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1. INLEDNING 

I detta avsnitt beskrivs planprogrammets syfte och mål och dess funktion och uppbyggnad. Även 
tidigare ställningstaganden inom planprocessen nämns och bakgrundsinformation om 
planprogrammets geografiska område ges.  

 

 

 

Orienteringskarta, programområdet i förhållande till Motala stad.  
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1.1. Syfte och mål 

 

Syfte  

Detaljplaneprogrammets syfte är att utreda 
förutsättningarna och sätta ramarna för en 
framtida tätortsutbyggnad av Motala stad till 
Bromma, Kärsby och Djurkälla. Programmet ska 
förmedla en bild av en önskvärd och möjlig 
framtid för området. Planprogrammet är inte 
juridiskt bindande, men ska utgöra underlag och 
vara vägledande för fortsatt detaljplanering och 
utbyggnad av vatten och spillvatten. 
Planprogrammet ska visa på fysiska och 
administrativa förutsättningar och ambitioner 
och ge stöd vid prioriteringar. Programmet ska 
även ge förslag på skydd av värdefulla miljöer, 
förvaltning av allmän platsmark och hur den 
tekniska försörjningen kan organiseras i 
området.  

Motala tätort ska växa på ett attraktivt och 
hållbart sätt och bidra till en ökad 
bostadsförsörjning i Motala kommun. 
Planprogrammets syfte är att visa på 
möjligheterna till en långsiktigt god utveckling i 
Bromma, Kärsby och Djurkälla. Det innebär att 
utreda och ge förslag på hur en ny blandad 
bebyggelsestruktur kan skapas på ett sådant sätt 
att den kan bidra till en social, ekologisk, 
kulturell och ekonomisk hållbar utveckling i 
området. Samtidigt som befintliga värden 
tillvaratas. 

Den förändrade markanvändningen är av 
väsentligt allmänintresse eftersom 
bostadsbyggande möjliggör en tätortsutveckling 
av Motala stad. I och med exploatering och 
utveckling av området kan de befintliga 
bostadsområdena bindas ihop i en 
sammanhängande bebyggelse. I 
programförslaget betonas landskapsbilden, 
kulturvärdena och vikten av sammanhållen 
jordbruksmark längs med Lemundavägen. 

 

Planprogrammet ska:  

 Lägga fast övergripande strukturer för 

bebyggelse, grönska, trafik med mera.  

 Skapa en tätortsutveckling som präglas av 

hållbar tillväxt och tillvaratagande och 

förstärkning av områdets värden och 

miljöer.  

 Möjliggöra för större tillgänglighet och 

rörlighet inom programområdet för 

gångtrafikanter och cyklister samt för turism 

och friluftsliv. 

 Skapa attraktiva områden med blandad 

bebyggelse i samklang med och närhet till 

natur- och kulturvärden, friluftsliv, Kärsbyån 

och Vättern.  

 Knyta an till områdets rika kulturhistoria 
genom att ge kvarter och platser namn som 
är baserade på historiska företeelser eller 
klassiska stavningar.  

 Utgöra en grund för kommande detaljplaner 

och investeringsprojekt.  

 Utgöra en översiktlig grund för den framtida 

VA-utbyggnadens utformning.  

 Ha kommunalt huvudmannaskap på 

vägnätet som huvudinriktning.  

 

I Bromma, Kärsby och Djurkälla finns många 
knäckfrågor och osäkerheter som inte kan redas 
ut helt och fullt under själva programarbetet. 
Planprogrammet ska ses om en inriktning vid 
framtida utveckling i området. Programmet 
tydliggör vilka förutsättningar som finns och 
vilka åtgärder som krävs för att genomföra det 
som föreslås. Vidare utredningar kommer att 
krävas längre fram i respektive detaljplan för att 
visa på hur den utveckling som eftersträvas ska 
nås.  
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Mål 

 

Ett av planprogrammets mål är att tillskapa ett 
blandat område med närhet till grönska och 
vatten. En lugn oas i Varamons förlängning.  

En tätortsutveckling av Motala stad är beroende 
av att det kommunala VA-nätet och 
infrastrukturen byggs ut för att 
bostadsutveckling ska kunna vara möjlig. Ett av 
planprogrammets mål är att delar av området ska 
få kommunalt vatten och spillvatten så att 
enskilda avlopp kan fasas ut. En utbyggnad av 
kommunalt vatten och spillvatten kan därmed 
stödja en långsiktig hållbar utveckling. Det kan 
också ses som ett samhällsintresse av nationellt 
värde, genom att minska föroreningarna i 
Vättern. Ett sätt att få ekonomi i utbyggnaden av 
kommunalt vatten och spillvatten är bland annat 
att öka antalet byggrätter. Därmed är 
exploatering inom programområdet av betydelse.  

Ett av planprogrammets mål är att inkludera och 
framhäva olika förslag på framtida 
trafiklösningar inom och i anslutning till 
området. Ett förslag är en gång- och cykelväg 
mellan Nykyrka och Motala. Ett annat är en 
planskild korsning vid riksväg 50 för att öka 
trafiksäkerheten på avfarterna från riksvägen. 
Likaså för att på sikt koppla samman hela norra 
Motala tätort via riksväg 50, Smedsby, Bråstorp 
och riksväg 34.   

Ett hållbart resande ska främjas och möjliggöras 
i planprogrammet så att alla människor kan ta 
sig, både inom och utanför programområdet, 
och knytas samman med Motala stads vägnät. 
Gång- och cykeltrafikanter som pendlar till 
centrum, men också ett resande till naturen, ska 
främjas.  

