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Sammanfattning 
 

Denna stads- och landskapsbildsanalys 

är framtagen i samband med pågående 

planering för ny bebyggelse inom 

kvarteret Buntmakaren 9 i centrala 

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 

Buntmakaren 9 kunna bebyggas med en 

högre byggnad. Vilken höjd på 

byggnaden som är lämplig, avgörs inom 

planeringsprocesen, där denna rapport 

kan utgöra ett stöd för bedömningen.  

Byggnaden behöver anpassa sitt uttryck 

till platsen och de olika miljöer som 

byggnaden möter på ömse sidor. Detta 

sker genom t ex färgval, detaljeringsgrad 

och innehåll av lokalytor i gatuplan. 

AFRY 

Göteborg, 2020-11-13
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Uppdraget 
 

Bakgrund 

I Motala kommun pågår detaljplanering för ny byggnation inom kvarteret Buntmakaren 9. 

Planområdet ligger inom Motala stadskärna och det område som omfattas av riksintresse 

för kulturmiljö, centrala Motalas solfjädersformade stadsplan. 

Förslag till ny byggnation på fastigheten Buntmakaren 9 har tagits fram av MAF arkitekter. 

Avsikten är att arkitekternas förslag ska ligga till grund för prövningen av ny bebyggelse, 

som sker genom detaljplaneprocessen.  

Vid samråd om ny detaljplan önskade Länsstyrelsen att detaljplanen kompletteras med en 

utförligare bild av påverkan på stads- och landskapsbild, vilket är bakgrunden till denna 

rapport. 

Syfte 

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

som underlag till detaljplanen. Analysen ska beskriva miljön idag, konsekvenser av 

föreslagen byggnation utifrån ett stads- och landskapsbildsperspektiv samt avslutningsvis 

bidra med övergripande rekommendationer som kan ligga till grund för 

planbestämmelser.  

Metodik 

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

på platsbesök och fotografier, historiska källor, 3D-modellering och fotomontage, samt 

konsultens samlade erfarenhet. 

Kommunen har tagit fram de vypunkter som ska användas för stads- och 

landskapsbildsanalysen. MAF arkitekter har tagit fram de fotomontage och modellbilder 

som används i rapporten. 

Avgränsning och skala 

Uppdraget avser analys av ett utpekat kvarter inom befintlig stadsmiljö. Analysens 

omfattning begränsas därmed till omfattning av möjlig påverkan i den närmaste 

omgivningen och från de vypunkter som kommunen tagit fram.  

sssssI centrala Motala pågår flera detaljplaner med olika innehåll. Eftersom dessa projekt 

har olika tidplan och hanteras i olika detaljplaner, har kommunen önskat att stads- och 

landskapsbildsanalys utförs för de olika projekten var för sig. Därmed omfattar denna 

rapport enbart påverkan av bebyggelse inom Buntmakaren 9. För kommunens egen 

bedömning, kommer de olika planerade byggnationerna att samordnas i en 3D-modell, 

där kumulativa effekter kan studeras. En sådan analys ligger däremot utanför detta 

uppdrag.  

 

Uppdraget kommer att jämföra nuläge (nollalternativ) med föreslagen utbyggnad i två 

alternativ med olika höjd på bebyggelsen.  

 

För centrala Motala råder höjdbegränsningar (stoppområde) p g a flygtrafik. Denna 

rapport har analyserat byggnadshöjder ur visuell synpunkt, och har inte tagit hänsyn till 

denna höjdbegränsning i sina bedömningar.  
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Tidigare analyser och 

underlag 
Översiktsplan 06 (ÖP 06) 

I översiktsplanen (ÖP 06), antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 anges att en stark 

och levande stadskärna är en av de viktigaste förutsättningarna för att Motala som ort ska 

vara attraktiv att leva och verka i. Stadskärnan med Stora Torget har många kvaliteter som 

kan lyftas fram i konkurrensen om köpkraften. Utblickarna och närheten till vattnet, stråken 

mot stadsparken och hamnen och de bågformade gatornas södervända solsidor skapar 

trivsel. Den unika solfjäderformade stadsplanens gaturum ska värnas samt att karaktären 

av allégator med utblickar mot vattnet ska förstärkas och i vissa fall återskapas. 

Kompletteringar i gång- och cykelvägnätet ska långsiktigt ge stråk som sammanlänkar 

stadens främsta besöksmål och där färdvägen i sig är tilltalande och erbjuder intressanta 

upplevelser.  

 

En ny översiktsplan, som kommer att ersätta ÖP 06, är under framtagande.  

 

Kommunövergripande landskapsanalys (2012) 

Den kommunövergripande landskapsanalysen togs fram togs fram för att utgöra ett  

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

 

Landskapsanalysen delar in kommunen i tre huvudsakliga landskap: skogsbygden,, 

slättbygden samt sjö- och kanalbygden där centrum och gamla stan 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. 

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 m höjd utgör redan ett 

landmärke för Motala stad. Radiomasterna med sina fackverkskonstruktioner syns på långt 

håll. 

 

Denna landskapsbildsanalys har ett uttalat syfte att stötta i vägval kring 

vindkraftsplaneringen. Därmed har den varit till begränsad användning i den rapport som 

nu tas fram för stads- och landskapsanalys av Buntmakaren 9.  
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Landskapsanalys av centrum samt riktlinjer vid exploatering 

inom Buntmakaren 9 

För kvarteret Buntmakaren har tidigare tagits fram en landskapsanalys (odaterad). Denna 

redovisar bl a rekommendationer baserade på kvaliteter i dagens stadsmiljö. 

I flera fall har dessa rekommendationer även använts i denna rapport, men här är de 

motiverade och underbyggda med hjälp av fotomontage och modeller, som inte var 

tillgängliga vid framtagande av den tidigare rapporten.    

