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Denna handling har utarbetats av Motala kommun. Kommunens ansvariga handläggare har varit Lena Petersson 
Forsberg (planchef) och Hanna Hammarlund (Mark- och exploateringschef). Delaktig planhandläggare har varit 
planarkitekt Mergim Hajdari. Intern plankonsult har varit Sten-Åke Petersson, Jegokonsult. Extern plankonsult har 
varit ÅF Infrastructure AB. 

  

Hanna Hammarlund 

Mark- och exploateringschef 

Telefon: 0141-22 50 00 

 

Lena Petersson Forsberg 

Planchef 

Telefon: 0141-22 50 00 

 

Beslut: 

Plan- och miljönämnd (PMN) beslut, samråd 2018-03-26    

PMN beslut, granskning        2018-09-20 

PMN beslut, godkännande 

Kommunstyrelsen godkännande 

Kommunfullmäktige beslut, antagande 

Laga kraft 
 
 
 
Granskningstid: 24 september – 22 oktober 2018 

Ev. synpunkter kan sändas till Samhällsbyggnadsenheten senast 22 oktober 2018, under adress: 
Kommunledningsförvaltningen/Samhällsbyggnad, 591 86 Motala eller med e-post samhallsbyggnad@motala.se 

 

Granskningshandlingar går under kontorstid att ta del av i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, Motala samt 
på huvudbiblioteket i Folkets Hus, Repslagaregatan 1, Motala och biblioteket i Borensberg under bibliotekens 
öppettider. Förslaget finns i även på kommunens hemsida, under motala.se/planer 

 
 
 
 
 
Upprättad 2018-09-17 
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Detaljplan för 
Del av kv. Tvättsvampen mfl, Varamon 
Motala kommun 
 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 

PLANPROCESS 

Planförfarande 
Detaljplanen är upprättad enligt reglerna för utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 
2014:900). Förfarandet tillämpas eftersom förslaget är av stort allmänt intresse samt kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

 
Planprocessen – utökat förfarande 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdrag - Kommunstyrelsen eller plan- och miljönämnden ger samhällsbyggnadsenheten 

i uppdrag att inleda program-/planarbete. 
 
Program - Program som bestämmer detaljplanens inriktning och omfattning upprättas om 

så behövs. Samråd kring programmet genomförs. Programmet godkänns av 
kommunstyrelsen. 

 
Samråd - Förslag till detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 

möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Mellan samråd - Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. Detaljplanen  
och granskning      bearbetas ev. med hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Granskning - Den bearbetade detaljplanen ställs ut för granskning. Möjlighet att lämna 

synpunkter bereds. 
 
Antagande - Kommunfullmäktige eller plan- och miljönämnden antar detaljplanen. 
 
Laga kraft - Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft ca fyra veckor efter 

antagandet. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till 
grund för ett överklagande. 

 

Program Samråd Granskning Antagande Uppdrag Laga kraft 

Här är vi nu 
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HANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 

 Denna planbeskrivning 

 Plankarta i skala 1:1000 (A1) med tillhörande bestämmelser 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Miljökonsekvensbeskrivning, granskningsversion. 

BAKGRUND 

Onsdagen den 5 april 2017 undertecknade exploatören och Motala kommun det 
markanvisningsavtal som arbetats fram som ett led i processen mot en etablering av ett 
vattenland med tillhörande semesterhus i Motala. Därmed får exploatören ensamrätt att förvärva 
området från kommunen samt möjlighet att få sitt koncept prövat i detaljplan. För att möjliggöra 
en etablering krävs att fem nya detaljplaner upprättas. Totalt omfattas ca 318 000 kvadratmeter 
mark i södra Varamon, fördelat på fem områden. 
 
Det koncept som exploatören avser etablera innefattar ett semestercenter med semesterhus och 
ett stort inomhus vattenland med sport- och nöjesaktiviteter. Inom de fem planområdena önskas 
möjlighet att uppföra 550 semesterbostäder. Merparten av dessa är tänkta att uppföras på de fyra 
områden som ligger närmast Vättern medan semestercentret placeras närmare Riksväg 50, i direkt 
anslutning till den nya infrastrukturen som varit en viktig del för Motalas tillväxt de senaste tio 
åren. Där planeras även för en ny kommunal simhall i direkt anslutning till semestercentret. 
Planarbetet för samtliga fem detaljplaner bedrivs enligt reglerna för utökat planförfarande. 
 
Denna planbeskrivning gäller semestercentret, en kommunal simhall samt byggnader för 
hotell/semesterlägenheter. Formell beteckning är Detaljplan för del av kvarteret Tvättsvampen m.fl, och 
är uppmärkt som område 1 på kartan. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en större besöksanläggning 
(semestercentret med sport- och nöjes-aktiviteter samt simhallen) och byggnader för tillfällig 
vistelse (hotell, semesterlägenheter etc.) samt parkeringsytor.  

 
Detaljplanen prövar en etablering av semesterkonceptet Lalandia. Föreliggande plan är en av fem 
separata detaljplaner där samtliga behöver hanteras i ett sammanhang.  

 
Semestercentret och simhallen byggs samman och byggnaden får maximalt vara 29 meter hög på en 
begränsad del av byggnaden. Maximal byggnadsarea för denna byggnad är 35 000 kvm inklusive 
expansionsmöjligheter. Byggnaderna för tillfällig vistelse (hotell/semesterlägenheter) i planområdets 
västra del får vara högst 4 våningar (två huskroppar) och högst 3 våningar (en huskropp) som totalt 
får motsvara 4 600 kvm byggnadsarea. 
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Till planförslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning som visar att ett genomförande av planen kan 
medföra betydande miljöpåverkan på landskapsbilden.  
 

 

Planområdet markerat med röd kantlinje 

Jätten 
Mc Donalds 

Badvägen 

Agneshög 

Marieberg 

Väster 

Delfinvägen 

Vättern 

Furulid 

Rv 50 

Badstrands 
vägen 

Mariebergsgatan 
Gustavsvik 

Varamovägen 
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

En behovsbedömning har tagits fram för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 § och 
Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av planen 
kan innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild 
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. 

Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning är att detaljplanens genomförande ger 
betydande påverkan1 på landskapsbilden. I övrigt bedöms planens genomförande inte ge upphov 
till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser och 
kan därmed anses vara förenlig med bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. För 
ytterligare beskrivning av planens konsekvenser, se avsnittet om konsekvenser av planens 
genomförande. 

PLANOMRÅDE 

Lägesbestämning 
Planområdet avgränsas i väster av Varamovägen, i öster mot Delfinvägen, höjden ”Jätten” samt 
Badvägen. I söder gränsar planområdet mot ett villaområde tillhörande området Marieberg och 
mot norr av Furulidsområdet samt fotbollsplanerna vid Z-parkens camping. 

                                                 
1 ”Betydande miljöpåverkan” är ett begrepp som definieras genom bedömning i miljöbedömningen och med stöd i 
Miljöbalken. Att det blir en påverkan på miljön betyder inte med automatik att det är en ”betydande miljöpåverkan” i 
miljöbalkens mening.  
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Illustrationsplan, möjlig disposition inklusive maximal expansion. Endast mindre justeringar har gjorts inför 
granskningen.  

 

Areal 
Detaljplanen omfattar cirka 133 000 kvadratmeter mark.  

 

 

Skissen visar benämningar på planområdets olika delar 

Jätten 

Furulid 

Mc 
Donalds 

Personalparkering 
Trädridå 

Godsintag 

P-däck 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Planområdet berörs av flera riksintressen: riksintresset för Turism och rörligt friluftsliv, Natura 
2000, riksintresset för naturvård, riksintresset för yrkesfiske samt riksintresse för 
kommunikationer (rv50), riksintresse gällande stoppområde höga objekt samt influensområde 
luftrum (gäller Malmens flottiljflygplats i Linköping och Karlsborgs flygplats). Inom 
riksintresseområden för turism och rörliga friluftsliv ska turismens och friluftslivets intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön. För riksintresset för kommunikation samt riksintresset för stoppområde höga objekt, görs 
samråd med Luftfartsverket i samrådsskedet. Planen avser tätortsutveckling, och därmed utgör 
riksintressebestämmelserna i MB kap 4 (Vättern med öar och strandområden) inget hinder för 
planläggningen.  
 

 
Planens konsekvenser beskrivs närmare under särskild rubrik.   
  

Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Översiktliga planer 
Enligt gällande översiktsplan från 2006 (ÖP 06) är Varamobaden och strandpromenaden en 
viktig angelägenhet för hela kommunen och pekas ut som en identitetsskapande miljö av särskilt 
strategisk betydelse. Att bevara områdets karaktär ska eftersträvas, samtidigt som utveckling krävs 
för att stärka Varamon som attraktivt besöksmål. Varamon pekas särskilt ut i ÖP 06 för sin 
betydelse som ett av de områden som står i en särställning på grund av sina kvalitéer och sin 
utvecklingspotential.  
 
För planområdet pekas i ÖP 06 ut att förutsättningarna för utbyggnad av campinganläggning ska 
utredas vidare.  
 
Förslaget till detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanens intentioner och den 
föreslagna exploateringen bedöms stärka Varamon som attraktivt besöksmål. Planförslaget 
avviker något från intentionerna i gällande ÖP, genom huvudanläggningens volym samt mängden 
parkeringsplatser.  

Idéprogrammet  
Idéprogrammet från 2009 behandlar Varamo-området som helhet. Viktiga entréer, stråk, visuella 
samband och barriärer pekas ut för området, och även de målkonflikter mellan permanentboende 
och turismnäring som finns. Programmet tar upp konkret gestaltning av entrélägen, 
infrastrukturförändringar, viktiga vyer och stråk, lokalisering av basservice, småbåtshamn mm.  
 
Idéprogrammets inriktning är en övergripande utveckling av infrastruktur, turistboende, 
näringsverksamhet, basservice, strandliv samt båt- och vattensport som ska stärka området 
framför allt som besöksmål.   
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Program för planområdet 
För Varamon finns två detaljplaneprogram som gjordes efter Idéprogrammet och följdes upp av 
detaljplaner för Badstrandsvägen m fl. År 2010 godkändes ” Planprogram för Badstrandsvägen 
mm, Varamon” och ”Detaljplaneprogram för turism- och fritidsverksamhet i Varamobaden”  
Enligt ”Planprogram för Badstrandsvägen mm, Varamon” föreslås camping/hotell, bostäder och 
verksamheter för västra delen av kvarteret Tvättsvampen, vilket stämmer överens med 
planförslaget. 

Gällande detaljplaner  
För området gäller åtta stycken planer, varav tre utgörs av stadsplaner, fyra utgörs av detaljplaner 
och en utgörs av ändringar av detaljplan (ÄDP). Nedan listas vilka planer som berörs, användning 
samt när de vann laga kraft. Planernas genomförandetid har gått ut, utom för DP 638, 628 och 
664. 
 
Plannummer  Namn   Användning  År 
SP 261  Stadsplan Södra Varamon Park, plantering 1979 
SP 298   Kv. Tvättsvampen m.fl.  Campingplats  1985 
SP 299   Badstrandsvägen  Park  1985 
DP 638  Östra Varamobaden Restaurang, hotell mm. 2013 
DP 627  Del av Varamon 1:61, 1:63 och 1:68 Lokalgata 2012 
DP 628  Del av Agneshög 3:1 Lokalgata  2012 
DP 664  Fingersvampen 11 m.fl. Natur  2017 
ÄDP 30   Marklovplikt trädfällning Skydd värdefull vegetation 2008 
   

Miljöbedömning 
Ett genomförande av planförslaget bedöms ge både positiva och negativa konsekvenser. En 
miljöbedömning följer därför hela planprocessen. Miljöbedömningen är ett viktigt 
kunskapsunderlag som tas fram i syfte att minimera påverkan genom att influera planarbetet. 
Vissa konsekvenser går dock inte att undvika. Detaljplanen bedöms orsaka betydande 
miljöpåverkan med avseende på landskapsbilden (se mer under kapitel Landskapsanalys). 
Förslaget bedöms även få positiva konsekvenser för rekreation, turism och besöksnäring. 
 
För ytterligare beskrivning av planens konsekvenser, se avsnittet om konsekvenser av planens 
genomförande. För mer information angående bedömningen om betydande miljöpåverkan samt 
detaljplanens övriga miljöpåverkan, se Miljökonsekvensbeskrivning granskningsversion.  

Kommunala beslut i övrigt 
Markanvisningsavtal  
Motala kommun och Exploatören tecknade 2017-04-05 ett markanvisningsavtal. Avtalet innebär 
att Exploatören får ensamrätt att få sitt koncept prövat i detaljplan för att sedan få möjlighet att 
förvärva de utpekade planområdena.   

 
Projektplan  
Styrsam (styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt bestående av chefer från berörda enheter) 
godkände 2017-04-10 den projektplan som tagits fram för aktuell detaljplan samt övriga fyra 
detaljplaner som omfattar hela Varamoetableringen och som löper parallellt genom 
planprocessen. 
 
Information 
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Plan-och miljönämnden informerades 2017-04-20§86 om att detaljplan för området ska 
upprättas. Detta datum är formellt startdatum för planprocessen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Nuvarande användning 
Planområdet består till största del av naturmark. I väster ligger minigolfanläggningen 
”Långgolfen” och en mindre parkeringsplats. Norr om Badstrandsvägen finns allmän parkering 
och naturmark.  
 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Motala kommun. 

Natur 
Mark och vegetation 
En naturvärdesinventering0F

2 har utförts för planområdet. Naturvärdesinventeringen har utförts 
enligt Svensk Standard för att klassificera naturområdena inom planområdet med utgångspunkt i 
deras naturvärden. Utöver förekomsten av arter har inventeringen kartlagt skyddsvärda områden  
samt noterat vilka strukturer som omfattas av det generella biotopskyddet.  
 

 
Naturvärdesinventering. Planområdet markerat med blå linje.  
                                                 
2 Naturvärdesinventering i Varamonområdet, juni 2018, Motala kommun 
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Naturvärdesbedömningen har gjorts i fyra klasser; klass 1 har högst naturvärde, klass 2 har högt 
naturvärde, klass 3 har påtagligt naturvärde och klass 4 har visst naturvärde. I det aktuella 
området återfinns natur av klasserna 3 och 4.  
 
Kännetecknande för Varamons strandmiljöer är framförallt de grova tallarna. Även en viss 
ekpopulation förekommer inom Varamo-området. Inom planområdet finns det grova uppvuxna 
tallar främst i västra delen av planområdet mot Varamovägen, inom ett område som bedöms ha 
visst naturvärde, dvs naturvärdesklass 4. I de centrala delarna av planområdet är marken flackare. 
I västra och sydvästra delen finns lövsumpskog som bedöms ha ett visst naturvärde, 
naturvärdesklass 4.  
 
I sydvästra delen av planområdet finns ett stråk med grova lövträd, bl.a. ek, längs ett dike vid 
minigolfbanan ”Långgolfen” som bedöms ha påtagligt naturvärde. För denna del av planområdet 
föreslås, i likhet med övriga Varamobaden, marklovplikt för trädfällning i syfte att trygga 
trädbeståndet. Marklovplikten gäller för: 

 Tallar med en diameter större än 25 cm (78,5 cm i omkrets) mätt 130 cm från marken 

 Ekar med en diameter större än 40 cm (125,6 cm i omkrets)mätt 130 cm från marken 
 
Regleringen innebär inte ett totalförbud mot trädfällning. Villkor och krav på kompensation för 
att bevilja marklov kan ställas. Träd och kluster av träd som identifierats som värdefulla skyddas 
även genom s.k. prickmark, där byggnader inte får uppföras. Ytterligare några särskilt värdefulla 
träd skyddas genom n-beteckning vilket innebär att trädet inte får fällas. Kvarvarande träd kan 
skyddas genom exploateringsavtal där avsiktlig eller oavsiktlig skada på träden leder till viten. 
 
Den karaktäristiska höjdrygg som löper i sydväst-nordostlig riktning och den södra delen av 
sluttningen är i huvudsak skogsbeklädda och består av flerskiktad lövskog som ligger mellan en 
stengärdesgård och en åker. Trädskiktet består av bl.a. av ek. Både buskskikt och markskikt är 
artrikt och naturvärdesinventeringen0Fbedömer naturvärdena inom höjdryggen ha  
påtagligt naturvärde och en påtagligt positiv betydelse för den biologiska mångfalden, se figur 2 
område 8. Vegetationen i detta område skyddas genom att på plankarta beteckna det som 
NATUR, allmän platsmark med kommunen som huvudman där ingen byggnation för ske.  
 
Den ängsmark som finns öster om Furulid (se figur 1) bedöms inte ha något större enskilt 
naturvärde. Denna mark planeras för parkeringsytor. 
 