2016 identifierade Trafikverket i samverkan med 
Motala kommun olika trafikbehov i norra 
Motala i en så kallad åtgärdsvalsstudie. I den 
identifierades olika trafikbehov såsom trafikplats, 
gång- och cykelvägar och förbättringar av 
vägnätet inom och i anslutning till 
programområdet. En del av den förslagna gång- 
och cykelväg mellan Motala och Nykyrka går 
inom programområdet och kopplas samman 
med befintliga och tillkommande 
bostadsområden inom programmet.  

 

Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022 

Ett lokalt utvecklingsprogram (Lup) är ett 
redskap för att få en tydlig koppling mellan den 
lokala politiken och den verksamhet som bedrivs 
av och i Motala kommun. För mandatperioden 
2019-2022 är en ny Lup antagen av 
kommunfullmäktige som ska visa vägen för 
Motalas fortsatta inriktning. Det lokala 
utvecklingsprogrammet innehåller gemensamma 
mål och visioner inom kommunen. Den har fyra 
prioriterade områden med målbilder för hur man 
vill att Motala ska se ut år 2022.  

Målen och syftet med planeringen av Bromma, 
Kärsby och Djurkälla kan knytas till flera av de 
resultatmål som finns i det lokala 
utvecklingsprogrammet för 2019-2022.  

 

”Hela Motala kommun ska växa i invånarantal under mandatperioden. Fler 

invånare genererar mer skatteintäkter och fler invånare utanför staden 

skapar möjligheter för en levande landsbygd med en god service. [...] Fler 

Motalabor skapar starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och 

en rikare stad.” 

Planprogrammets förslag: 

Bidra med en tätortsutveckling av Motala stad 
och ökad bostadsförsörjning genom tillskapande 
av nya bostadsområden, så att fler människor 
kan bosätta sig i kommunen.  

Skapa attraktiva, tillgängliga och levande 
områden som bidrar till en rikare stad och en 
levande landsbygd.  
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”Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god 

bibehållen miljö, både i kommunen och i vår omvärld.  

Vår kommun har fantastiska förutsättningar med vårt sjönära läge, 

vår skog i norr och vår slätt i söder. För att kommunen ska kunna 

växa långsiktigt måste vi värna om  vår  miljö och växa hållbart.”  

Planprogrammets förslag: 

En tätortsutveckling som präglas av en 

hållbar tillväxt och ett tillvaratagande av 

områdets värden och miljöer.  

Skapa områden med blandad bebyggelse i 

samklang med natur- och kulturvärden, 

friluftsliv och närheten till Kärsbyån och 

Vättern.  

”Motala ska vara en livskraftig kommun i alla delar och 

Motalabon ska ha goda förutsättningar att leva ett rikt liv oavsett 

var i kommunen man bor. Motalas landsbygd är under utveckling 

och Motalabon ska känna ett stöd från Motala kommun i den 

kommunala servicen i hela kommunen.” 

Planprogrammets förslag: 

Öka invånarantalet och reseunderlaget 

inom programområdet för att skapa 

förutsättningar för kollektivtrafik.  

Förbättra förbindelsen till Motalas 

centrum, samt offentlig och kommersiell 

service.  

”Motala kommun har ett brett och uppskattat kultur- och 

fritidsutbud för olika åldrar som vi ska vårda och värna. […] Ett 

rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för folkhälsan 

och bidrar till mer välmående invånare.” 

Planprogrammets förslag: 

Bidra med ett större utbud av 

fritidsaktiviteter i naturen. Underlätta för 

människor att komma ut i naturen och 

kunna göra friluftsaktiviteter.  

Bidra till en ökad hälsa och välmående 

genom tillskapandet av tätortsnära 

grönområden och grönstruktur i 

anslutning till bostadsområden.  

 

 

”Ökad trygghet i Motala kommun skapar vi genom förebyggande 

arbete, trygghetsskapande åtgärder i stadsplanering och samverkan 

med polisen. Skolan ska vara en trygg plats för elever och personal.” 

Planprogrammets förslag: 

Bidra med att öka tryggheten i Motala 

kommun genom trygghetsskapande 

åtgärder i stadsplaneringen.  

Bidra till att bygga bort 

boendesegregationen genom att tillåta 

blandad bebyggelse och upplåtelseformer i 

nya områden, och en omvandling av 

bostäder i befintliga områden.  

Planera trafiksäkra vägar som upplevs 

trygga.  
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1.2. Bakgrund 

Bromma, Kärsby och Djurkälla utgör aktuellt 
planprogramområde. Översiktsplanen för 
Motala kommun från 2006 pekar ut det som ett 
utvecklingsområde där tätortsutveckling ska 
möjliggöras. Området avgränsas i söder av 
Varamon, i öster av riksväg 50 och Illersjö, i norr 
av Djurkällaplatån, i väster av de öppna 
markerna vid Djurkälla samt i sydväst av 

Vättern. Området har en mycket attraktiv 
placering utifrån dess läge vid vattnet och 
närheten till naturen, vilket bidrar till Motalas 
profil som Östergötlands sjöstad. Dessutom 
ligger området nära Motala stad och den 
fortsatta utvecklingen och tillväxten nordväst om 
staden. Programområdet är cirka 2,5 
kvadratkilometer (cirka 250 hektar) stort.   

  

Orienteringskarta, programområdet och närområdet.   