Radiomasterna i Motala  

Foto: Elin Julin (ur kommunövergripande landskapsanalys s 39) 
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Stadsbildsanalys 
Stadsbildsanalysen innebär en beskrivning av dagens stadsbild avseende struktur och 

upplevelse (huvudsakligen ur ett fotgängarperspektiv). Utifrån beskrivning av dagens miljö, 

konkretiseras vilka karaktärsdrag som idag är tongivande i stadsmiljön. Utifrån dessa ges 

förslag på karaktärsdrag att utveckla eller värna vid kommande byggnation.  

Därefter beskrivs det aktuella planförslaget. En analys av förslagets påverkan på de 

identifierade karaktärsdragen/kvaliteterna beskrivs och synliggörs med bildmontage och 

foton.  

Sist i detta dokument ges förslag på planbestämmelser, som kan vara lämpliga för att styra 

kommande bebyggelse i en önskvärd riktning utifrån utpekade kvaliteter i miljön.  

.  

 

Drottninggatan 

Flygfoto över centrala Motala. I kartan visas Buntmakaren 9 (röd rektangel) och 

omgivande gator. Av flygfotot framträder stadsplanens solfjädersform tydligt.  

Foto Google maps. 
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Befintlig stadsmiljö  

Kulturmiljö 

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 

industricentra 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.  

Kvarteren kom att bebyggas succesivt under årens lopp, men byggandet kom likt 

torghandeln inte igång ordentligt förrän i slutet av 1800-talet när Motala tog nästa steg i 

utvecklingen och fick stadsrättigheter. Då uppfördes bland annat ett stadshus invid torget 

(1881) och senare även ett stadshotell. 

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. Alla dessa förändringar 

har dock inordnat sig i den solfjädersformade stadsstrukturen.  

Karaktär och kulturhistoriska värden 

Den berörda delen av kvarteret Buntmakaren består av parkeringsytor placerade i ett 

relativt öppet stadslandskap som domineras helt av flerbostadshus främst uppförda under 

miljonprogrammet kring 1900-talets senare hälft, däribland de högresta punkthusen i 

”Gamla stan” som färdigställdes 1977. Dessa byggnader representerar en förändrad syn 

på stadsbyggande och bostadskvalitet i efterkrigstidens samhälle vilket helt bröt mot den 

tidigare stadsbilden.  

Området präglas idag av modernistiska uttryck med stora och bitvis högresta 

byggnadsvolymer (3-8 våningar). Gällande fasadmaterial och arkitektoniska uttryck  

karaktäriseras området av fasader i gult och rött tegel samt korrugerad plåt med ljus 

färgsättning i gult och rött. Taken är främst sadeltak eller platta tak.   

Karaktärsdrag att bevara och utveckla 

Befintlig stadsmiljö innehåller flera olika tidsskikt och visar på en utveckling av centrala 

Motala, som på många sätt är typisk för svenska städers utveckling under 1900-talet.  

Det 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.  
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Stadens struktur och siktlinjer 

Nuläge 

Centrala Motala har en mycket tydlig struktur genom den solfjädersformade stadsplanen. 

Denna styr på ett tydligt sätt siktlinjerna genom gatornas sträckning – räta gator och obrutna 

siktlinjer i nord-sydlig riktning (med vinkel utifrån solfjädersformen) och genomgående gator 

som följer en parabel i öst-västlig riktning. Stadsmiljön har därmed en dynamik i skiftena 

mellan genomgående siktstråk mot vattnet och långa men skymda stråk parallellt med 

stranden.  

Historiskt har utvecklingen inom de strikt definierade kvarteren gått från en blandad och 

småbruten sammansättning av bebyggelsen inom kvarteren, till en struktur där kvarteren 

bebyggts med större och ofta sammanhängande byggnader, som innebär att hela kvarter 

omges av en sammanbyggd fasad.  

Målsättning 

Att ny bebyggelse inordnar sig i de befintliga kvarterens struktur är en förutsättning för ny 

bebyggelse inom centrala Motala. Bebyggelsen i kv Buntmakaren bör i huvudsak placeras 

i gatulivet. 

Byggnadsdelar som sträcker sig ut i det definierade gaturummet bör inte tillkomma. Däremot 

kan byggnader dra sig inåt från gatan i begränsade delar, eftersom detta mönster funnits 

inom de äldre kvartersstrukturerna innan sammanhängande kvartersfasader blev vanligt 

förekommande.  

Flygfoto över centrala Motala. I kartan visas Buntmakaren 9 (röd rektangel), handelsstråket 

längs Kungsgatan i gult, Stora torget i blått och omgivande 60-/70-talsbebyggelse som 

sträcker sig västerut från Skolgatan/Drottninggatan, med beige konturlinje.  

Karta Google maps 
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Bebyggelsens skala 

Nuläge 

Buntmakaren ligger i gränslinjen mellan den äldre stadsbebyggelsen och den mer 

storskaliga och bostadsdominerade bebyggelsen som tillkom på 1960- och 70--talet. I 

stadskärnan, öster om Buntmakaren, är byggnadernas skala 3-4 våningar. I omgivande 

bebyggelse med rötter i miljonprogrammet varierar skalan mellan 3 till 8 våningar, där 

motivet av upprepade högresta byggnadskroppar på Skolgatans motsatta sida från 

Buntmakaren, är en tydlig fond för ny bebyggelse.  

Målsättning 

Bebyggelse inom kv Buntmakaren bör kunna inordna sig i skalan på omgivande bebyggelse 

med rötter i 60-/70-talet. Det innebär en större skala och högre byggnadshöjder än vad som 

är vanligt förekommande i intilliggande kvarter utmed Kungsgatan.  

Vid cirkulationsplatsen Skolgatan/Drottninggatan är byggnadernas skala lägre, kring 3 

våningar, och en målsättning för nybyggnation kan vara att inte tillföra alltför abrupta 

variationer. Miljön, med breda gaturum, bör dock kunna tåla en något högre bebyggelse. 