Följande kompensationsåtgärder kopplas till etableringen; 
Alla tallar, ekar och grova lövträd bör lämnas som död ved i Varamonområdet eller i närområdet. 
Ekar och grova lövträd planeras att läggas i Mariebergsuddens ekskogsmiljö och andra 
lövskogsområden i Varamonområdet. Tallarnas döda ved planeras att läggas runt befintliga och 
planerade parkeringar i Varamonområdet och ordnade som sittplatser och motorikbanor längs 
Varamons strand. Det är bra om tallved ligger solbelyst och kan med fördel användas som 
avgränsning vid olika anläggningar på ett ordnat sätt. Skyltar bör sättas upp i närheten av den 
döda veden för att förklara syftet med veden och öka acceptansen för död ved i skogs- och 
parkmiljöer. Samtliga tallar och ekar som fälls ska ersättas med minst två nya träd av samma art 
med proveniens Östergötland.  
 
Kompensation ska även ske för sumpskogs- och våtmarksområdet (NVI-objekt 6 samt delar av 
objekt 7). Dessa ska kompenseras genom att de planerade dagvattendammarna på området 
Tvättsvampen och andra dagvattendammar i Varamonområdet ska utformas så att de gynnar 
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biologisk mångfald med till exempel flacka dammkanter, död ved med vattenkontakt samt olika 
djup på vattenförekomsten. Detta för att skapa en stor variation och därmed en ökad chans för 
en stor biologisk mångfald. Ekologisk kompetens ska vara delaktig i utformningen av dammarna. 
Vid anläggandet ska hänsyn tas till befintliga träd.  
 
Landskapsanalys 
En landskapsanalys1F

3 för planområdet har tagits fram. Den sammanfattade bedömningen av 
planförslagets konsekvenser för landskapsbilden är att anläggningens påverkan på 
landskapsbilden bedöms som stor. Den planerade anläggningens lokalisering medför att volymen 
sluter det öppna landskapsrum som finns i landskapet i nuläget.  Analysen pekar ut ett antal 
punkter för att kunna anpassa exploateringen till landskapet: 

 Entrén till området är viktig. För att bevara en mer naturnära karaktär och bibehålla 
kopplingen till de kulturhistoriska värdena är vegetationen på båda sidor av 
Badstrandvägen vid entrén viktig. 

 Stigen längs med stengärdesgården (österut, mot höjden Jätten) är en kvalitet som 
rekommenderas att den bibehålls, och att träden längs med sidorna skapar en ridå och ett 
visuellt skydd. 

 För att minska den barriäreffekt som en väg normalt utgör kan det utifrån ett 
landskapsbildsperspektiv vara en fördel att utveckla det stråk som finns längs 
med stengärdesgården och stärka kopplingen mellan områdena och över 
Badstrandsvägen. 

 Uppvuxen trädvegetation kan fungera som en visuell ridå mellan 
planerad etablering och bebyggelse i området. 

 Vegetationen och markskiktet vid de lägre delarna av anläggningen är viktig 
att behålla för att anläggningen ska harmoniera med det omgivande 
landskapet och vara en del i landskapsbilden. 

 Lokalisering av huvudanläggningen bör göras med hänsyn till områdets topografiska 
skillnader. 

 För att bibehålla en del av det öppna landskapet är det positivt att marken 
norr om Badstrandsvägen tas i anspråk för parkering. 

 
I planläggningen av området har samtliga punkter beaktats, men det är oundvikligt att den stora 
huvudanläggningen i hög grad förändrar rådande miljö. Byggnaden kommer att tillåtas att 
markera sin funktion som landmärke och vara en byggnad som känns igen på den karaktäristika 
som den föreslagna etableringen har. Se mer om huvudbyggnaden i stycket om Bebyggelse. 

 
Geotekniska förhållanden 
Inom planarbetet har Hylanders Geo-Byrå utfört översiktlig geoteknisk undersökning 2F

4. Enligt 
SGU:s jordartskarta, se figur 3, består området till största del av lerig morän i den östra delen och 
postglacial sand med inslag av lera i den västra delen. Området domineras av ett höjdparti i de 
östra och södra delarna som sluttar åt väster och norr. 
 
Den geotekniska undersökningen visar på sand, torrskorpelera och fyllningsmaterial som 
överlagrar lös lera med inslag av silt i de lägre belägna västra delarna. Den lösa lerans mäktighet 
varierar mellan ca 1-4 meter. Grundvattenytan är belägen ca 1,5-2,5 meter under markytan. När 
terrängen stiger åt öster övergår jorden i fastare avlagringar av morän och fyllnadsmaterial. I 
sluttningen börjar jordprofilen med morän i toppen av höjdpartiet för att övergå i silt som 

                                                 
3 Kv. Tvättsvampen, Landskapsanalys, ÅF, 2018-02-19 
4 Översiktlig geoteknisk undersökning, Projekterings-PM, Hylanders Geo-Byrå AB, 2017-10-18 
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överlagrar lös siltig lera vid kullens fot. Grundvattenytan är här belägen ca 2 meter under 
markytan. 

 
 

 
Jordartskarta, källa www.sgu.se, Sveriges geologiska undersökning. 
 
I den översiktliga geotekniska utredningen konstateras att stabiliten för slänten är god men att för 
tillskottsbelastning över 20 kPa behöver ytterligare utredning göras. Detta gäller särskilt i 
områdets västra delar där det finns lös lera.  Den översiktliga geotekniska utredningen 
kompletteras med en förstudie för anläggningsarbeten. En planbestämmelse anger att byggnader 
och grundläggning ska placeras och utföras med hänsyn till markens stabilitet och godtagbara 
marklaster. 
 
Förorenad mark 
En miljöteknisk utredning3F

5 har tagits fram i samband med detaljplanen3F. De områden på 
plankartan som omfattar markanvändning O, tillfällig vistelse, kommer att hanteras som känslig 
markanvändning, KM6. Höjdryggen i sydost (rödmarkerat område), har tidigare visat sig innehålla 
schaktmassor med en begränsad mängd föroreningar. Mindre känslig markanvändning, MKM7, 
har här tagits som utgångsläge för beräkningarna eftersom planområdet planläggs för 
besöksändamål (beteckning R på plankartan).  

                                                 
5 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Lalandia i Varamobaden, VOS AB, 2018-02-08 
6 KM – känslig markanvändning, dvs markanvändning som innebär att människor stadigvarande vistas där större delen 
av sin tid eller kan förväntas komma i kontakt med jorden genom lek eller odling. Exempel är bostäder och skolor. I 
detta fall räknas även hotellverksamhet som KM.  
7 MKM – mindre känslig markanvändning, dvs markanvändning för den typ av verksamheter som inte klassas som KM. 
I det här fallet är det körytor, parkeringsytor, ytor för lastning och lossning.  
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Område med begränsad förekomst av föroreningar, se röd markering i söder. 

       
 
Källan till de förhöjda halterna bedöms vara avfallsrester (asfalt, olja). Det förorenade områdets 
storlek antas omfatta höjdryggen med slänter ned mot omgivande mark. Totalt är områdets 
storlek knappt 12 000 m2. 
 
Större delen av höjdryggen kommer att grävas bort för in- och utfartsvägar till 
huvudanläggningens godsintag och personalingång. Resultaten från den översiktliga 
undersökningen har jämförts mot platsspecifika riktvärden och fyllnadsmassorna i höjdryggen 
bedöms kunna ligga kvar utan att utgöra oacceptabel risk för människors hälsa och miljön. De 
eventuella jordmassor som grävs ur ska kontrolleras för att avgöra om dessa kan återanvändas 
eller om de behöver transporteras bort för särskilt omhändertagande. Risken för påverkan på 
grundvattnet hanteras därmed. Det finns en samordningsvinst i att hanteringen görs i samband 
med plangenomförandet. En planbestämmelse om att startbesked inte får ges innan föroreningen 
har åtgärdats kommer att läggas till plankartan.  
 
För att minimera risken för påverkan på både ytvatten och grundvatten tillförs även 
bestämmelser på plankartan för att säkerställa ytor för infiltration samt krav på fördröjning och 
rening av dagvatten från parkeringsytor. Dagvattensystemen ska även vara möjliga att stänga av. 
Se mer om detta under Dagvatten respektive Brandvatten. 
 

 
Radon 
Utförda mätningar av markradon8

  medför att marken inom västra planområdet klassas som 
normalradonmark och i östra delen som högradonmark.4F Den kunskapen förs vidare till 
exploatörerna genom planbeskrivningen, men ska inte finnas med på plankartan eftersom det är 
Boverkets byggregler som styr när det blir dags att bygga. 
 