Idag utmärker sig områdena främst som 
områden för fritidshusbebyggelse men även som 
en plats för öppna odlingslandskap och större 
gårdar. Karaktären av ett sommarstugeområde 
håller dock på att förändras i de befintliga 
bostadsområdena i takt med att allt fler väljer att 
bosätta sig permanent i området. Detta vill 
Motala kommun ta tillvara på i takt med att 
Motala stad växer.  

Det finns sedan tidigare planer på att bygga ut 
det kommunala vatten och spillvattensystemet i 
delar av programområdet. Därigenom sker 

sanering av enskilda avlopp, vilket är en viktig 
förutsättning för den fortsatta utvecklingen av 
området.  

Kommunstyrelsen fattade beslut om att upprätta 
ett detaljplaneprogram för aktuellt område den 
29 januari 2008. Planprogrammet var föremål för 
samråd och därefter togs ett beslut av 
kommunstyrelsen om ny/ändrad inriktning. 
Arbetet avstannades och togs upp för 
information igen 25 oktober 2016. Arbetet har 
därefter återupptagits under 2018.
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Planprogrammets funktion 

Vad är ett detaljplaneprogram?    

 

 

 

Ett detaljplaneprogram befinner någonstans 
mellan kommunens översiktsplan och en 
detaljplan. Översiktsplanen har hela kommunens 
som sin geografiska avgränsning medan ett 
planprogram har ett mindre geografiskt område. 
Ett detaljplaneprogram är ett dokument som, 
när behov finns, tas fram innan arbetet med den 
juridiskt bindande detaljplanen startas. Avsikten 
är att klargöra förutsättningar och mål för 
programområdet som helhet och att presentera 
kommunens vilja och avsikter för utvecklingen 
av området. När programmet har godkänts av 
kommunstyrelsen ligger det till grund för 
detaljplanearbetet.  

 

 

Processen för planprogram 

Processen för ett detaljplaneprogram startas med 
ett uppdrag för att utreda och ta fram 
planhandlingar till samrådsbeslut i 
kommunstyrelsen. Därefter går planhandlingen 
ut på samråd där berörda har möjlighet att ge 
synpunkter. Efter samrådet skrivs en 

samrådsredogörelse och eventuella revideringar 
görs utifrån inkomna synpunkter under 
samrådet. Processen avslutas genom att 
planprogrammet tas upp i kommunstyrelsen för 
godkännandebeslut. Planprogrammet ligger 
sedan till grund för fortsatt detaljplaneplanering. 

Översiktsplan 

Planprogram

Detaljplan
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1.3. Tidigare ställningstaganden  

Det finns en mängd olika lokala, regionala, nationella och internationella lagar, riktlinjer, 
intressen med mera att ta hänsyn till vid samhällsplanering. Tidigare ställningstaganden utgör 
grunden till all kommunal samhällsplanering, såsom bland annat detta förslag till planprogram. I 
det här avsnittet tas några ställningstaganden upp mer ingående kring deras betydelse och 
innebörd.  

 

Översiktsplan  

I översiktsplanen för Motala kommun, ÖP 06 – 
Motala möter framtiden, anges en långsiktig 
avgränsning av hur Motala stad kan komma att 
växa. Avgränsningen innefattar samtliga aktuella 
utbyggnadsområden för planprogrammet. De 
anges i översiktsplanen under förutsättning att 
utbyggnaden sker tillsammans med anslutning 
till kommunalt vatten och spillvatten. Det ska i 
planeringsstadiet även ges underlag för förslag 
på utbyggnad av gång- och cykelvägnätet inom 
programområdet och en sammanlänkning med 
befintligt system från Motala centrum. Det 
fortsatta bostadsbyggandet ska främst ske inom 
eller i nära anslutning till befintlig bebyggelse. 

Nära vatten är Motalas signum som 
Östergötlands sjöstad. I översiktsplanen beskrivs 
att ambitionen med nya detaljplaner bör vara att 

förbättra tillgängligheten till stränderna genom 
stråk utmed vattnet och kompletterande 
anslutningar till gång- och cykelvägnät. 
Översiktsplanen är tydlig med att strandzonen 
bör hållas fri från bebyggelse inom området. 
Även närheten till natur och grönområden ska 
tas tillvara så att de upplevs som lockande, 
tillgängliga och säkra.   

Arbetet med framtagandet av en ny 
översiktsplan har börjat med vision 2040. Den 
nya översiktsplanen kommer även att ge förslag 
på ny tätortsgräns för Motala stad. 
Planprogrammet för Bromma, Kärsby och 
Djurkälla försöker knyta an till de ståndpunkter 
som kommer fram under översiktsplanens 
arbete så långt som det är möjligt. 
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Detaljplaner  

Större delen av programområdet saknar detaljplan. Befintliga gällande detaljplaner listas nedan:  

 

Namn och laga kraft  

Nummer: Namn: Fastställd/laga 

kraft: 

BPL 25 Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Varamon 

(Bromma, Djurkälla, Kärsby) i Motala  

1960-03-26 

BPL 27 Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för 

fritidsbebyggelse vid Varamon (Djurkälla) i Motala stad  

1962-03-21 

BPL 29 Förslag till utvidgning av byggnadsplanen för fritidsbebyggelse 

vid Varamon (Djurkälla) i Motala stad  

1968-02-06 

BPL 167 Förslag till utvidgning av byggnadsplanen för fritidsbebyggelse på 

del av Djurkällaområdet (del av stf.omr. 797)  