Upplevelsen av skala påverkas också av upplevelsen av variation mellan volymerna för den 

som rör sig utmed gatan. Utformning som bryter upp fasaden i fler delar, genom variation 

av material och färgsättning, är lämpligt (se exempel från norra sidan av Drottninggatan). 

 

Bilden visar 8-våningsbebyggelsen på västra sidan om Skolgatan. Notera färgsättning i 

ljust gula och röda färger, samt den sparsmakade hanteringen av detaljerna. 

Foto Hannah Schramm 
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Byggnadernas färg och material 

Nuläge 

I omgivningen är de vanligt förekommande fasadfärgerna gult och rött  - färgerna 

återfinns i form av gult och rött tegel samt korrugerad plåt med ljus färgsättning i gult och 

rött. Där lokaler förekommer i gatuplan, har byggnaderna i många fall en tydlig markering 

av bottenvåningen, där det är vanligt med en mörkare färgsättning och/eller avvikande 

materialval. Det förekommer även att denna bottenvåning är något indragen, helt eller 

delvis. 

Taken är främst sadeltak eller platta tak.   

Målsättning 

För Buntmakaren rekommenderas en färgsättning som följer dagens palett, dvs 

företrädesvis ljusa fasader i gula och röda färger. Inslag av kontrasterade färger kan 

förekomma, men bör inte tillåtas dominera uttrycket. Där gatuplanet är avsett för handel 

eller verksamheter, är det lämpligt att detta framhävs med en kontrasterande mörkare 

färg och/eller kontrasterande material. Se även målsättning under ”byggnadernas 

detaljer” 

 

 

Bilden visar skalan kring Kungsgatan, som utgör ett handelsstråk. Byggnader i 3-4 

våningar, med markerad bottenvåning som tydliggör inslagen av kommersiellt innehåll i 

gatuplan. I gatuplanet förekommer ofta avvikande färg eller materialval, samt stora 

glasade skyltfönster för butikerna. 

Bild Google maps 
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Byggnadernas detaljer 

Nuläge 

Bebyggelsen öster om Buntmakaren, utmed Kungsgatan, är i huvudsak 3-4 våningar och 

bebyggelsen här är av varierande ålder. De närmaste kvarteren har drag av 50-70-talets 

planering, med variation av hantering av detaljer (se bild nedan). Bara ett kvarter bort, vid 

Stora Torget, finns inslag av bebyggelse från sekelskiftet 1800-/1900-tal, med en större 

variation i detaljer i såväl fasadutformning som i enskilda delar som fönster, entrépartier 

etc. 

Bebyggelsen väster och norr om Buntmakaren, på motsatta sidan Skolgatan respektive 

Drottninggatan, är mer storskalig. Här förekommer såväl högre som lägre lamellhus. Hos 

dessa verkar framför allt materialen för att skapa variation: korrugerad plåt i omväxlande 

liggande och stående orientering ger en variation i fasaderna, men i en relativt stor skala 

som matchar byggnadernas egen skala. Fönster, dörrar och takfot mm, har en enkel och 

funktionell utformning där detaljerna inte lyfts fram utan inordnas i byggnadens hela 

komposition.  

 

 

Målsättning 

Beroende på skala på tillkommande bebyggelse, spelar kompositionen av färgfält  och 

detaljer stor roll för intrycket. Utformning som bryter upp fasaden i fler delar, genom 

variation av material och färgsättning, är lämpligt (se exempel från norra sidan av 

Drottninggatan).  

Bilden visar bebyggelsen norr om Drottninggatan, närmast Buntmakaren 9. Notera hur 

den annars enhetligt utformade fasaden bryts ner genom varierade färgfält. 

Foto Hannah Schramm 
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Vid mer småskalig bebyggelse, kan variationen av färger och material tillåtas öka. Det 

gäller även för gatuplan, där en högre detaljeringsgrad och variation är önskvärd. Särskilt 

viktig är differentieringen av gatuplan i det kommersiella stråket utmed Kungsgatan, men 

för en mänsklig skala i mötet med hela kvarteret, är det angeläget att en viss variation i 

fasaden finns med i gestaltningen mot alla omgivande gator. Det kan t ex handla om 

variation i material, transparens och ljussättning eller andra detaljer, som innebär en mer 

levande fasad även där innehållet i byggnaden inte  exponeras (ex delar som utgör 

parkeringshus). 

På en större fasadyta  kan däremot en mångfald av detaljer ge ett oroligt intryck. Jämfört 

med rationaliteten i 60- och 70-talets bebyggelse, är det önskvärt att en ny byggnad kan 

hitta en modern komposition av en större fasadyta, där mer sammanhållna ytor och 

omsorg om detaljer kan ge en god helhetsverkan, särskilt i de övre våningsplanen.  

 

Byggnadernas användning – innehåll, verksamheter 

Nuläge 

I dagsläget används kvarteret Buntmakaren som parkeringsyta. Kring denna yta finns 

stadsmiljöer med olika typer av innehåll. Skolgatan utgör på många sätt en gräns mellan 

dagens olika karaktärer i stadsmiljön.  

Österut tar centrala staden vid, med en blandning av innehåll i byggnader och inom 

kvarter. Utmed Kungsgatan, som är ett av de centrala handelsstråken, är handel i 

gatuplanet det vanliga, med bostäder i övre våningsplan.  

Väster om Buntmakaren, utmed Skolgatan, upplevs centrumkaraktären upphöra och 

bebyggelsen får ett mer renodlat bostadsinnehåll. Det kommersiella innehållet synliggörs 

dock genom att så att säga följa med runt hörnet och synas även mot Skolgatan (se bild 

nedan). Utmed Drottninggatan, på kvarterets norra sida, domineras den omgivande 

bebyggelsen också av bostadshus.  

Utmed Drottninggatan, intill planerad byggnation på Buntmakaren 9, inryms huvudsakligen 

kontor/verksamheter som i denna del av byggnaden inte vänder sig mot gatan. 