                                                 
8 Översiktlig geoteknisk undersökning, Projekterings-PM, Hylanders Geobyrå AB, 2017-10-18 
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Radon, skiljelinje mellan normal- och högradonmark markerat med rött. 

 
Fornlämningar 
Två kända fornlämningar finns i området9. Det är de två boplatserna RAÄ 313 och RAÄ 314.  
I samråd med Länsstyrelsen har kommunen beställt en slututgrävning av punkt Motala RAÄ 313. 
RAÄ 314 bedöms som färdigutredd. Slututgrävningen kommer att påbörjas under hösten 2018 
men kommer antagligen inte att hinna slutföras innan antagandet.  

 

 
 

De två identifierade boplatserna inom planområdet. 

 

Detaljplanens innebörd och genomförande 
Naturmiljö  
Planförslaget tar naturmark i anspråk. Som tidigare beskrivits skyddas vegetationen i östra delen 
av planområdet genom att den planläggs som `NATUR´. I väster mot Varamovägen skyddas 
värdefull vegetation genom utökad marklovplikt för fällning av träd över en viss storlek, samt 
genom att byggrätten begränsas med s.k. prickmark, d.v.s. mark som enligt detaljplanen inte får 

                                                 
9 Varamon – arkeologisk utredning etapp 1, Sweco, augusti 2018 
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bebyggas. Två särskilt värdefulla träd beläggs med förbud mot fällning. Åtgärderna syftar till att 
minska den visuella påverkan av planförslaget samt att ge skydd för värdefull naturmiljö. 

Utmed höjdryggen upp mot ”Jätten” kvarstår naturmark för att säkerställa naturvärdena och där 
ett befintligt allmänt gång- och cykelstråk möjliggör allmänhetens möjlighet att röra sig utmed 
den befintliga stenmuren. Inom planområdets kvartersmark anläggs en gång- och cykelbana som 
går från Delfinvägen, förbi huvudbyggnadens östra sida och vidare mot Badstrandsvägens 
cykelbana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område med skyddsbestämmelser för träd 

 
Befintlig vegetation är viktig både som insynskydd och för biologisk mångfald. Inom ett område i 
västra planområdet bedöms att flertalet träd som skyddsvärda. Därmed föreslås s.k. prickmark 
där byggnader inte får uppföras och träd som bedöms särskilt skyddsvärda beläggs med förbud 
mot fällning. Dessa betecknas med n1 i plankartan. Inom nämnda område råder även 
marklovplikt för trädfällning i syfte att trygga trädbeståndet närmast Varamovägen. Detta 
betecknas a1

  i plankartan. Marklovplikten gäller inom det utpekade området för: 

 Tallar med en diameter större än 25 cm (78,5 cm i omkrets) mätt 130 cm från marken 

 Ekar med en diameter större än 40 cm (125,6 cm i omkrets)mätt 130 cm från marken 
 
Regleringen med marklovplikt innebär inte ett totalförbud mot trädfällning. Ett villkor för att 
bevilja marklov kan vara att det fällda trädet ersätts med nytt träd.  
 
I den södra delen av planområdet, som gränsar till befintlig bostadsbebyggelse finns befintlig 
vegetation som också är viktig för insynsskydd. Inom planen betecknas skyddet med prickmark, 
där bebyggelse inte får uppföras. Utanför plangränsen, mot området Gustavsvik i sydväst, finns 
vegetation som kommer att finnas kvar. 

Bebyggelse 
Detaljplanen medger  

1) Tre huskroppar för hotell/semesterlägenheter med motsvarande ca 140 lägenheter och ca 
120 p-platser (område 1B),  

2) Ett semestercenter med vattenland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall 
(område 1A1).  

Varamovägen 

Område med 

skyddsbestämmelser 

för träd (markerat 

med svart linje) 



 -  - 19 

3) Ca 150 parkeringsplatser för personal) och 2 000 kvm byggnadsarea för väderskydd, 
förråd etc (område 1A2).  

4) Norr om Badstrandsvägen anläggs en parkeringsyta för besökare (område 1C). I 
markplan medger område 1C ca 200 p-platser. Denna yta får bebyggas som öppet 
parkeringsdäck på 60 % av ytan. Om detta görs medges ytterligare ca 140 platser.  

5) Väster om Badvägen anläggs en parkeringsyta för besökare (område 1D). I markplan  
medger område 1D ca 400 p-platser och ca fem bussplatser. Om en del av denna yta 
byggs som parkeringsdäck medges ytterligare ca 100 parkeringsplatser.  

 
För område 1B är avsikten är att uppföra hotell/semesterlägenheter där två huskroppar 
motsvarar fyra våningar och en huskropp motsvarar tre våningar. För vattenland och kommunal 
simhall är närheten till Rv50 viktig. Befintlig minigolfanläggning, den sk ”Långgolfen”, vid 
Varamovägen kommer därmed att rivas. Den kommunägda marken har markanvisats10 av Motala 
kommun till exploatören. Planen föreskriver att byggnaden för semestercenter och simhall 
(huvudanläggningen) får motsvara maximalt 35 000 kvm byggnadsarea11. uppföras om maximalt 
29 meters totalhöjd på entrésidan, den del av byggnaden som omfattar det sk Tornet där 
vattenrutschkanorna finns. 
 

 

                                                 
10 Markanvisning, ett avtal som innebär att Exploatören får ensamrätt att förvärva ett utpekat markområde samt 
möjlighet att få sitt koncept prövat i detaljplan. Avtalet för det aktuella området undertecknades 2017-04-05 och 
godkändes av kommunstyrelsen.  
11 Byggnadsarea, BYA, motsvarar den yta som byggnaden upptar på marken. 
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Illustration av detaljplan, situationsplan version 2018-02-01. Illustrationen finns i större format i Bilaga 1 och 

på webben. 

 
Semestercentret och den kommunala simhallen föreslås ha gemensam huvudentré, foajé, 
biljettförsäljning, caféområde mm. Det bedöms som möjligt att samutnyttja de båda 
anläggningarna vid större arrangemang. Byggnation, drift och underhåll av gemensamma ytor 
inuti huvudbyggnaden blir föremål för särskilt avtal. 
 

 
Illustration av fasad mot norr, dagtid.  
 
 
Semestercentret inrymmer badlandskap samt restauranger, caféer, butiker, lekland, minigolf, 
bowling och andra inomhusaktiviteter. Gestaltningsidéerna för huvudbyggnaden i förslaget 
bygger på tre volymer samt ett torn som sinsemellan har kontrasterande karaktärer.  
  

 
Figur x. Illustration av fasad mot norr, nattetid 

 
Byggnadens fasadkoncept illustreras genom teman kring kontrast och genomskinlighet med olika 
ljuseffekter som varierar mellan dag och natt. Volymen i väster mot hotelldelen föreslås i 
förslaget få en vertikal rytm som ansluter mot skogsparkmiljön vid Varamovägen.  
 
Byggnaden kommer att tillåtas att markera sin funktion som landmärke och vara en byggnad som 
känns igen på den karaktäristika som den föreslagna etableringen har. 
 
Den kommunala simhallen har i skissförslaget en egen identitet som illustreras med runda 
dagsljusintag.  Sammanfattningsvis planeras följande inom planområdet: 
 

• Lalandias semestercenter, ett center på ca 30 000 kvm som tar emot ca 650 000 besökare 

per år. I denna bedömning ingår ca 550 000 besökare från semesterbostäderna och ca 100 

000 s.k. dagsbesök. 

• En ny kommunal simhall motsvarande ca 7 000 kvm som bedöms ta emot ca 150 000 

besökare per år.  

• Parkeringar för Lalandias semestercenter samt för den kommunala simhallen. 
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• Hotell/semesterlägenheter i 4 våningar (två huskroppar) samt 3 våningar (en huskropp) 

samt parkeringar till dessa (område 1B). 

Byggnaderna för semestercentret och den kommunala simhallen byggs ihop och 
fastighetsgränsen går tvärs igenom byggnaden. Byggnadens volym regleras genom största tillåtna 
byggnadsarea, BYA12, samt högsta total höjd i meter över nollplan13, så kallad plushöjd.  

 
Sektion över semesterhus (idékoncept) vid Varamovägen. Vy från söder. Illustrationen finns i större format i 

Bilaga 1 och på webben. 