1976-11-18 

DP 549 Detaljplan för Bromma 2:1 i Motala kommun  2003-09-15 

DP 565 Detaljplan för del av ar Bromma 2:1 i Motala kommun  2006-03-22 

DP 578 Del av Djurkälla 10:23 m.fl. i Motala kommun  2006-12-12 

ÄDP 0 Tilläggsbestämmelse förbud mot vindsinredning 1988-04-07 

ÄDP 17 Ändring av detaljplan och områdesbestämmelser för avlopp i 

vissa fritidshusområden i Motala och Västra Ny socknar, Motala 

kommun  

2000-12-05 

ÄDP 32 Ändring av detaljplan avseende marklovplikt för trädfällning i 

Varamon etapp 2, Motala kommun  

2012-11-22 

ÄDP 35 Ändring av detaljplaner för del av Kärsby 1:7, Motala kommun  2013-04-25 

 

 

Tidigare arbete med planprogrammet 

 

Planprogrammet Bromma, Kärsby och Djurkälla 
påbörjades 2008 och var föremål för samråd 
under 2008. Programmet fick därefter en ny 
inriktning 2009. Det förslag och inriktning som 
togs fram då och de inkomna synpunkterna 
ligger till grund för detta planprogram.  
Förutsättningar för området och 
samhällsplaneringen har förändrats sedan dess. 
Vid nutida dialoger med länsstyrelsen sker 
emellanåt hänvisning till deras yttranden från 
2008 och 2009. Länsstyrelsens yttranden är 
därmed alltjämt aktuella att beakta.    

 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande länsstyrelsen, 2009, sidan 2) 
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Riksintressen, Natura 2000 och miljökvalitetsnormer

 

Programområdet omfattas av flera riksintressen. Riksintressenas avgränsning är föreslagen av 
länsstyrelsen. Inom detaljplan är riksintressena fastställda. Riksintressenas värden beskrivs nedan 
utifrån lagstiftningens lydelse.  

Yrkesfiske, sjö (3 kap 5 § MB)  

 
 
Omfattning: Hela Vättern  
Skydd: Vattenområden som har betydelse för 
yrkesfisket eller för vattenbruk ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvårar näringarnas bedrivande.  
 

Kommunikationer (3 kap 8 § MB) 

  

 
 
Omfattning: Riksväg 50  
Skydd: Mark- och vattenområden som är 
särskilt lämpliga för anläggningar för 
kommunikationer ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar. 
 
 

Naturvård (3 kap 6 § MB) 

  

 
 
Omfattning: Hela Vättern och Djurkällaplatån 
Skydd: Områden som pekats ut som riksintresse 
för naturvården ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt skadar naturmiljön. Det innebär att 
planläggning, byggande eller andra 
exploateringsföretag endast kan komma ifråga 
om det kan ske med hänsyn till de utpekade 
värdena. 
 

Stoppområde för höga objekt samt 
särskilt behov av hinderfrihet (3 kap 9 § 
MB) 
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Omfattning: Stoppområde (grått randigt) – 
bebyggelsen i Djurkälla och västerut. Särskilt 
behov (rött) – hela programområdet.  
Skydd: Mark- och vattenområden som har 
betydelse för totalförsvaret ska så långt det är 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
motverka totalförsvarets intressen. Stoppområde 
för höga objekt ligger på maximalt 45 meter  
inom urban miljö. 
 

Turism och rörligt friluftsliv, Vättern 
och dess öar och strandområden (4 kap 
1-2 § MB) 

  

 
 
Omfattning: Södra delen av programområdet, 
Vättern med öar och strandområden.   
Skydd: Området har betydelse ur allmän 
synpunkt vad gäller dess naturvärden och ska 
därmed skyddas från åtgärder som påtagligt kan 
skada dessa. Natur- och kulturvärden samt 
turismen och det rörliga friluftslivets intressen 
ska beaktas och värnas om vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Bestämmelserna utgör dock 
inte hinder för utveckling av befintliga tätorter. 
En förutsättning för den aktuella utbyggnaden är 
således att den, i enlighet med översiktsplanen, 
utgör en utveckling av Motala stad och bli en del 
av staden. Hänsyn ska tas till riksintresset även 
om tätortsutveckling sker. 
 

Natura 2000 

Vättern och Kärsbyåns mynning ut i Vättern är 
skyddade som Natura 2000-område enligt EU:s 
art- och habitatdirektiv med målet att främja den 
biologiska mångfalden. Som Sveriges näst största 
sjö med ett stabilt ekosystem och god 
vattenkvalitet är det hem för rödlistade arter av 
fiskar och andra vattendjur. 
Åtgärder som på ett betydande sätt kan skada 
miljön i Vättern får endast vidtas om 
länsstyrelsen ger tillstånd. I Natura 2000-
området ingår inte landområdena kring Vättern 
eller uppströms Kärsbyån, men åtgärder på land 
kan ändå vara tillståndspliktiga genom att de 
påverkar vattenmiljön. Tillstånd kan också 
komma att krävas enligt de föreskrifter som 
finns för Vätterns vattenskyddsområde. 
  