Målsättning 

Med utgångspunkt i att ett skifte i stadens karaktär sker i Skolgatan, är det lämpligt att 

inslag av handel i gatuplan förekommer även vid planering av ny byggnation på 

Buntmakaren 9, utmed Kungsgatan. I hörnet Kungsgatan/Skolgatan bör det kommersiella 

stråket kunna synliggöras genom att utformningen av gatuplanet på Kungsgatan följer 

med i utformningen av gatuplanet mot Skolgatan, som på Kungsgatans motstående sida. 

Det behöver inte innebära ett kommersiellt innehåll, snarare en betoning av ett skifte i 

stadens innehåll och skala. Användningen av övriga våningsplan bör kunna styras av 

behov och efterfrågan.  

I kvarterets möte med gatumiljön i korsningen Drottninggatan/Skolgatan, finns ett skyltläge 

som bör kunna utnyttjas. Det är dock inte i sig en plats som utgör del i ett kommersiellt stråk. 

Det är rimligt att fasaderna här utformas med viss variation för att bryta ned skalan. Inslag 

av skyltning mm på fasad bör kunna tillåtas, så länge denna utformas med anpassning till 

gatans skala och ljussättning. Beroende på byggnadens höjd kan det dock vara önskvärt 

att ändå skapa variation i fasaden eller fönsteröppningar i gatuplan för att bryta ner 

skalan och undvika att mötet med kvarteret upplevs som en  baksida. 
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Skolgatan innebär ett skifte i bebyggelsen karaktär och innehåll. Till vänster i bilden, i 

korsningen Skolgatan-Kungsgatan, finns inslag av handel i gatuplan. På Skolgatans 

motsatta sida är bebyggelsen avsedd för boende och byggnaderna är slutna i gatu-

planet. Byggnaderna drar sig också in från gatan.  

Bild Google maps 

Vy mot Buntmakaren 9. Skalan kring 3-4 våningar och färgskalan i ljust gult och rött fram-

träder. Den stora variationen i fasadmaterial är underordnad samstämmigheten i färg. 

Bild Google maps 
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Byggnadernas möte med gatan – öppna och slutna partier 

Nuläge 

Kvarteret Buntmakaren kan ses som en övergång mellan stadskärnans karaktär med 

handel längs gatorna, och den glesare och mer bostadsorienterade bebyggelsen väster 

om centrum. I centrumlägena är inslag av butiker och offentliga verksamheter i gatu-

planet  det normala. Där butikslokaler förekommer, är lokalerna i gatuplan huvudsakligen 

uppglasade. Väster om Skolgatan och norr om Drottninggatan består bebyggelsen främst 

av bostäder, vilka ofta ligger något indragna från gatulivet med en markerad gräns mot 

gatan med exempelvis en häck. Byggnaderna har inte bostadslägenheter i gatuplan utan 

ett halv- eller helplan upp, vilket ger en högre sockel eller en nästan helt sluten 

bottenvåning  i marknivå. 

Målsättning 

Bebyggelsens läge utmed Kungsgatan innebär att inslag av lokaler i gatuplan är en 

kvalitet och ett inslag som markerar tillhörighet till centrum. Uppglasade kommersiella 

lokaler bör vara en målsättning längs Kungsgatan. Utmed Skolgatan och Drottninggatan 

finns inte skäl att ställa krav på publika lokaler i gatuplan.   
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Beskrivning av utvecklingsförslag för Buntmakaren 9 

En detaljplan håller på att tas fram för den kommunägda fastigheten Buntmakaren 9, med 

syftet att förtäta fastigheten med ett punkthus om ca 15 våningar. Markanvändningen 

ändras från parkering till bostäder, handel, vård. Inom fastighetens norra del planeras ett 

parkeringshus om ca 4 våningar för att tillgodose parkeringsbehovet för bostäder och 

handel men även allmänna parkeringar. 

MAF Arkitekter har genom avtal med Motala kommun för avsikt att  förvärva fastigheten 

Buntmakaren 9. MAF arkitekter har tagit fram utformningsförslag för nybyggnation inom 

fastigheten.  

Förslaget innehåller ett högre bostadshus med butiksytor i gatuplan och ett parkeringshus. 

Bostadshuset placeras i gatuliv utmed Kungsgatan, parkeringshuset ligger i korsningen 

Skolgatan/Drottninggatan och föreslås uppföras i fyra våningar med parkering på ett 

öppet takplan. Förslaget är en byggnad med fönster och balkonger mot långsidorna, 

medan gavlarna är utformade utan fönster eller balkonger. 

Olika höjder på bostadshuset redovisas och konsekvensbeskrivs i detta dokument. 

Alternativen innebär en byggnad på 8 respektive 15 våningar. 

 

 

  

Modellbild av föreslagen ny bebyggelse. 
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Stadsbildsanalys för kv Buntmakaren 

Som underlag för stadsbildsanalysen har Motala kommun tagit fram ett antal utblicks-

punkter, som bedömts som viktiga för att bedöma bebyggelseförslagets inverkan på 

stadsmiljön. 

Utifrån de identifierade punkterna har MAF arkitekter tagit fram fotomontage som visar hur 

den föreslagna nya byggnadsvolymen kan upplevas från de olika platserna. Bilderna är 

tagna i ögonhöjd, och visar därmed ett normalt perspektiv för en person som rör sig i 

staden till fots eller på cykel.  

2 alternativa höjder redovisas: 8 våningar respektive 15 våningar.  

I de flesta fall har inga bilder över noll-alternativet bifogats, eftersom det ligger så nära 

förslaget med den lägre byggnadshöjden, att ytterligare en bild inte hade gett ett annat 

resultat. I varje utsett läge finns dock en beskrivning av konsekvenser i noll-alternativet 

liksom för de två byggnadsalternativen.  

Stadsbildsanalysen avslutas med en slutsats och rekommendation.  

