
Välkommen till 
informationsmöte  
om Lalandia- 
projektet 



Lalandia i Motala 

• Visioner och fakta 

• Huvudanläggning 

• Bostäder 

• Respekt för grannar och natur 

• Trafik, parkering och gästflöde 

• Tidsplan och vidare process 
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Visioner 

• Att ge familjer med barn tid för närvaro och glädje 

• Att skapa en regional samlingsplats för upplevelser, sport och kultur 

• Att samarbeta med andra regionala turistattraktioner 

• Att samarbeta med lokala idrottsföreningar och föreningar 

• Att skapa 300 jobb 

• Att ha 650 000 gäster om året 
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Fakta 
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Fakta 

• Mark:             282.000 m2 

• Upplevelsecenter:              ca. 10.000 m2 

• Aquadome:                      ca. 5.400 m2 

• Kommunal simhall:          ca. 4.200 m2 

• Teknik källare:           ca. 3.000 m2  

• Feriebostäder:                      ca. 550 

 
5 



Huvudanläggning 
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Arkitektur – huvudanläggning (förslag) 
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Arkitektur – huvudanläggning (förslag) 
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Arkitektur – huvudanläggning (förslag) 
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Aktiviteter och upplevelser 
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Aktiviteter och upplevelser 
AQUADOME 

• Vattenrutschbanor och vattenland 

• Wavepool och aktivitetspool 

• Inom- och utomhusspapool 

• Relax-område och bastubad 
 

UPPLEVELSESCENTER 

• Restauranger, cafeer och butiker 

• Bowlingcenter och fitnesscenter 

• High Jump trampoliner och klättervägg 

• Äventyrsgolf och Monky Tonky Lekland 

• Multisportshall 
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Upplevelsecenter - Plaza 
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Upplevelsecenter - Sportsbar 
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Aquadome - Wavepool 
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Semesterlägenheter – vy längs Varamovägen 
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Bostäder i Folkets Park 
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Arkitektur - Kedjehusen 
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Arkitektur – Bostäder i Fiskeläget 
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Arkitektur – Bostäder i Fiskeläget 
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Arkitektur - Semesterlägenheter 
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Respekt för grannar och natur 

• Alla hus är byggda i trä 
• Bostäder placeras med hänsyn till värdefulla träd 
• Bostäder placeras med hänsyn till grannar 
• Där det är möjligt etableras allmänna vägar genom bostadsområdena 
• Parkeringsplatser etableras i alla bostadsområden 
• Biltrafiken i området minimeras 

21 



Trafik, parkering och gästflöde 

• Skyltning på huvudvägnätet 
• Vägbeskrivning till gäster via e-post före ankomst 

• Dedikerad gästparkering i alla 5 bostadsområden 
• Allmän parkering vid huvudanläggningen 
• Varamonvägen stängs för genomfartstrafik 

• Gästerna går mellan bostäder och  
huvudanläggning 

• Möjlighet att hyra cyklar 
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Tidsplan och vidare process 

• Detajlplanarbetet     April 2017 – December 2018 

• Design och upphandling    Q1 2018 – Q4 2019 

• Försäljningen av bostäder   Q4 2018 – Q3 2019 

• Konstruktion av huvudanläggning och bostäder Q2 2019 – Q1 2021 

• Öppning     Q2 2021 
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Aquadome – Kids Area – anslutning till Simhall 
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Förutsättningar  
– kommunal simhall 
 
 • Motala simhall 48 år 

 
• Idéprogram fritidsverksamhet 

 
• Utomhusbad ”Mariebergsbadet” avvecklades 2017 

 
• Lalandias etablering 

 
• Mark reserverad i kv. Tvättsvampen 
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1 
Tvättsvampen 

Folkets park 

Fjällskivlingen 

Toppmurklan 

Badgästen 

P 

P 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Fem separata detaljplaner – alla arbete sker parallellt�Planbestämmelse O; tillfällig vistelse�Planområdena kommer inte att kunna styckas av som småhustomterViktiga aspekter: Skydd för vegetation/värdefulla träd – ekosystemperspektiv, trafik o parkering, strandskydd för område 2-5Miljökonsekvensbeskrivning tas fram för alla fem detaljplaner