 
 

Miljökvalitetsnormer (MKN)  

Omfattning: Vättern och Kärsbyån. 
Skydd: MKN regleras i 5 kap i miljöbalken. För 
ytvatten ställs krav med utgångspunkt från 
ekologisk och kemisk status. Icke-
försämringskravet innebär att ingen enskild 
kvalitetsfaktor får försämras. För 
programområdet innebär det att från de 
planerade bostadsområdens ska det planeras 
åtgärder i utformningen av områdena för att 
skydda Vättern och Kärsbyån mot föroreningar 
som kan försämra MKN. 
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Strandskydd och vattenskyddsområde

 

Strandskydd 

Strandskyddet innebär förbud mot byggnader 
eller anläggningar som hindrar allmänhetens 
tillträde till vattnet eller väsentligt försämrar 
livsvillkoren för djur och växter. Kring Vättern 
gäller på flertalet platser utvidgat strandskydd på 
150 meter, dock inte inom aktuellt område för 
detta planprogram. Inom detaljplanelagt område 

är strandskyddet upphävt. Vid ny detaljplan 
inom programområdet gäller strandskydd inom 
100 meter från Vätterns strand och från 
Kärsbyån. För Vätterns vattenområde gäller 
utvidgat strandskydd 300 meter från 
strandskyddslinjen vid normalt 
medelvattenstånd. 

 

Utvidgade strandskyddsområden (röda) vid Vättern i Motala kommun. (Länsstyrelsen.)

Bestämmelserna om landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kan inte tillämpas inom 
programområdet eftersom det avser 
tätortsutveckling. 

En så kallad ”fri passage” ska alltid finnas mellan 
strandlinjen och eventuella byggnader. Vid 
upphävande av strandskyddet eller dispens från 
detsamma måste alltid följande bedömningar 
också göras: 

 Om kommunen bedömer att värdet av 
verksamheten väger tyngre än 
strandskyddets syften på den aktuella 
platsen. 

 Att plangenomförandet inte försämrar vare 
sig allmänhetens tillgänglighet till 
strandzonen eller livsvillkoren för växter och 
djur. 

 Att tillgången till stränder i och omkring 
Motala är fortsatt god. 
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Vattenskyddsområde  

Allt vatten (Vättern, Kärsbyån och 50 meter upp 
från vattenlinjen) inom programområdet utgör 
vattenskyddsområde (MB 7 kap 21-22 §). 

 

Syftet är att skydda och säkra grund- och 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt i flera 
generationer framåt. De fyra länsstyrelserna som 
berör Vättern har tagit ett gemensamt beslut 
som innebär att samma bestämmelser gäller för 
hela Vättern. I översiktsplanen för Motala 

kommun, ÖP 06 – Motala möter framtiden, 
redovisas områden som är föreslagna som 
reservvattentäkter. Ett av dessa områden är 
Djurkällaplatån, som ska utredas vidare huruvida 
det är aktuellt eller inte. Tillstånd krävas enligt de 
föreskrifter som finns för Vätterns 
vattenskyddsområde.  
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2. RIKTLINJER FÖR KOMMANDE DETALJPLANERING 

I detta avsnitt beskrivs kommunens riktlinjer för kommande detaljplanering av Bromma, Kärsby 
och Djurkälla uppdelat i mindre delområden. Riktlinjerna visar på förslag och exempel på 
utformningar som är baserade på dagens förutsättningar och framtidens utmaningar. 
Hänvisningar görs till de utredningar som tagits fram för programmet. I kapitel 3 beskrivs 
utredningarna mer utförligt och ämnesvis. 

 

Programområdet har delats in i flera mindre 
delområden där de nutida och framtida 
förutsättningarna, samt planprogrammets förslag 
presenteras (se karta på tidigare sida).  

Inom planprogrammet finns bland annat 
riksintresset Vättern och dess öar och 
strandområden där turismen och det rörliga 
friluftslivet ska beaktas och värnas.  

I dialoger med länsstyrelsen sker hänvisning i 
vissa frågor till deras yttranden när 
planprogrammet var under samråd 2008 och 
2009. I länsstyrelsens yttrande från 
planprogrammets samrådshandling 2009 läses 
följande: 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2) 

 

Programmets övergripande förslag på 
exploatering värnar och stärker de natur- och 
kulturvärden som finns. Förslaget möjliggör 
även för en större tillgänglighet och rörlighet 
inom området för turism och friluftsliv. De 
utpekade potentiella exploateringsområdena är 
främst placerade på jordbruksmark då det är 
mark som inte är tillgänglig för allmänheten, 
utan snarare kan utgöra ett hinder för det rörliga 
friluftslivet. Genom att stärka de värden som 
riksintressena står för kan exploatering inom 
programområdet möjliggöras.  

Markanvändningens utformning inom 
planprogrammet är också en väsentlig aspekt 
gällande att utveckla områdets karaktär och 
attraktivitet, både för boende och övriga 
kommuninvånare.  

Flera kommuner är beroende av Vättern som 
dricksvatten, bad, turism, friluftsliv, båtliv med 
mera. Därmed består Vättern av många olika 
värden som måste tas hänsyn till för att Vättern 
ska kunna ha fortsatt god vattenkvalitet och 
attraktionsvärde.  
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Översiktsplanen från 2006 är tydlig med att 
strandzonen bör hållas fri från bebyggelse inom 
området. Restriktioner kring fler tomter och 
ökad byggrätt bör råda inom områden närmast 
Vättern och Kärsbyån. Områdena ska värnas 
och bevaras i möjligaste mån för att inte 
försämra siktlinjerna till vattnet och bevara 
karaktären. Inom dessa områden bör naturen 
och tillgängligheten för allmänheten samt gång- 
och cykeltrafikanter vara i fokus.   