Utblickspunkter för stadsanalys Buntmakaren 9: 

1 Storgatan 

2 Drottninggatan 

3 Kungsgatan 

4 Drottninggatan 

5 Skolgatan 

6 Hamnplan 

7 Strandpromenaden västra 
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Utblickspunkt 1: Storgatan 

Nollalternativ: Stadsmiljön domineras av vägområdet. Byggnaderna som ses från 

utblickspunkten ligger inom samma skala, bebyggelsen ger inget sammanhängande 

intryck.  

8 våningar: Planerad ny byggnad inordnar sig i befintlig skala och sticker inte ut på något 

sätt i stadslandskapet.  

15 våningar: Från denna vy relaterar den högre byggnaden i skala mot mer närliggande 

byggnader och volymen avviker därmed inte i stadsbilden. I denna utblickspunkt spelar de 

olika volymerna mot varandra på ett sätt som kan upplevas intressant och tillföra dynamik i 

stadsbilden. När besökaren rör sig närmare byggnaden, kommer upplevelsen av volymen, 

och dess avläsbara skala genom fönstersättning, att framträda allt tydligare. Först på 

närmare håll framträder skalförskjutningen med en högre byggnad fullt ut. 
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Utblickspunkt 2: Drottninggatan (från öster) 

Nollalternativ: Stadsbilden utmed Drottninggatan från öster, präglas av bebyggelsens 

variation, med uppbrutna byggnadskroppar i en skala om 3 våningar. Inga byggnads-

kroppar avviker från detta intryck. Återkommande skorstenar bryter upp nocklinjerna i 

vertikalled. 

8 våningar: Föreslagen byggnad syns inte från denna utblickspunkt. Ingen skillnad från 

nollalternativet.  

15 våningar: Föreslagen ny byggnad syns väl bakom den sammanhållna bebyggelsen 

utmed Drottninggatan. I relation till uppstickande skorstenar på de närmaste 

byggnaderna, avviker inte höjden väsentligt. Själva volymen och uttrycket innebär ett 

tydligt nytt inslag i miljön. 
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Utblickspunkt 3: Kungsgatan 

Nollalternativ: Utmed Kungsgatan finns en tydlig relation mellan de närmaste 

byggnaderna i 3-våningsskala och de högre byggnaderna i fonden. Perspektivet innebär 

att dessa samspelar, såväl i färg som i upplevd skala. 

8 våningar: En ny byggnad om 8 våningar upplevs som en direkt visuell förlängning av 

bebyggelsen i fonden från utblickspunkten. Byggnaden innebär inte något tydligt 

avläsbart tillägg i stadsmiljön, trots sin skala.  

15 våningar: Den högre byggnaden innebär en väsentlig förändring av upplevelsen av 

stadsmiljön från denna utblickspunkt. En högre byggnad saknar här stöd i skalan i den 

omgivande bebyggelsen och utgör en tydlig solitär. Oavsett byggnadens uttryck, innebär 

skalan en kraftig avvikelse från omgivningen. Den höga gavelfasaden, utan inslag av 

fönster eller andra detaljer, utgör också en stor enhetlig yta i en skala som inte förekommer 

i omgivningarna. 
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Utblickspunkt 4: Drottninggatan (från väster) 

Nollalternativ: Drottninggatan sedd från väster domineras av vägområdet, men mest 

framträdande drag i stadsmiljön är allén till höger i bild. I relation till det dominerande 

landskapselementet är befintlig bebyggelse underordnad, genom sin skala (ca 2 

våningar) och genom att bebyggelsen ligger något indragen från gatuliv, med häckar 

och planteringar som gradvis tar ner skalan mot gatan. 

8 våningar: Ny bebyggelse avses placeras i bildens högra del, och en byggnad om 8 

våningar kan anas bakom befintlig trädridå. Under vinterperiod med avlövade träd 

kommer byggnaden att framträda tydligare, men kommer skalmässigt att upplevas som 

underordnad trädens skala och inte dominera stadsbilden.  

15 våningar: En ny byggnad om 15 våningar kommer enligt fotomontaget att vara delvis 

dold bakom befintlig trädridå. Bygganden framträder genom lövverket men upplevs 

skalmässigt som jämlik träden. Under vinterperiod med avlövade träd, kommer den nya 

byggnaden genom sin höjd framträda tydligare, då byggnadsvolymer blir mer 

framträdande i kontrast till trädens varierade avslutning mot himlen. Genom trädalléns 

dominerande skala bedöms placeringen av en högre byggnad inte utgöra en väsentlig 

påverkan på stadsbilden i denna utblickspunkt.  
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Utblickspunkt 5: Skolgatan 

Nollalternativ: I utblickspunkten från Skolgatan är perspektivet tydligt med ett smalare 

gaturum, flankerat av trädalléer på bägge sidor om gatan. Bebyggelsen på gatans 

vänstra sida (i bilden) upptar 3 våningar men har genom sitt formspråk en dominans i 

stadsrummet. Bebyggelsen på gatans högra sida är betydligt lägre och underordnar sig 

helt det starka perspektivet som utgörs av gatan.  

8 våningar: Den planerade nya byggnaden syns knappt alls från denna utblickspunkt 

(volymen indikeras av en röd kantlinje). Även i avlövat tillstånd kommer byggnaden att 

underordna sig trädens skala och kronornas täthet.  

15 våningar: Den planerade nya byggnaden syns knappt alls från denna utblickspunkt 

(volymen indikeras av en röd kantlinje). Även i avlövat tillstånd kommer byggnaden till stor 

del att underordna sig trädens skala och kronornas täthet. Påverkan på upplevelsen av 

stadsrummet bedöms bli begränsad. 
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Utblickspunkt 6: Hamnplan  

Nollalternativ: Utblickarna utmed Motalaviken är en betydande del av upplevelsen av 

staden. I detta perspektiv handlar upplevelsen om såväl stadsbild som landskapsbild, 

eftersom en större del av staden upplevs sammanhängande med siluetten mot himlen 

och med vattnet för sina fötter. Från denna utblickspunkt utgör träden (till höger i bilden) 

en länk mellan stadens sammanhållna bebyggelse och hamnens enskilda byggnader. 