 
Detaljplanen medger inom område 1A1 maximalt 35 000 kvm byggnadsarea, BYA, för 
semestercentret inklusive expansionsmöjligheter och simhall. Semestercentret tillåts maximalt bli 
29 meter i totalhöjd ovan mark. Det blir en del av byggnaden, det sk tornet där 
vattenrutschkanorna finns, som får denna höjd medan resterande delar blir lägre. På plankartan 
beskrivs en högsta sk. plushöjd (+ 124 m) vilket anger en totalhöjd mätt från nollplanet. 
Eftersom planen medger en exploatering som inte överskrider 45 meters höjd behöver inte 
samråd med Försvarsmakten ske. Resterande del av semestercentret får bli högst 20 m (+115 m) 
respektive 10 m (+105 m).  Inom område 1A2 medges maximalt 2 000 kvm byggnadsarea, BYA 
till en högsta totalhöjd på 10 m (+ 105 m). Inom område 1B medger planen maximal 
byggnadsarea 4 600 kvm byggnadsarea, BYA, där byggnaderna för semesterlägenheter får 
maximal totalhöjd motsvarande 15,5 m resp 12 m från marknivån.  
 

 
Illustration hotell/semesterlägenheter. Vy mot söder. 
 

                                                 
12 Byggnadsarea, BYA, motsvarar den yta som byggnaden upptar på marken 
13 Nollplan – Som nollplan räknas havets medelvattennivå så som den var år 2000, RH 2000. Att relatera till nollplan 
underlättar när byggnader läggs i en sluttning. 
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Illustrationerna i denna planbeskrivning visar hur den nya bebyggelsen inom planområdet kan 
utformas.  
 
Tillgänglighet 
Ute- och inomhusmiljön ska uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen samt Boverkets 
Byggregler, BBR. För utemiljön gäller bland annat att parkeringsytor och andra ytor där 
allmänheten har tillträde endast får ha en begränsad lutning och vara lätta att orientera sig på. 
Handikapparkeringar ska finnas i anslutning till entréer, etc. Att så sker kontrolleras i 
bygglovsskedet. 

 
Rivning 
Vid planens genomförande kommer minigolfanläggningen ”Långgolfen” i västra delen av 
planområdet att rivas. 

Gator och trafik 
Biltrafik, angöring 
Kommunen är huvudman för allmän plats (gator och vägar) och ansvarar för utbyggnad och 
framtida drift och underhåll av dessa. Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för 
vattenland och hotell, kommunen för utbyggnad av den kommunala simhallen.  
 
Trafiken till planområdet bedöms till stor del komma från södra trafikplatsen på Rv50, men det 
är också en del trafik som förväntas komma via den norra anslutningen vid Metallvägen. 
Målpunkter inom planområdet är de två större parkeringsplatserna som finns norr om 
huvudanläggningen (röda fält). Det större parkeringsområdet med planerade ca 400 platser nås 
via Badvägen medan det mindre området, med ca 200 platser angörs från Badstrandsvägen. I 
anslutning till huvudanläggningens entrésida kommer det finnas möjlighet att angöra för 
handikapplatser. 

Hotell/semesterlägenheterna i planområdets västra del angörs från Badstrandsvägen omedelbart 
väster om semestercentrets byggnader. För denna del planeras ca 120 parkeringsplatser. 

 
Bedömd färdväg för besökare till planområdet (märkt 1) samt de övriga fyra planområdena sett utifrån det 

överordnade vägnätet. 

 
Parkering för anställda förläggs på södra sidan av huvudanläggningen med ca 150 platser vilka får 
angöring från Delfinvägen. Via den infarten sker också alla varutransporter. 

Badstrandsvägen 
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Trafikalstring 
Trafikalstringen till planområdet med semestercenter, kommunal simhall samt 

hotell/semesterlägenheter har beräknats i en trafikutredning5F

14 
med utgångspunkt i bedömt antal 

besökande. I denna anges beräknade fordonsmängder år 2021 respektive år 2040. 
Trafikutredningen visar att trafiken 2021 för Badstrandsvägen per årsmedeldygn är ca 700 fordon 
medan det för högsäsong är ca 2 400 fordon. I trafikmängderna ingår även annan trafik med 
målpunkter i Varamon. Varamovägen, i sträckningen mellan semestercentret och Folketspark-
området, planeras att få förbud mot genomfartstrafik. 
 
Trafikutredningen visar att den ökade trafiken till och från Varamon kan avvecklas i 
trafiksystemet med god framkomlighet vid lågsäsong och att den inte heller under högsäsong har 
någon negativ påverkan på Rv 50 som är riksintresse. 

 Bilden visar korsningarna Badstrandsvägen/Vintergatan samt Badstrandsvägen/Badvägen vid den södra 

trafikplatsen från rv 50. Simuleringen visar trafiksituation år 2021 under högsäsong. 

 
 
Utredningen visar genom simulering av den s.k. maxtimmen15 att trafiksystemet klarar att 
avveckla trafiken väl under lågsäsong. Den kritiska punkten är utfarten från Badstrandsvägen in 
på Vintergatan i vänstersväng. Där kan det vid höga flöden på Vintergatan bli köbildning på 
Badstrandsvägen för att ta sig ut i korsningen. Under högsäsong kan det vissa tider bli längre 
stockningar så att köbildningen sträcker sig förbi cirkulationsplatsen vid 
Badstrandsvägen/Badvägen. Kommunens bedömning är att denna punkt ska byggas om innan 
Lalandia öppnar och en förprojektering är igångsatt. 
 
För att styra trafiken på önskat sätt är det viktigt med tydlig skyltning och information till 
semesterhusens gäster. 

 
  
 

                                                 
14 Trafikutredning Tyréns 2018-03-09 
15 Maxtimme – Ett begrepp som används vid beräkningar och som motsvarar den timme under dygnet när 
trafikflödet är som högst. Brukar oftast antas till 10 % av dygnstrafikflödet om inga trafikmätningar genomförts.  
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Skiss från förprojektering av korsningen mot Delfinvägen.  

  
 
Kollektivtrafik 
I dagsläget är närmaste busslinje nr 301, som angör busshållplats vid Folkets park.  Andra 
busslinjer är nr 303 och 304, som båda har hållplatser öster om riksväg 50.  
 
Ambitionen är att planområdet ska kunna försörjas med kollektivtrafik. Ett alternativ som 
förefaller möjligt (streckad grön linje, figur 14) är att nuvarande buss 303 som idag går på östra 
sidan av Riksväg 50 ges en linjesträckning över på västra sidan och via Bispgatan, Badvägen och 
Badstrandsvägen samt Vintergatan och södra trafikplatsen på Rv50 för att komma tillbaka på 
östra sidan av riksvägen.  
 
Det har identifierats att cirkulationsplatsen i korsningen Badvägen/Badstrandsvägen behöver 
dimensioneras upp för att klara svängrörelser med linjebuss. Utrymme för detta tillgodoses i 
planen. ÖstgötaTrafiken har i sitt samrådsyttrande framhållit krav på separata 
kollektivtrafikkörfält, vilket är svårt att tillgodose på den aktuella platsen. Att kollektivtrafik i den 
föreslagna sträckningen verkligen kommer till stånd är dock inte möjligt att säkerställa i en 
detaljplan.  
 



 -  - 25 

 
Tätortstrafikens utbredning med hållplatslägen i Motala tätort våren 2018. Grön streckad linje visar förslag på 

utökad rutt och tre nya hållplatslägen för busslinje 303 i samband med etableringen av semestercentret. 

 
 
Gång– och cykeltrafik 
Gång- och cykelvägnätet är uppbyggt av ett antal huvudcykelstråk med Motala centrum som 
utgångspunkt, kompletterat med mindre cykelvägar. I bostadsområdena är cyklisterna hänvisade 
till stråk med blandtrafik. Gång- och cykelbana finns utbyggt längs Delfinvägen (söder om 
planområdet) och Badstrandsvägen (norr om semestercentret). Kommunen har skissat upp gång- 
och cykelnätet i området och formulerat planbestämmelser som stödjer detta. 
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Skiss från förprojektering av gång- och cykel.  Notera särskilt förbindelse mellan Delfinvägen och 

Badstrandsvägen samt ökat utrymme längs med Badstrandsvägens södra sida. 

 
Parkering 
Planförslaget möjliggör ca 900 parkeringsplatser för bil och buss. I denna bedömning ingår ca 
600 gästparkeringar och 5 bussplatser, 20 handikapp-platser till semestercentret, ca 150 platser för 
personal (söder om semestercentret), samt ca 120 gästparkeringar vid semesterlägenheterna. De 
två större parkeringarna inom detaljplanen föreslås samnyttjas med allmän parkering genom 
särskilt avtal mellan kommunen och exploatören. Parkeringsytan norr om Badstrandsvägen  
planläggs för parkeringsdäck i maximalt två plan på maximalt 60 % av markytan men kommer 
inledningsvis att endast användas som markparkering. För hotell/semesterlägenheterna finns 
knappt 1 p-plats per lägenhet. I kommunens parkeringsriktlinjer anges att parkeringstal för en 
exploatering av den aktuella slaget beslutas utifrån en särskild utredning. Omfattande skissarbete 
under planprocessen visar att parkeringsbehovet kan lösas. Parkeringsbehovet kontrolleras sedan 
i samband med bygglovprövning. I närhet till entrén ska finnas ca 100 parkeringsplatser för cykel. 
 