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”För de hus som ligger 

närmast stranden kan […] 

nuvarande 

planbestämmelser 

[gällande byggrätt] behöva 

bibehållas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6) 

 

 

 

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”Strandzonen och 

Kärsbyåns nedre del bör 

om möjligt skyddas som 

naturreservat. Reservatet 

bör innefatta den mark 

som inte är tomtmark i 

gällande planer. Behovet 

att förbättra gång- och 

cykelstråket utefter 

stranden bör beaktas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6-7) 
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Alla vattendrag inom delområde skyddas som 
vattenskyddsområde. De är en viktig del i 
kommunens och flera andra kommuners 
dricksvattenförsörjning. Försiktighet bör råda i 
närhet av vattendragen. Dagvatten behöver 
fördröjas genom bland annat vegetation och 
dagvattenåtgärder. Exploatering med 
hårdgörande av yta hade varit motsatta ingrepp 
till de som behövs för att säkerställa 
vattenskyddsområdena och Vätterns 
vattenkvaliteter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Behovet av att förbättra 

tillgängligheten längs med 

Vätternstranden [är] viktig 

att beakta. Länsstyrelsen 

ser positivt på att hus, som 

uppförts på parkmark 

[längs med strandzonen], 

inte ges byggrätt vid 

framtagande av nya 

detaljplaner.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2)  
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2.1. Bromma 

 

 

Förutsättningar 

Bromma nås via Bispgatan från söder och 
ansluter till den befintliga bebyggelsen i 
Varamon. Området karaktäriseras av småskalig 
bebyggelse och är delvis tätt exploaterat. Normal 
tomtstorlek är cirka 1 000 kvadratmeter, men det 
förekommer också mycket mindre tomter. Cirka 
120 fastigheter inryms, varav ett 40-tal hus som 
har omvandlats till permanentbostäder. 
Utvecklingen mot fler permanentboende väntas 
fortsätta. 

Vägarna är av enkel standard och ganska smala. 
Mindre naturområden är insprängda i 
bebyggelsen. Flertalet tomter har direktkontakt 
med den omgivande naturmarken, men det finns 
även tomter som är kringgärdade av bebyggelse.  

Området är planlagt och så gott som färdigbyggt 
vad gäller tomter i enlighet med gällande 
detaljplan. Enligt gällande plan gäller för tomter 
mindre än 800 kvadratmeter: högst 1/10 av 
tomtarean får utgöra huvudbyggnad, därutöver 
tillåts uthus om sammanlagt högst 20 
kvadratmeter. För tomt större än 800 

Översiktlig karta delområdet. 
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kvadratmeter gäller: högsta byggnadsarea per 
tomt får utgöra 80 kvadratmeter för 
huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för uthus. 

 

Bromma småbåtshamn. 

En småbåtshamn med plats för cirka 40 båtar är 
belägen inom området.  

Natur med påtagligt värde enligt 
Naturvärdesinventering i Bromma-Kärsby-Djurkälla 
(våren 2018), angränsar delområdet i nordöst. 
Värdet består av biotopkvaliteter som grova träd 
med håligheter, död ved och flertalet 
naturvårdsarter. De biotoper som finns i 
området i form av gamla ekar med håligheter 
och närhet till Vättern, gör att det också kan 
finnas sällsynta fladdermusarter inom området. 

Delområdet ligger i anslutning till Vättern. 
Vättern är Sverige näst största sjö och del av 
flera riksintressen med stora värden för 
rekreation, växt- och djurliv, Natura 2000, 
vattenskyddsområde och fungerar som 
dricksvattentäkt för flertalet kommuner. Vättern 
är även viktig för yrkesfiske och båtliv. Vättern 
har med andra ord många värden som är 
väsentliga för flertalet kommuner. Att ta hand 
och värna om alla Vätterns värden är nödvändigt 
för att på lång sikt kunna behålla kommunens 
profil som Östergötlands sjöstad. 

Området berörs av 150 meter strandskydd längs 
Vättern som är upphävt i gällande detaljplan. Vid 
ny detaljplan återinförs strandskyddet på 100 
meter till Vättern. Riksintresset Turism och 
rörligt friluftsliv, Vättern och dess öar och 
strandområden (4 kap 1-2 § MB) finns även 
inom delområdet som innebär att natur- och 
kulturvärden samt turismen och det rörliga 
friluftslivets intressen behöver beaktas och 
värnas om. 

Ett område för förmodad fornlämning har 
pekats ut (objekt 10, arkeologisk utredning, 
etapp 1). 

Kommunalt ledningsnät för vatten och 
spillvatten är utbyggt och området ligger inom 
verksamhetsområde för VA. 
Dagvattenhanteringen är inte inom kommunalt 
verksamhetsområde. 

En översiktlig dagvattenutredning av 
programområdet är gjord av Vatten och 
samhällsteknik AB. Dagvattenhanteringen i 
Bromma påverkas till stor del av planerad 
exploatering som ligger längre från vattnet inom 
Bromma gård syd. Enligt dagvattenutredningen 
krävs det för denna exploatering att en 
åtgärdsplats (B2a), där fördröjning av dagvatten 
kan ske, förläggs norr om Midsommarvägen, i en 
lågpunkt i bebyggelseglappet. Det bebyggelsefria 
stråket här är av stor betydelse för 
dagvattenhanteringen. En ytterligare punkt som 
är viktig för dagvattenhanteringen och som 
berör området är söder om Midsommarvägen, 
där ett dagvattenstråk passerar på väg mot 
Vättern. En översvämningskartering är gjord 
över Motala stad av SWECO. 
Översvämningskarteringen och 
dagvattenutredningen visar att det är viktigt att 
de avrinningsstråk som finns inom bebyggelsen 
hålls öppna så att vatten kan rinna den vägen vid 
skyfall för att bebyggelsen inte ska komma till 
skada. Eventuellt kan stråken behöva justeras. 
Vid ny bebyggelse kan gatunätet nyttjas som 
avrinningsstråk fram till samlingspunkt.  