Skalmässigt utgör vegetationen en buffertzon som mjukar upp mötet och skapar dynamik i 

perspektivet. 

8 våningar: Byggnaden framträder rakt i fonden av siktlinjen utmed kajen från Hamnplan. 

På bilden anas byggnaden (rödkantad volym) mot bakomliggande vegetation. 

Byggnaden innebär ingen förändring av upplevelsen av stadsbilden i detta läge.  

15 våningar: Byggnaden framträder rakt i fonden av siktlinjen utmed kajen från Hamnplan. 

Byggnaden reser sig tydligt över omgivande bebyggelse och skalskillnaden framstår tydligt 

eftersom en längre del av sammanhållen stadsbebyggelse, med siluett, framträder till 

vänster om byggnaden. Byggnaden har visst stöd i landskapet genom sin placering mot 

en fond av vegetation. Sammantaget framträder byggnaden tydligt i detta läge och har 

en tydligt avvikande skala jämfört med omgivande stadsbebyggelse. Även om höjden 

avviker från omgivande skala, har byggnaden dock ett visst stöd i det moderna uttrycket 

och formspråket hos Folkets Hus, som dominerar strandlinjen från den här vyn med sina 

mörka fasaddetaljer och glaspartier (syns inte så tydligt i perspektivet som i verkligheten). 

Genom perspektivet och vegetationen dämpas byggnadens främlingskap i denna miljö 

och byggnaden bedöms kunna inordna sig väl i stadsmiljön, där den ändå utgör ett tydligt 

nytt uttryck. 
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Utblickspunkt 7: Strandpromenaden västra 

Nollalternativ: Strandpromenaden utgör ett formmässigt starkt rum i staden, med den 

tydliga bågformen, promenadstråket och de täta trädplanteringarna utmed gångvägen. 

Stadsbebyggelsen anas bakom trädkronorna. Parkstråkets utformning gör det tydligt att 

detta är en parkmiljö i stadsmiljö och inte en naturmiljö. I denna överblick över stadens 

siluett, framträder kyrktornets spetsiga tak till höger i bilden. Genom sin färg är intrycket av 

taket tydligt men inte dominerande. 

8 våningar: Föreslagen byggnad markeras med röda konturer, strax till vänster om bildens 

mitt. Som framgår av fotomontaget, kommer en 8-våningsbyggnad inte att påverka 

upplevelsen av stads- eller parkmiljön från denna utblickspunkt. 

15 våningar: Byggnaden kommer i detta utförande att nå ovanför trädkronorna och 

genom sin tydliga volym, kommer den att framträda som avvikande form mot trädens 

siluett. Även om byggnaden inte har någon framskjuten plats i stadsbilden i detta fall, är 

det ändå tydligt att en ny högre byggnad kommer att spela i höjd mot kyrktornet och 

stadshotellets taklandskap och torn som historiskt markerar centrum. Byggnaden bedöms 

påverka stadsbilden, men inte drastiskt.  
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Landskapsbildsanalys 
Landskapsbildsanalysen avser beskriva befintlig landskapsbild och analysera möjlig 

påverkan på denna till följd av ny bebyggelse enligt förslaget.  

En stadsbildsanalys är alltså inte en fullskalig landskapsanalys, utan fokuserar på föreslagna 

byggnadsverks påverkan på siluett och landskapsform, utifrån identifierade vypunkter.  

Det kan handla om hur bebyggelsen inordnar sig eller avviker jämfört med nuläge 

(nollalternativ) och analys av om detta har en negativ eller positiv effekt på 

landskapsbilden. Landskapet beskrivs utifrån omgivande bebyggelse och omgivande 

landskapsform, där högre byggnadsverk kan ha stöd i landskapet eller utgöra en kontrast.  

Landskapsbild: karaktärsdrag i centrala Motala 

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 centrala staden ligger, utgörs av den svaga 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.  

Landskapet karaktäriseras av den gamla stadens form, som tydligt omsluter vattnet och 

följer den bågformade strandlinjen. Bebyggelsen följer följsamt marknivåerna med 

stigande höjder norrut, vilket förstärker den svagt rundade formen. Det är också denna 

form som ännu mer accentueras i den ursprungliga solfjädersformade stadsplanen. De 

flacka sluttningarna innebär också att det saknas tydliga höjdpartier att ta stöd i för 

bebyggelsen. Strandkanterna är det som ger struktur åt stadens form, i centrum såväl som 

längre norrut.  

Stadens siluett är väl sammanhållen och stadsbebyggelsens taklandskap utgör mötet med 

himlen. De enda byggda element som bryter mot denna sammanhållna siluett är i 

dagsläget kyrktornets spetsiga tak, som utgör ett tydligt landmärke. Genom den spetsigt 

smala takformen skymmer kyrktornet ingen utsikt varken mot eller från staden. På längre 

avstånd anas de höga radiomasterna. Dessa utgör ett tydligt inslag i landskapsbilden, men 

de upplevs inte relatera till stadsbebyggelsen. En bedömning av skala och siluett sker 

därför i första hand mot den byggda stadens former och inte mot radiomasternas 

fackverkskonstruktion.  
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Landskapsbildsanalys för kv Buntmakaren 

Som underlag för landskapsbildsanalysen har Motala kommun tagit fram ett antal 

utblickspunkter, som bedömts som viktiga för att bedöma bebyggelseförslagets inverkan 

på landskapsbilden.  

Utifrån de identifierade punkterna, har MAF arkitekter tagit fram modellbilder som visar hur 

den föreslagna nya byggnadsvolymen kan upplevas från de olika platserna. Bilderna är 

tagna i ögonhöjd, och visar därmed ett normalt perspektiv för en person som rör sig i 

staden till fots eller på cykel.  

I landskapsbildsanalysen redovisas en högre byggnad om 15 våningar, eftersom det är 

denna höjd som skulle utmärka sig i stadens siluett och där det finns skäl att göra en 

bedömning av påverkan. Bilder av nollalternativet har inte redovisats, eftersom detta kan 

utläsas i bilden med föreslagen ny bebyggelse.  

