiska betongen i mur, markbe-
läggning och konstverk. 

Sid 57 



1970-talsfabriken från sydöst. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Låga högt placerade fönsterband och en taksarg av korrugerad plåt utgör karaktärsdrag för 1970-talets fabriksbyggnad. 
Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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Fabriksområdet mot norr. Den norra längans östra fasad präglas av en plåtklädd lågdel med flertalet lastportar. 
Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Fabrikskomplexet från nordväst. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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1970-talets fabrik med de karaktäristiska ljusblå fasadbanden. Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Vaktkur i tidstypiskt 1970-talsutförande med plåtklädda fasader och platt tak med rejäl taksarg. Fredriksson 
arkitektkontor 2020. 
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Kontorshuset norr om det äldre präglas av fasader av prefabricerade betongelement med frilagd ballast. Fredriksson 
arkitektkontor 2020. 

Tidstypisk entré i västra fasaden. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
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Tidstypisk entréplats framför 1970-talets kontorshus med betongkonststen och ett konstverk i form av två stridande björnar. 
Fredriksson arkitektkontor 2020. 

Lindallé i väster mot väg 50. Fredriksson arkitektkontor 2020. 
Sid 62 



 5 
Referenser 

Sid 63 



 

 

TRYCKTA KÄLLOR 

Motala 100 år. 1. uppl. (1981). Motala: Borgström 

Elfström, G. (red.) (1983). Natur, kultur: miljöer i 
Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram.
Linköping: Länsstyr. i Östergötlands län 

Engberg, M. (2011). Från och till Motala. Motala: 
Magnus Engberg kulturproduktion 

Génetay, C, Lindberg, U. 2015. Plattform 
Kulturhistorisk värdering och urval [Elektronisk resurs] : 
grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, 
värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet 

Sveriges städer, band IV: Östergötlands län, 1915, 
Stockholm 

Svensson, Å. (2016). Motala för inte så länge sedan: en 
bok om Motala socken och Motala köping samt Motala 
verkstads betydelse för utvecklingen i området i samband 
med tillkomsten av Göta Kanal genom Motala. Motala: 
Motala musei- och hembygdsförening 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Motala kommun. Plankarta ”Detaljplan för Luxor 7 
m.fl. Motala”, samrådshandling 2020-06-02 

Motala kommun. Planbeskrivning ”Detaljplan för 
Luxor 7 m.fl. Motala kommun, Östergötlands län”, 
samrådshandling 2020-06-02 

ARKIV 

Motala kommun, bygglovsarkivet 
Ritningar 

Motala kommun, Lantmäterienheten 
Detaljplaner, stadsplaner, foton mm. 

Östergötlands museum 
Tidningsurklipp, foton, bebyggelseinventeringar 
mm. 

Lantmäteristyrelsens kartarkiv 
Historiska kartor 

INTERNETKÄLLOR 

https://digitaltmuseum.se/ 

https://motala.se/ 

Historiska kartor från Lantmäteriets historiska 
karttjänst: https://historiskakartor.lantmateriet. 
se/historiskakartor/search.html?swedish=tru 
e&user=public&arv=false&pul=true&asUrl= 
https%3A%2F%2Fetjanster-ver.lantmateriet. 
se%2Farkivsok%2Fstartpage.html&hk_contextpath 
=%2Fhistoriskakartor. 

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

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm 

https://www.boverket.se/contentassets/ 
a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/ 
konsoliderad_bbr_bfs_2011-6.pdf 

Sid 64 

https://www.boverket.se/contentassets
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar
https://historiskakartor.lantmateriet
https://motala.se
https://digitaltmuseum.se


       
Bilaga 

Sid 65 



    

 

 

     
 

    

 

      

 
 

 
 

KULTURHISTORISKA VÄRDEN I PLANLÄGGNING 

Följande avsnitt redogör för de paragrafer i Plan- och bygglagen som ska säkerställa att kulturhistoriska 
värden tillvaratas vid  planläggning. Vidare presenteras Boverkets föreskrifter för värdering av särskilt 
värdefull byggnad samt de nationella kulturmiljömålen. 

Krav enligt plan- och bygglagen 
I Plan- och bygglagen finns bestämmelser som innebär ett skydd för samtliga byggnader och 
bebyggelsetyper oavsett om miljöerna har värderats tidigare eller ej. 

Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt värde. Ändringar ska göras varsamt 
med hänsyn till byggnadens karaktär och värden. För att uppnå varsamhet krävs kunskap om byggnadens 
värden. 

2 kap 3 § 
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden främja 
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder,  
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt,  
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1–5. Lag 
(2013:867). 

2 kap 6 § 
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan 

8 kap 13 § 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på  
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, 
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden 
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Detaljplan 
Kommunerna har ett långtgående ansvar för våra gemensamma kulturmiljöer som utgör viktiga 
allmänintressen. Den kulturmiljö där hänsyn ska tas behöver inte vara särskilt värdefull eller utpekad utan 
det räcker med att kulturmiljöerna är allmänt uppskattade av kommunens invånare.  
2 kap 3 § och 2 kap 6 § gör gällande att vid planarbetet, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska hänsyn tas till platsens kulturvärden och stads- och 
landskapsbilden. 