 
Lokalisering av nya allmänna parkeringsplatser 
I närheten till planområdet och Varamon finns idag ca 500 befintliga parkeringsplatser som 
nyttjas av allmänheten, t ex. av besökare till stranden. Kommunen avser säkerställa uppförande av 



 -  - 27 

nya parkeringsplatser i Varamon så att tillgängligheten för allmänheten bibehålls. Kommunen har 
utrett lämplig placering av de nya parkeringsytorna. 6F

16 
 

 

Kommunens förslag på lämplig placering av de nya parkeringsytorna i blått och gult. Inom angivna områden 

bedöms möjligt att anlägga 650-800 p-platser. 

 
Utredningen förslår att planera för ny allmän parkering i Varamobaden med 650-800 platser på 
föreslagna områden 2, 5, 9 och 16.  
 
Trafikbuller 
En trafikbullerutredning7F

17 har tagits fram för detaljplanen. Syftet är att utreda hur 
trafikbullernivåerna förändras på grund av den tänkta utformningen av området och den ökade 
trafiken. Prognosticerade bullernivåer bedöms inte påverka den bebyggelse som detaljplanen 
medger. För befintlig bebyggelse har bullerutbredningskartor tagits fram för prognosåret 2040.  
 
Utredningens slutsats är att en anläggning av den typ som planen medger innebär att 
trafikbullernivåerna ökar. Dock är det generellt inte så höga trafikflöden i området och 
bostadsbebyggelsen ligger i de allra flesta fall på ett sådant avstånd från vägar att bullernivån vid 
fasader klarar 55 dBA ekvivalent ljudnivå18.  

                                                 
16 Parkeringsutredning Varamobaden, Motala kommun, 2018-03-06 
17 Trafikbullerutredning, Tyréns, 2018-02-19 med uppdatering 2018-09-10 
18 Riktvärden för buller varierar beroende på när bostadsbyggnaden uppförts.  Över tiden har värdena varierat mellan 
55 och 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.  
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Farligt gods 
Planområdet ligger som närmst cirka 180 meter från riksväg 50 och har stigande sluttningar som 
avskärmar och skyddar. Räddningstjänsten har i en bedömning konstaterat att en riskanalys inte 
är nödvändig.  
 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. Inom 
planområdena kontrolleras detta i bygglovskedet. En ombyggnad av cirkulationsplatsen 
Badstrandsvägen/Badvägen samt korsningen Badstrandsvägen/Vintergatan säkerställer fullgod 
framkomlighet.  

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten  
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och 
ledningsnät för detta är utbyggt i området. Kapacitetsutredning har genomförts av VA-
ledningsnätet och leverans av dricksvatten till anläggningen kommer att kunna ske utan större 
åtgärder på det befintliga ledningsnätet. För att ta emot den mängd spillvatten som uppkommer 
vid semestercentret samt hotell/lägenheterna behöver vissa delar av befintligt 
spillvattenledningsnät dimensioneras upp. Vissa delar av ledningsnätet för vatten och spillvatten 
kommer att bytas ut på grund av ålder. 
 
Semesterlägenheterna kommer att anslutas till vatten och spillvatten från Varamovägen. På grund 
av fastighetsindelningen krävs det att semestercentret ansluts till spillvatten vid Badvägen till en 
ny ledning som anläggs längs gatan. Vattenanslutningen kommer däremot att göras från södra 
plangränsen. 
 
I planområdets norra del, strax öster om Furulid, finns korsande befintliga vatten- och 
spillvattenledningar som ska finnas kvar och säkras med ledningsrätt. Ett U-område19 markeras 
på plankartan.  
 
Dagvatten 
Planområdet ligger inom gällande kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Enligt 
kommunens inriktning ska dagvatten i första hand omhändertas lokalt inom tomtmark, LOD20, 
om marken så tillåter. I andra hand ska dagvattnet fördröjas på tomtmark innan det får avledas till 
det kommunala ledningsnätet för dagvatten. I området Varamon anses marken vara mycket 
genomsläpplig på grund av dess sandiga innehåll. För att minska antalet dagvattenledningar samt 
minska risken för dålig badvattenkvalitet och belastning av dagvatten som kan innehålla 
föroreningar ut i Varamoviken har ledningsnätet inte byggts ut helt i området. 
Dagvattenhanteringen bygger på principen om infiltration inom fastigheterna. Genom detta 
minskar även risken för att sand följer med dagvattenledningar bort från området. Även 
dränvatten ska infiltreras på tomtmark eller fördröjas. 
 
LOD inom tomtmark innebär att lämpliga infiltrationsytor, t ex torra dammar, gräsmattor, 
svackdiken och grusytor nyttjas för att ta hand om dagvatten från hårdgjorda ytor. 
Stuprörsutkastare leder dagvatten från taken ut mot infiltrationsytor alternativt ner i stenkistor 

                                                 
19 U-område – en beteckning på plankartan som säkerställer utrymme för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
20 LOD- Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 
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eller underjordiska dagvattenkassetter. För att fördröja avrinningen från taken kan gröna tak21 
användas.  
 
Just detta planområde har varierande genomsläpplighet i marken. I den västra delen av 
planområdet har marken goda möjligheter för infiltration. I de områden som ska bli 
parkeringsytor norr om Badstrandsvägen finns det däremot lägre möjligheter för infiltration. För 
delen med semestercentret och kommunala simhallen är marken varierande med låg 
genomsläpplighet i norra och nord östra delarna medan det finns goda möjligheter till infiltration 
i södra delarna av området. Karta för detta förhållande finns i SGU:s kartvisare för 
genomsläpplighet i mark.  
 

SGU:s kartvisare. Rosa partier visar varierad genomsläpplighet. 
 
En dagvattenutredning8F

22 har tagits fram i syfte att belysa kraven på dagvattenhantering som 

uppkommer i samband med omvandling av marken inom området. 

                                                 
21 Gröna tak – takytan bekläds med någon form av växtlighet 
22 Dagvattenutredning ”5 detaljplaner för etablering av Lalandia i Varamobaden, Motala kommun”, VOS AB, 2018-
03-06 19. Kompletteras september 2018. 
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Befintlig dagvattenhantering inom området. 
 
 
Utredningen visar att det som infiltrerar i den högre liggande lermoränen i nuläget sannolikt 
strömmar ut i en stor instängd lågpunkt, där en fördröjnings- och infiltrationsyta har skapats. 
Utflödet avleds idag via ledningsnät norrut i Granvägen (intill planområdets nordvästra del) och 
vidare västerut till en kommunal dagvattendamm med utlopp i Vättern.  
 
 

 
Instängt område, översvämningskartering, från Dagvattenutredning ”, VOS AB, 2018-03-06 
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I dagvattenutredningen görs en grov bedömning av vad som händer vid extremregn med 
återkomsttiderna 20, 50 och 100 år. Öster om hotellområdet har det identifierats ett instängt 
lågstråk där det inte finns möjlighet till sekundär avrinningsväg. Markmodellering krävs för att 
minska byggnadernas sårbarhet och höjdsättningen ska leda bort dagvatten från byggnader och ut 
mot grönytor för infiltration. I området runt den kommunala simhallen behövs 
fördröjningsåtgärder för dagvatten som kommer från den stora takytan. Den fördröjningsvolym 
som behövs för ett regn med 100 års återkomsttid har beräknats inför projektering. De dammar, 
rörmagasin och infiltrationsytor som behövs visas på illustrationsplan nedan. Rörmagasinen och 
infiltrationsytorna kan samnyttjas till annan verksamhet, exempelvis lekplatser, gångytor och 
grönytor som tillfälligt kan översvämmas. Befintlig dagvattendamm nordost om Folkets Park 
kommer fortsatt att ingå i dagvattensystemet. 
 

 
Förslag till dagvattenlösning med fördröjning och rening baserad på områdets förutsättningar.  
 
Området väster om Badvägen, område 1C, som planläggs för parkeringsändamål bör studeras 
vidare angående hur extremflöden ska hanteras. För befintlig dagvattenledning som korsar 
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området skapas ett så kallat u-område i detaljplanen och kompletteras med ett servitut som 
säkerställer dess fortsatta existens. 
 