I slutet av dokumentet redovisas slutsats och rekommendation utifrån landskapsbilds-

analysen. 

Foto mot centrala Motala, från södra sidan om Motalaviken nära Platens punkt.  

Foto Hannah Schramm 
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Utblickspunkter för landskapsbildsanalys Buntmakaren 9: 

1 Riksväg 50 norr 

2 Riksväg 50 

3 Riksväg 50 söder 

4 Platens punkt 

5 Strömbron 
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Utblickspunkt 1: riksväg 50 norr 
Utblickspunkten visar den första utblicken över staden, för den som färdas längs riksväg 50 

norrifrån. 

Nollalternativet innebär att stadens siluett väl sammanhållen. Ett antal byggnadskroppar 

höjer sig något över omgivande bebyggelse, men genom sin placering samverkar de väl.  

15 våningar-alternativet visas på bilden ovan. En sådan högre byggnad reser sig över 

omgivande bebyggelse, men den inordnar sig i mönstret av flera byggnadskroppar som 

höjer sig något och varierar i höjd mot horisonten. Den nya byggnaden bedöms fungera 

väl som ett tillskott i miljön från denna utblickspunkt.  
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Utblickspunkt 2: riksväg 50 

I nollalternativ från riksväg 50 framträder stadens variation av mindre byggnader i 

förgrunden och en tydligt sammanhållen miljö med högre flerbostadshus i fonden. De 

högre byggnaderna samverkar i skapandet av en högre siluett, samtidigt som mindre 

variationer av höjderna gör att volymerna bryts upp på ett välgörande sätt.  

15 våningar-alternativet kan i denna utblickspunkt läsas ut som en volym bland andra i 

liknande skalor. Avståndet gör att den relativa skillnaden i höjd tonas ner och 

byggnaderna upplevs som jämbördiga. Från denna utblickspunkt bedöms tillskottet av ett 

högre hus, enligt bilden, inordna sig väl i landskapsbilden. 
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Utblickspunkt 3: riksväg 50 söder 

Denna utblickspunkt visar den ursprungliga stadsmiljön på Motalavikens norra sida, sedd 

från vikens södra sida. 

Nollalternativet innebär att stadssiluetten är väl sammanhållen och bryts av kyrktornets 

spira, som reser sig över omgivande bebyggelse och utgör ett kulturhistoriskt grundat 

landmärke.  

15 våningar-alternativet innebär i denna utblickspunkt att en ny byggnad framträder 

mycket tydligt mot den öppna himlen och avviker från bilden av stadslandskapet. Den 

nya byggnaden upplevs motsvara kyrktornet i höjd. Genom sin bredd bli den dock ett mer 

påtagligt landmärke än kyrktornet. Från denna utblickspunkt innebär en ny hög byggnad 

ett påtagligt avsteg från den sammanhållna stadssiluetten som har sin grund i landskapets 

mjuka sluttning ner mot vattnet.  
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Utblickspunkt 4: Platens punkt 

Platens punkt utgör fokalpunkten för de radier som i sin förlängning utgör centrala Motalas 

gatunät.  

I nollalternativet framgår det härifrån tydligt hur landskapet höjer sig från strandkanten och 

norrut, och hur bebyggelsen över tid har utformats så att den också följer denna rörelse: 

lägre bebyggelse närmare stranden och högre byggnader längre upp på höjden. Den 

innebär att man här kan se den stora variationen i bebyggelsen, taklandskapet och 

samspelet mellan gavlar och långsidor på de olika byggnaderna. Till höger i bilden reser 

sig kyrktornet över den omgivande bebyggelsen med sitt smala, spetsiga tak som 

landmärke. 

15 våningar-alternativen visar att en byggnad av denna höjd kommer att framträda 

mycket tydligt från utblickspunkten. Kombinationen av byggnadens höjd och dess bredd 

innebär att den framträder som ett avvikande inslag i stadssiluetten. I bilden ovan, med en 

mörk byggnadskropp, blir kontrasten desto större. En ljusare byggnadskropp och ett mer 

bearbetat tak skulle dämpa den skarpa kontrastverkan som framträder i denna utblicks-

punkt. Byggnaden utgör dock ett markant avvikande inslag i stadslandskapet och skiljer ut 

sig från omgivningarna. 
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Utblickspunkt 5: Strömbron 

Nollalternativet innebär att stadsbebyggelsen i denna utblickspunkt upplevs som varierad 

och sammansatt. Olika byggnadsstorlekar, uttryck, takformer utgör bilden av staden. 

Kyrktornet framträder som solitär  utan att därför bryta sikten och sammanhanget.  

15 våningar-alternativet framträder i denna utblickspunkt som en tydlig ny volym som höjer 

sig över omgivningen. Byggnaden upplevs härifrån relatera till kyrktornet och även om den 

nya byggnadens volym är bredare och framträdande, är den i detta perspektiv ändå 

skalmässigt underordnad  kyrkan. Det innebär att den höga byggnaden här bedöms 

kunna inordna sig relativt väl i stadslandskapet och i stadens siluett. 

  



 

 

Buntmakaren 9, Motala 

 

 

 

 

 

  Page 34 (36) 

 

 

 

Slutsatser av stads- och 

landskapsbildsanalys 
 

Stads- och landskapsbildsanalysen har beskrivit  

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

- Hur förslaget till ny bebyggelse på Buntmakaren 9 påverkar stadsbilden i olika 

utblickspunkter 

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

- Hur förslaget till ny bebyggelse på Buntmakaren 9 påverkar landskapsbilden i olika 

utblickspunkter 

Sammanfattningsvis kommer dess beskrivningar och analyser här att presenteras som 

överväganden för kommande ställningstaganden, och förslag till fortsatt arbete.  