Vid planläggning inom en kulturmiljö är det viktigt att tydliggöra vilka avvägningar som gjorts, hur 
kulturmiljön har värderats och vilken hänsyn som har tagits till områdets kulturmiljövärden. Detta 
redovisas lämpligast i planbeskrivningen. 

För att skydda en kulturmiljö i detaljplan tillhandahåller Plan- och bygglagen möjligheter till detta. Ett 
konstant skydd för kulturmiljön finns genom varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. När en 
ny plan ska antas är det lämpligt att förtydliga hur dessa skydd bör tolkas i den berörda miljön. Detta 
görs lämpligen genom varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser. Vidare kan egenskaps- och 
hänsynsbestämmelser användas. De värden och karaktärsdrag som avses skyddas ska tydligt framgå av 
planbeskrivningen. Vidare kan det vara lämpligt att ange om miljöns värden ställer krav på medverkan av 
antikvariskt sakkunnig i ärende om lov. 

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad (bfs 2016:6, 1:2213) 

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att den 
har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad 
som sägs här om byggnader gäller även för bebyggelseområden. 

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Exempel på detta 
är: 

• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu har 
blivit sällsynt. 

• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, arbetsför-
hållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt värde-
ringar och tankemönster. 

•  Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter.  

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på detta är: 

• Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, im-
migration eller emigration. 

• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade i sin samtid. 

• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé. 
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En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om äldre material och 
teknik. 

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska 
kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i utförande och 
materialval eller i konstnärlig gestaltning och utsmyckning.  

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på 
detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i 
lokala traditioner.  

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller i 
sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. 

Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, 
utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas uppfylla något av 
kriterierna för särskilt värdefull byggnad. 

Nationella kulturmiljömål 

Sedan 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål som gör gällande att det statliga, regionala och 
kommunala kulturmiljöarbetet ska verka för: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. 
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmil-

jön. 
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upp-

levelser. 
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhälls-

utvecklingen. 
• 

Motala kommuns värderingsklassificering 

1. Byggnad/bebyggelseområde med mycket högt kulturhistoriskt värde. 

• Byggnaden/bebyggelseområdet har ett mycket högt kulturhistoriskt värde i sig själv och som en 
del av staden. Byggnaden/området är mycket viktig i förmedlingen av Motalas historiska utveck-
ling. 

• Byggnader/områden i värdekategori 1 ska hanteras som särskilt värdefulla i enlighet med PBL 8 
kap §13 som förbjuder förvanskning. 

• Eftersom värderingen av områden i värdekategori 1 kan ha relativt skilda motiv är det viktigt att 
se vilka värdebärande karaktärsdrag som preciserats för respektive område då en åtgärd blir aktu-
ell. Ett område kan t.ex. vara klassificerat till värdekategori 1 på grund av dess värdefulla bebyg-
gelse, dess tydliga kulturhistoriska sammanhang eller för dess planstruktur. 

• Exempel på vad som kan bli aktuellt vid planläggning: Kulturmiljöutredning inför DP, Skydds-, 
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varsamhets- och utformningsbestämmelser, rivningsförbud i DP. 

• Ambitionerna vid vård och underhåll av byggnader/områden ska vara mycket höga. 

• Exempel på vad som kan bli aktuellt vid bygglov: antikvarisk förundersökning, anpassade bygg-
nadstekniska lösningar, färg- och materialval. 

• Beskrivning av konsekvenser vid exploatering; konsekvensanalys för kulturmiljön. 

2. Byggnad/bebyggelseområde med högt kulturhistoriskt värde. 

• Byggnaden/bebyggelseområdet har ett högt kulturhistoriskt värde i sig själv och som en del av 
staden. Byggnaden/området är viktig i förmedlingen av Motalas historiska utveckling. 

• Byggnader/områden i värdekategori 2 ska hanteras som särskilt värdefulla i enlighet med PBL 8 
kap §13 som förbjuder förvanskning, om ingen annan värdering görs i framtida antikvarisk utred-
ning. 

• För att utreda om byggnaden/området ska klassas som särskilt värdefull kan en kulturhistorisk 
utredning behövas. 

• Exempel på vad som kan bli aktuellt vid planläggning: Kulturmiljöutredning inför DP, Skydds-, 
varsamhets- och utformningsbestämmelser i DP. 

• Ambitionerna vid vård och underhåll av byggnader/områden ska vara höga. 

• Exempel på vad som kan bli aktuellt vid bygglov: antikvarisk förundersökning, anpassade bygg-
nadstekniska lösningar, färg- och materialval. 

3. Byggnad/bebyggelseområde med kulturhistoriskt värde. 

• Byggnaden/området har ett visst kulturhistoriskt värde i sig själv och som en del av staden. Bygg-
nader kan ingå i eller bygger tillsammans med andra byggnader upp en kulturhistorisk värdefull 
miljö. 

• Byggnader i värdekategori 3 hänförs till PBL 8 kap §17, varsamhetskravet. 

• Att en byggnad/område klassats till värdekategori 3 innebär en särskild påminnelse om att änd-
ringar ska ske med varsamhet och med hänsyn till byggnadens eller områdets karaktärsdrag. 

• Byggnaden ska behandlas varsamt vid ombyggnad och underhåll. Vid bygglovshantering kan 
åtgärder behöva anpassas så att de utförs varsamt mot byggnadens ursprungliga utformning och 
tidstypiska detaljer. 
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