Recipient/mottagare för dagvatten inom planområdet är Vättern. Vättern är också 

dricksvattentäkt och är i sin helhet definierad som en vattenförekomst av Vattenmyndigheten för 

Södra Östersjön. Rening och fördröjning av dagvatten krävs därmed innan utsläpp från 

detaljplaneområdet sker till recipienten. Bestämmelser som säkerställer detta har tillförts 

plankartan.  

 
Brandvatten  
Planområdets kapacitet för brandvattenförsörjning hanteras i bygglovskedet. Eventuellt 
släckvatten kan hanteras genom avstängningsmöjligheter i dagvattensystemen. En 
planbestämmelse som anger detta har tillförts plankartan. 

Värme 
Byggnadernas energianvändning ska följa bestämmelserna enligt Boverkets byggregler, BBR. 
Anslutningspunkt till fjärrvärmenätet finns. 
 
El 
El– och teleledningar finns utbyggt inom området.  

 
Avfall 
Avfallshantering sker via utfart mot Delfinvägen i planområdets södra del. För omhändertagande 
av avfall gäller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Plats för insamling och utsortering 
av avfall ska vara dimensionerade och anpassade för den faktiska mängd avfall som genereras 
inom området. För hämtningsfordon som ska samla in avfallet i anslutning till utsorteringsplatsen 
ska tillräckligt utrymme finna. Mer information finns att läsa i handbok för avfallsutrymmen 
utgiven av Avfall Sverige. 

 
Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 
Tillkommande laster från byggnader och uppfyllningar i den lägre västra delen 
(hotell/semesterlägenheter) samt i den östra sluttningen kan komma att generera sättningar. 
Stabiliteten, i samband med fyllning i anslutning mot befintliga slänter, ska utredas vidare i 
detaljprojekteringen. För tyngre bebyggelse i de lägre belägna delarna bör grundläggning utföras 
med pålar installerade till fastare jordlager, alternativt via utskiftning av lösare massor och 
grundläggning på fast botten.  
 
Markmiljö 
Kontroll av schaktmassor inom det marginellt förorenade området (höjdryggen) ska ske innan 
vidare hantering. 
 
Översvämning  
Risken för översvämningar minimeras genom ett flertal bestämmelser på plankartan (se även 
stycket om dagvatten ovan). Risken regleras även i detaljplanen genom en bestämmelse som 
anger att byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån + 94 meter inte skadar 
byggnadens konstruktion. Höjdsättning enligt angivelser i planen och sekundära avrinningsvägar 
bevakas i bygglovskedet. 
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Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 

 
Utökad lovplikt 
I västra delen av planområdet föreslås marklovplikt för trädfällning. Marklovplikten gäller inom 
området för: 

 Tallar med en diameter större än 25 cm (78,5 cm i omkrets) mätt 130 cm från marken. 

 Ekar med en diameter större än 40 cm (125,6 cm i omkrets)mätt 130 cm från marken. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
En miljöbedömning av planförslaget har gjorts och resulterat i ett dokument, en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)23.  MKB:n är ett levande dokument som uppdateras under 
planarbetets gång. För att få en rättvisande bedömning ska arbetet med en miljöbedömning göras 
av en utomstående, inte av kommunen själva eller exploatören. I detta planarbete är det 
konsultfirma VOS Vatten och samhällsteknik som utfört miljöbedömningen. Miljöbedömningen 
är ett kunskapsunderlag som följer planarbetet och ger input så att planförslaget utarbetas med 
minsta möjliga miljöpåverkan. Dokumentet uppdateras inför granskning.  

 
Riksintressen, kap 3 och 4 Miljöbalken 
I miljökonsekvensbeskrivningen görs bedömningen att ett genomförande i linje med 
planförslaget inte orsakar betydande miljöpåverkan på riksintressena. Även Länsstyrelsen 
bedömer att den föreslagna placeringen inte riskerar medföra påtaglig skada på riksintressen för; 

- Yrkesfisket, Naturvård eller Vägkommunikationer (rv 50) 

- Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt och MSA-område luftrum24 

Länsstyrelsen bedömer även att planeringen är i linje med riksintressebestämmelserna i 4 kap 2§ 

miljöbalken eftersom det stärker turismen kring Vättern samtidigt som tillräcklig hänsyn tas till de 

skyddsvärda natur- och kulturmiljöer som berörs. Lalandias huvudanläggning kommer dock att 

påverka landskapsbilden, vilket också är väsentligt för riksintresset. Särskild hänsyn krävs vid 

utformningen. Hur kommunen hanterat detta beskrivs i stycket om Bebyggelse.  

Planen avser tätortsutveckling, och därmed utgör riksintressebestämmelserna i MB kap 4 (Vättern 

med öar och strandområden) inget hinder för planläggningen.  

Placeringen bedöms inte heller orsaka sådan påverkan på Vättern att det föranleder Natura 2000-

tillstånd enligt 7 kap 28 § miljöbalken. 

 
Miljökvalitetsnormer, kap 5 Miljöbalken 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap miljöbalken. Normer 
finns för; vattenförekomster, utomhusluft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. För 
detta område är endast normerna för vatten och luft relevanta.  
 
Dagvattenutredningen visar att MKN för vatten inte kommer att överskridas, men för att 
minimera påverkan på vattenförekomsterna25 kommer dagvatten från verksamhetsytor att 

                                                 
23 Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling, VOS AB, 2018-03-07, uppdateras september 2018. 
24 MSA-område luftrum = Område med krav på särskild hinderfrihet. 
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fördröjas och renas. Andelen hårdgjorda ytor inom området kommer inte att öka utan att 
åtgärder vidtagits i form av exempelvis fördröjning och rening. Planförslaget hanterar dessa 
frågor. Se tidigare avsnitt ”Dagvatten” samt Genomförandefrågor. 
 
MKN för luft delas i sin tur upp i kvävedioxider (NO2), partiklar (PM) och lättflyktiga organiska 
ämnen (VOC). Det är främst trafiken som bedöms ge dessa utsläpp. En beräkning för partiklar 
och kvävedioxid till prognosår 2040 har baserats på ca 4 500 fordon per dygn varav ca 1 % är 
tung trafik. År 2017 visade en trafikmätning på ca 2 400 fordon per dygn andelen tung trafik 1 %. 
Beräkningen visar att MKN för luft inte överskrids, men att en undre tröskel för utvärdering 
överskrids marginellt. En mer detaljerad analys har därmed gjorts med SIMAIR-metoden som ger 
ett bättre underlag för bedömningar. Denna analys ligger till grund för den uppdaterade MKB:n. 
 
Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen för planområdet är att en exploatering i linje med planförslaget 
bedöms orsaka betydande miljöpåverkan på landskapsbilden. Miljöpåverkan bedöms även ske på 
naturmiljön, trafikmiljön samt Vättern med hänsyn till ökad dagvattenavrinning.  
 
Förslaget innebär även positiva konsekvenser för rekreation, turism- och besöksnäring.  
För detaljerad redogörelse, se MKB. 
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak 
kunna följa nedanstående tidplan.  
(PMN = Plan och miljönämnden) 
 
Samrådsbeslut, PMN  26 mars 2018  

Samråd 9 april – 14 maj 2018 

Granskningsbeslut 20 september 2018 

Granskning 24 september – 22 oktober 2018 

Godkännande PMN november 2018 

Antagande kommunfullmäktige december 2018 

Laga kraft ca 4 veckor efter antagande, under förutsättning att 
detaljplanen inte överklagas 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 

                                                                                                                                                         
25 Eventuell påverkan har undersökts på följande vattenförekomster: Ytvattenförekomst Vättern-Storvättern 
(SE646703-142522), grundvattenförekomst Motala/Klockrike (SE648851-146082) samt grundvattenförekomst SE 
648922-501877.  
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Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras om inte berörda är överens om det eller 
om ändringen avser förhållanden av stor allmän vikt. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Genomförande av planförslaget på 
kvartersmark ligger på exploatörens ansvar med undantag för den planerade kommunala 
simhallen, där ansvarar kommunen för genomförandet.  
 
Allmän plats 

Kommunen ansvarar för och bekostar åtgärder på allmän plats såsom anläggande av gata 
inklusive nödvändig belysning, park natur m m.  

 
Kommunen har ansvaret för drift och underhåll av de delar av detaljplanen som betecknas 
GATA och NATUR.  
 