Entrén från Bispgatan till Bromma karaktäriseras av 
byte till grusväg, stora träd, lummig grönska och låg 
bebyggelse. 

Motala kommun har låtit göra en 
grönstrukturanalys (Grönstrukturanalys Motala stad, 
White, Calluna, Radar, 20170919) som ska ligga till 
grund för strategiska och framtida val i 
utvecklingen av Motala stad. I den eftersträvas 
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att viktiga grönstråk ska behållas och förstärkas, 
särskilt i övergången mellan stad och 
omkringliggande landskap. Likaså ska befintlig 
grönstruktur bevaras till viss del vid anläggandet 
av nya boendemiljöer. På så sätt knyter området 
fortsatt an till platsens kontext och landskapliga 
kvalitet, till de omkringliggande större 
grönområdena samtidigt som det skapar 
platsspecifika boendemiljöer. 

 

Utbyggnad enligt planprogrammet  

Bebyggelsen i Bromma länkar samman 
programområdet med resten av staden. Därför 
är det viktigt att gång- och cykeltrafiken kan 
passera området. Den föreslagna gång- och 
cykelvägen längs riksväg 50 kan eventuellt länkas 
in på Trollsländevägen och Tallspinnarevägen. 
Från Varamovägen löper ett stråk via 
Midsommarvägen och vidare utefter stranden. 
Det kan utvecklas ytterligare till ett attraktivt 
gång- och cykelstråk under sommarhalvåret där 
man delar på utrymmet med biltrafiken. 

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

” Behovet att förbättra 

gång- och cykelstråket 

utefter stranden bör 

beaktas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6-7) 

Den enkla vägstandarden kan behöva förbättras 
och breddas som följd av fler boende och ökat 
slitage på vägarna. Framkomlighet för 
räddningsfordon och annan nyttotrafik måste 
beaktas. Det är angeläget att inte bygga bort 
möjligheten att dra en eventuell framtida 
tätortslinje från Bispgatan och genom södra 
delen av programområdet om/när underlag 
finns.  

Boendetrafik från Bromma bör också ledas upp 
till den framtida planskilda korsningen så att 
trafikmatningen blir uppdelad med två in- och 
utfarter. Det skulle minska trafikalstringen på 
Bispgatan, i Varamon och rondellen 
Metallvägen/Bispgatan och underlätta för de 

boende inom programområdet som ska ut på 
riksväg 50.  

Utifrån de planer och beräkningar som fanns 
2008, när man startade arbetet med detta 
planprogram, har det förberetts för en 
utbyggnad av ledningsnätet för vatten och 
spillvatten från det befintliga bostadsområdet i 
Bromma och upp mot den föreslagna 
bebyggelsen vid Kärsbyån. Dock måste 
kapaciteten för ledningsnätet för vatten och 
spillvatten utredas vidare utifrån nya 
förutsättningar. Det är då en fördel att kunna 
utnyttja gatusträckningar och gång- och 
cykelvägar för utbyggnad av VA-ledningsnätet. 

Ny eller ändrad detaljplan i Bromma, där man 
undersöker möjligheten till fler och större 
byggrätter och kommunala vägar, kan ske på 
lång sikt, om det är lämpligt med hänsyn till 
platsens förutsättningar och exempelvis 
dagvattenhanteringen. Kommunalt 
huvudmannaskap för vägar är en förutsättning 
för ökad byggrätt inom området. 
Översiktsplanen från 2006 är tydlig med att 
strandzonen bör hållas fri från bebyggelse inom 
området. På vissa platser, som närmast vattnet, 
bör restriktion kring större byggrätter därmed 
råda för att inte minska siktlinjerna och 
allmänhetens tillgång till Vättern.  

Stranden ska hållas tillgänglig för allmänheten, 
oavsett antal bostäder i dess närhet. Inom 
programområdet bedöms belastningen på 
stranden inte bli större än vad den är på andra 
platser. Privata bryggor bör inte finnas inom 
delområdet då stranden ska vara till för 
allmänheten och ingen av fastigheterna har 
tomter ända ner till vattnet. Några få allmänna 
bryggor och avlämningsplats som drivs av 



                             2. RIKTLINJER FÖR KOMMANDE DETALJPLANERING 

  2.1. BROMMA 

 

25 – PLANPROGRAM BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA 

exempelvis en förening förespråkas på lång sikt, 
på initiativ av förening eller liknande. Att anlägga 
en brygga kräver tillstånd eller anmälan för 
vattenverksamhet, strandskyddsdispens från 
länsstyrelsen och beviljat bygglov av kommunen.  

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”För de hus som ligger 

närmast stranden kan […] 

nuvarande 

planbestämmelser 

[gällande byggrätt] behöva 

bibehållas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6) 

Planbestämmelser kan behöva införas för att 
skydda områdets karaktär, till exempel genom att 
föreskriva hur byggnader ska passas in på 
tomterna, skydda träd och vattenlinje samt 
anpassa husens storlek närmast vattnet. Inom 
befintliga fritidshusområden bör också 
planbestämmelser kring hårdgjord yta, 
infiltrationsmöjligheter eller liknande införas för 
att säkra dagvattenhanteringen och områdets 
karaktär.  