 

Överväganden utifrån stads- och landskapsbildsanalys av 

föreslagen bebyggelse på Buntmakaren 9 

I stadsbildsanalysen har alternativa utformningar av en byggnad med 8 respektive 15 

våningar beskrivits utifrån ett antal utblickspunkter, mot bakgrund av en beskrivning av 

nollalternativet (dvs ingen ny byggnad, dagsläget). I landskapsbildsanalysen har 

nollalternativ (nuläge) beskrivits och jämförts med ett alternativ med en 15 våningar hög 

byggnad. 

Sammanfattningsvis är stadsbilden i Motala sammansatt och relativt tålig: på många 

platser innebär en ny byggnad på Buntmakaren 9 ingen eller begränsad påverkan på 

stadsmiljön eller landskapsbilden. Hänsyn till den mänskliga skalan i utformning av 

byggnadernas gatuplan är särskilt viktig för att förankra ny bebyggelse i den befintliga 

stadsväven. Ny bebyggelse på Buntmakaren 9 innebär en förlängning av Kungsgatans 

kommersiella stråk och behöver utformas med hänsyn till det. 

En byggnad med 8 våningars höjd inordnar sig i dagens stadsmiljö sett från samtliga 

utblickspunkter.  

En byggnad med 15 våningar skulle vara unik inom centrala Motala, där inga andra 

byggnader, utom kyrkan, matchar höjden. Det innebär att en sådan byggnad kommer att 

stå ut som ett avvikande inslag i flera av stadsmiljöerna som visas i utblickspunkterna. En 

viss avvikelse i skala bedöms stadsmiljön tåla genom sin differentierade karaktär. En 15 

våningars byggnad bedöms dock medföra ett nytt inslag i stadsmiljön som avviker från 

omgivande stadsmiljö.  

Om en ny byggnad i högre skala (15 våningar) skulle placeras i centrala Motala, är det 

lämpligt att säkerställa en färgsättning som tonar ner kontrastverkan mot himmel och 

omgivande bebyggelse. Ljusa färger, som är vanligt i centrala Motala, är att föredra.  
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Takform spelar också stor roll för en högre byggnads uttryck, särskilt i de lägen där den ses 

som en solitär i siluett mot himlen. En platt takform innebär ofta en skarp kontrast mot t ex 

omgivande vegetation. Sadeltak innebär att byggnaden tydligare delas upp i mindre 

former, genom markering av fasad/gavel, vilket kan vara välgörande för att minska en 

högre byggnads dominanta uttryck från vissa kritiska utblickspunkter. I sådant fall bör även 

taket ha en ljusare färgsättning, för att inte skapa en skarp kontrast mot en ljus himmel. 

Dessa analyser avseende färgsättning och takform har inarbetats i rekommendationerna 

nedan. 

Avseende kumulativa effekter finns en poäng med att låta flera högre byggnader 

samspela, om kommunen önskar införa en ny skala i stadsbyggandet. De spelar då mot 

varandra och minskar dominansen av en volym.  

Avslutningsvis framgår också vegetationens betydelse för stadsbilden i de utpekade 

utblickspunkterna. Därmed rekommenderas att man värnar vegetationen som ett 

miljöskapande element, där trädplanteringar utgör en fond för att tolka höjder och 

modifiera intryck av nya byggnader, oavsett höjd. Detta är en hantering som ligger 

utanför den enskilda detaljplanens styrning men som får stor betydelse för upplevelsen av 

planens föreslagna bebyggelse. 

 

Rekommendationer utifrån karaktärsdrag att utveckla och bevara 

- Ny bebyggelse bör inordna sig i kvartersstrukturen, med huvudsakligen fasader i 

gatuliv, eller något indragna i gatuplan. Utkragande byggnadsdelar över 

gatumark är inte lämpligt. 

- Skalan tål högre byggnader. Avseende höjd, se överväganden från stads- och 

landskapsbildsanalys ovan. Det är positivt om större byggnadskroppar bryts upp i 

flera delar, genom variation av material och färgsättning. Bearbetning av takform 

kan vara aktuellt för en byggnad som reser sig över omgivande byggnader. 

Exempelvis kan en takvinkel på ca 20 g rader räcka för att göra byggnadens olika 

sidor bättre avläsbara. Tak och fasader bör inte förses med reflekterande material 

för att undvika bländning.  

- Byggnader bör ha en färgsättning som följer dagens palett, dvs företrädesvis ljusa 

fasader i vita och gula kulörer, även ljus grå bör kunna passa i miljön. För lägre 

delar av byggnaderna kan även ljusa röda färger vara lämpligt. Inslag av 

kontrasterade färger kan förekomma, men bör inte tillåtas dominera uttrycket. För 

en högre byggnad bör även synliga tak ha en ljus färgsättning. I gatuplan mot 

Kungsgatan bör byggnaden ha en mörkare färgsättning och/eller avvikande 

materialval.  

- Det är önskvärt att en ny byggnad gestaltas med ett modernt uttryck. Detta kan 

framhävas t ex genom en modern komposition av större fasadytor där mer 

sammanhållna ytor och omsorg om detaljer ger en god helhetsverkan. 

Gavelpartierna på en ny byggnad bör utformas med omsorg om att mötet med 

gatan anpassas till skalan utmed Kungsgatan, t ex genom fönstersättning, 

transparenta inslag och/eller färgsättning. 

- Mot Kungsgatan bör byggnaden innehålla butikslokaler. Gatuplanet bör ha en 

högre detaljeringsgrad anpassad till de gåendes skala och upplevelser, gärna 
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med en kontrastverkan i färg eller material som utmärker gatuplanets funktion som 

del i gatulivet. 

- Mot Skolgatan/Drottninggatan kan fasaden nyttjas som skyltläge, i anpassad skala 

och med hänsyn till ljusmiljön. Läget utgör en entré till centrala Motala och 

omsorgsfull utformning är viktigt för mötet med staden. Det är angeläget att 

fasaden utformas med variation och inslag av transparenta partier är lämpligt 

även där byggnaden inte rymmer butik eller verksamheter.  

 