Kvartersmark 
Planområdet rymmer kvartersmark med användningsområde TILLFÄLLIG VISTELSE, 
BESÖKSANLÄGGNING och PARKERING. Exploatören ansvarar för samt bekostar 
genomförande av planen inom kvartersmarken. Undantaget från exploatörens ansvar för 
genomförandet är kvartersmark som inte säljs av kommunen med anledning av den kommunala 
simhallen. På den kommunägda kvartersmarken ansvarar kommunen för att genomföra planen 
och står för kostnaderna för genomförandet. 
 
Områden som överlåts av kommunen ska överlåtas i det skick som de befinner sig i på 
tillträdesdagen. Kommunen kommer inte att bekosta eller genomföra några åtgärder inom 
detaljplanelagd kvartersmark inför överlåtelsen, med undantag för omlokalisering av befintliga 
ledningar. Exploatören bekostar allt markarbete samt rivningar av befintliga anläggningar inom 
kvartersmark.  
 
Inom kvartersmark kommer exploatören uppföra byggnader som kräver bygglov. Detaljplanen 
medger 37 000 kvm byggnadsarea för semestercentret inom området BESÖKSANLÄGGNING 
vilket inkluderar den kommunala simhallen. Inom den västligaste delen av området 
TILLFÄLLIG VISTELSE medger detaljplanen 4 600 kvm byggnadsarea i högst tre alternativt 
fyra våningar för semesterhus avsedda för tillfällig vistelse.  
 
Inom kvartersmarken gäller marklovsplikt för att ta ner tallar med diameter större än 25 
centimeter samt ekar med diameter större än 40 cm. Dagvatten ska hanteras inom kvartersmark. 
Vattnet ska tas om hand och fördröjas innan det släpps vidare för avrinning. 
 
Bygglov, marklov och rivningslov söks hos plan- och miljönämnden, bygglovenheten, Motala 
kommun.  
 
Anläggningar inom rättighetsområden i detaljplanen säkerställs med servitut, ledningsrätt eller 
gemensamhetsanläggning.  
 
Lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen eller anläggningslagen, 
som krävs för planens genomförande, söks av Motala kommun hos lantmäterimyndigheten, 
Motala kommun.  
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Avtal 
Nedan anges vilka avtal som har tecknats eller kommer att tecknas avseende detaljplanens 
genomförande. 
 
Markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal tecknades 2017-04-05 mellan Lalandia A/S och Motala kommun. 
 
Avtalet ger Lalandia A/S ensamrätt att förvärva områden från kommunen i enlighet med de 
villkor som anges i avtalet. Markanvisningen innebär även att bolaget får möjlighet att få sitt 
koncept prövat i detaljplan. 
 
Köpeavtal 
Köpeavtal ska tecknas och godkännas av kommunfullmäktige i Motala kommun. 
 
Avtalet ska reglera vad som gäller för marköverlåtelsen. 
 
Expolateringsavtal 
Exploateringsavtal ska tecknas och godkännas av kommunfullmäktige i Motala. 
 
Avtalet ska reglera villkor och åtaganden för exploateringens genomförande. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsägare 
Motala Agneshög 3:1 – Motala kommun/212000-2817 

Motala Varamon 1:68 – Motala kommun/212000-2817 

Motala Innerstaden 1:336 - Motala kommun/212000-2817 
 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Kvartersmarken inom detaljplanen får delas in i flera fastigheter. Till exploatörens fastigheter 
fastighetsregleras kvartersmark från Motala Varamon 1:68 och Innerstaden 1:336. Inom U-
område säkerställs ledningar med ledningsrätt.  
 
Samtliga kostnader hos lantmäterimyndigheten betalas av Motala kommun i enlighet med 
markanvisningsavtal. 
 

Fastighetsbildning 
Motala Varamon 1:68  Del av fastigheten som i detaljplanen angivits som 

kvartersmark fastighetsregleras till ny fastighet inom 
kvartersmark. 

 
Motala Innerstaden 1:336  Del av fastigheten som i detaljplanen angivits som 

kvartersmark fastighetsregleras till ny fastighet inom 
kvartersmark. 
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Motala Agneshög 3:1 Del av fastigheten ombildas till flera fastigheter inom 
planområdet.  

 

Servitut och rättigheter 
Motala Agneshög 3:1  Olokaliserad nyttjanderätt tele till förmån för 

Televerket (Akt 43/35). 

  
Motala Varamon 1:68  Olokaliserad nyttjanderätt tele till förmån för 

Televerket (Akt 43/34). 

 
Olokaliserad nyttjanderätt tele till förmån för 
Televerket (Akt 53/401). 

 
Avtalsservitut vattenledning till förmån för Karshult 
3:18 (Akt 72/1541).  

 
Inom U-område säkerställs ledningar med ledningsrätt.  
 

 

 

Gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetsanläggning bildas eventuellt för parkeringsytor, in- och utfarter, 
dagvattenanläggningar etc. samt för gemensamma ytor inne i semestercentret, t.ex. entréytor, 
dörrar och tekniska funktioner.  

 
EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Planen och dess tillhörande utredningar bekostas genom Motala kommuns investeringsbudget. 
Kommunen säljer marken efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Planläggningskostnaderna ligger 
därmed med i försäljningspriset av kvartersmarken. En exploateringskalkyl ska godkännas av 
kommunstyrelsen i samband med beslut om antagandet av planen. 

Inlösen 
Kommunen äger all mark inom planområdet och ingen inlösen är aktuell.  

Annan ersättning 
Ingen annan ersättning föreligger utöver de anslutningsavgifter som exploatören bekostar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 
Motala kommun är huvudman för vatten- och avloppsnätet i planområdet och i omgivande 
områden. Kommunen svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad 
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anslutningspunkt. Kommunen ansvarar även för omhändertagande av dagvatten på allmän plats. 
Exploatören ansvarar för anslutningsavgift. 

El 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för det elnät som finns i omgivningen och svarar för 
drift fram till anvisad anslutningspunkt. Exploatören ansvarar för anslutningsavgift. 

Värme 
Vattenfall AB Värme är huvudman för det fjärrvärmenät som finns i kommunen och svarar för 
drift fram till anvisad anslutningspunkt. Fjärrvärmeledning finns framdraget i anslutning till 
Delfinvägen på planområdets södra sida. Exploatören ansvarar för ev. anslutningsavgift.  

Tele och fiber 
Skanova äger teleledningar inom planområdet. Ägaren av teleledning svarar för drift och 
underhåll av dessa fram till anvisad anslutningspunkt.  
 
Skanova äger fiberledningarna inom planområdet. Ägaren av fiberledningen svarar för drift och 
underhåll av dessa fram till anvisad anslutningspunkt. Förbindelsepunkt flyttas ut och ledningar 
inom kvartersmarken överlåts till exploatören. 

 
Avfall 
Kommunen ansvarar för avfallshantering enligt beslutad taxa.  

Tekniska utredningar 
Följande utredningar ligger till grund för detaljplanen:  
  

 Hylanders Geo-Byrå AB, Översiktlig geoteknisk utredning Varamon, Projekterings-PM, 2017-10-
18. Uppdaterad 2018-03-31.  

 Motala kommun, Naturvärdesinventering i Varamonområdet, oktober 2017, Uppdaterad juni 
2018.  

 Motala Kommun, Parkeringsutredning, 2018-03-06. 

 Sweco AB, Översiktlig trafikinventering av del av Motala tätort med fokus på Varamonområdet, 
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 VOS AB, PM Behov av grundvattenundersökning Lalandia område 1, 3, 4 och 5, 2018-08-04. 

 VOS AB, Dagvattenutredning. 5 detaljplaner för etablering av Lalandia i Varamobaden, 2018-03-
06, kompletteras september 2018.  

 VOS AB, Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Lalandia i Varamobaden, 2018-02-08. 
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Utöver detta har diverse analyser, skisser och förprojekteringar som fortfarande är arbetsmaterial 
använts.  

https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har utarbetats av Samhällsbyggnadsenheten, Motala kommun. Planförfattare har 
varit Lena Petersson Forsberg (planchef) och Hanna Hammarlund (Mark- och 
exploateringschef). För genomförandefrågor har Mark- och exploateringschef Hanna 
Hammarlund svarat. I planarbetet har deltagit även planarkitekt Mergim Hajdari, intern 
plankonsult Sten-Åke Petersson, Jegokonsult samt extern plankonsult ÅF Infrastructure AB. 
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Bilaga 1 Illustration. Situationsplan över planförslag, version 2018-02-01 (idékoncept). Endast mindre 
justeringar har gjorts inför granskningen.  
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Illustration, sektion, version 2018-02-01 (idékoncept). Endast mindre ändringar har gjorts inför granskningen. 