Utredningar 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Dagvattenutredning 
• Geoteknik projekterings-PM 
• Naturvärdesinventering 
• Trafikbullerutredning 
• Trafikutredning 
• Parkeringsutredning (allmänna platser), 
• Landskapsanalys 
• Kulturmiljöinventering Folkets Park och Stormvägen 4 
• Miljöteknisk markundersökning (förorenad mark) 
• Arkeologi, pågår 
• Fladdermusinventering, startas vid säsong 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Prata kring att det är mycket utredningar. Prata mer om de som det är störst intresse kring. Trafik, parkeringar, naturvärden, dagvatten.



Område 1  
– Huvudanläggning, kommunal 

simhall, semesterbostäder 

1 
Tvättsvampen 

P 

P 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Planens syfte är att möjliggöra;En större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter),Kommunal simhall, Byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder),Parkeringsytor,Naturområde



Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskriv vad vi begränsar. Prata om träden utmed Varamovägen. Avstånd till bebyggelse från Varamovägen? Filmen är inlänkad. Fungerar bara på plats.



Inflygning från Motalabron till  
huvudanläggningen 

Film 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Prata kring att det är mycket utredningar. Prata mer om de som det är störst intresse kring. Trafik, parkeringar, naturvärden, dagvatten.



Område 2 
semesterbostäder 

 

2 
Folkets park P 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Planens syfte är att möjliggöra;Semesterbostäder för tillfällig vistelse  (med tillhörande service),Parkeringsytor,Säkerställa allmänhetens tillgänglighet genom området





Område 3 
Semesterbostäder 

 

3 Fjällskivlingen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Planens syfte är att möjliggöra;Semesterbostäder för tillfällig vistelse,



Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskriv vad vi begränsar. Prata om träden. Marklovplikt. Parkeringar. Antalet stugor.



Område 4 
Semesterbostäder 

4 Toppmurklan 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Planens syfte är att möjliggöra;Semesterbostäder för tillfällig vistelse,



Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskriv vad vi begränsar. Prata om träden. Marklovplikt. Parkeringar. Antalet stugor.



Område 5 
Semesterbostäder 

5 Badgästen 

P 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Planens syfte är att möjliggöra;Semesterbostäder för tillfällig vistelse,



Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskriv vad vi begränsar. Prata om träden. Marklovplikt. Parkeringar. Antalet stugor.



Samtliga planer - Trafikstruktur och trafikflöden 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antagen färdväg för besökare till de fem områdena (Sweco 2017-12-12). Prata om kollektivtrafik. Omarbetad cirkulationsplats Badvägen/Badstrandsvägen för att möjliggöra för kollektivtrafik.



Parkeringar 

2. 100-150 platser 
5. 100-150 platser 
9. ca 250 platser 
16. ca 250 platser 

Ca 500 platser tas i anspråk 
Minst  800 kan tillskapas 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Prata om att området mellan Varamovägen och stranden blir ett säkrare område att röra sig inom. Prata om att vi ska se till att det finns tydliga och säkra gångstråk mellan p-platser och stranden. Nämn och utvecklingsprogram för Varamon där vi ska se över basservice etc för kommunens besöksanläggning Varamon. Premiera gång och cykel. 



Lalandiaprojektet – Tidplan detaljplaner 

• Samråd 9 april – 14 maj 2018 

• Samrådsmöte 18 april 

• Granskning september 2018 

• Antagande i KF december 2018 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samråd 9 april – 14 maj 2018Granskning september 2018Antagande i KF december 2018Samrådsmöte 18 april



För mer information: 
motala.se/lalandia 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Prata kring att det är mycket utredningar. Prata mer om de som det är störst intresse kring. Trafik, parkeringar, naturvärden, dagvatten.
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