I framtida detaljplanearbete inom detta område 
bör det utredas om utbyggnad av den befintliga 
småbåtshamnen i Bromma är möjlig och 
lämplig. En utbyggnad kan innebära att området 
måste planläggas på nytt där strandskyddet åter 
måste upphävas och att en anmälan för 

vattenverksamhet görs. Särskilda skäl för 
utbyggnaden inom strandskyddet är att 
upphävandet avser en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området (MB 7 kap 18 c§ 
p 5). Se även avsnitt 3.7. Vatten och upphävande av 
strandskydd.  

Genom att området redan är så tätbebyggt kan 
endast ett enstaka tomter eventuellt tillkomma 
om förutsättningar finns. De befintliga 
vägsträckningarna kan eventuellt förlängas på 
lång sikt för att koppla på ytterligare enstaka 
bebyggelse. Vättern skyddas bland annat som 
vattenskyddsområde och är en viktig del i 
kommunens och flera andra kommuners 
dricksvattenförsörjning. Försiktighet bör därmed 
råda i närhet av Vättern. De grönområden som 
är insprängda i bebyggelsen är viktiga, särskilt för 
dagvattenhanteringen och bör därför inte 
bebyggas. Miljökonsekvensbeskrivningen 
poängterar att vid exploatering/förtätning inom 
detta område bör hänsyn tas till behovet av 
närrekreation och till eklandskapets behov av 
spridningskorridorer.  

Om det skulle bli aktuellt med nya bostäder i 
närheten av riksväg 50 bör det i samband med 
detaljplanering göras beräkningar av förväntade 
luftföroreningar intill planerade bostäder. 
Riskutredning gällande farligt gods från riksväg 
50 kan också bli aktuellt i detaljplaneskedet för 
ytterligare markanvändning inom 75 meter från 
vägen. Det fornlämningsområde som den 
arkeologiska utredningen pekar ut vid 
åtgärdsplatsen för dagvatten måste även beaktas 
vid planering av dagvattenhanteringen. Vid 
markexploatering krävs arkeologisk utredning, 
etapp 2. 

 

 

 Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Omvandlingsområde till permanent bebyggelse.  

 Kommunalt huvudmannaskap på vägar.  

 Kommunalt vatten och spillvatten.  

 Möjligheten att utreda förutsättningarna för eventuellt fler och större byggrätter i detaljplan. 

 Restriktioner närmast Vättern och tillgängliggörande av strandzonen för allmänheten.  

 Stranden längs med Vättern bör utvecklas som rekreationsstråk i Varamons förlängning.  

 Befintliga grönstråk viktiga för dagvattenhanteringen och områdets karaktär.  

 Förbättrade trafiklösningar och fler trafikslag.  
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2.2. Strandzonen och Kärsbyåns dalgång   

 

 

  

Förutsättningar 

Området breder ut sig längs Vätterns strand och 
Kärsbyåns utlopp som delar det i två delar. 
Tillfarten till området är från Lemundavägen 

(väg 1081) i norr. Angörande vägar till området 
finns från Kärsby. Vägnätet är liksom i övriga 
programområdet av enklare standard. Vid 

Översiktlig karta delområdet. 
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Kärsbyåns övre del finns en bilbro där sikten är 
begränsad och dess bärighet antas vara dålig. 
Parkering saknas i området. Området nås till fots 
eller med cykel från både Bromma och Djurkälla 
i form av enklare stigar och vägar.  

Bebyggelsen inom strandzonen karaktäriseras 
som småskalig. På ett par ställen finns grönsläpp 
ner till stranden mellan husen. Bebyggelsen 
består huvudsakligen av enkla fritidshus, men en 
del har byggts om till mer modern standard. 
Området inrymmer cirka 25 fritidshus, varav 
några är bebodda året runt. Utöver dessa finns 
ett par bostadsfastigheter längs med Kärsbyån. 
Normal tomtstorlek är cirka 1 000 kvadratmeter, 
men minsta tomterna är runt 500 kvadratmeter. 
Flertalet tomter är avstyckade och några 
arrendetomter finns.  

Byggrätterna längs stranden är 80 kvadratmeter 

sammanlagt per tomt. Gällande detaljplan (B25) 
möjliggör att arrendetomterna som finns med i 
detaljplanen kan avstyckas utifrån detaljplanens 
tomtgränser.  

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”För de hus som ligger 

närmast stranden kan […] 

nuvarande 

planbestämmelser 

[gällande byggrätt] behöva 

bibehållas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6) 

Riksintresset Turism och rörligt friluftsliv, 
yrkesfiske samt Naturvård finns inom och i 
anslutning till området. Enligt plan- och 
bygglagen innebär riksintresset Turism och 
rörligt friluftsliv att natur- och kulturvärden, 
turismen och det rörliga friluftslivets intressen 
ska beaktas och värnas. Riksintresset Naturvård 
innebär att områden ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt skadar naturmiljön. Det betyder att 
planläggning, byggande eller andra 
exploateringsföretag endast kan komma ifråga 
om det kan ske med hänsyn till de utpekade 
värdena. 

 

 

Kärsbyån.  

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2) 

Delområdet ligger i anslutning till Vättern. 
Vättern är Sverige näst största sjö, är del av flera 
riksintressen med stora värden för rekreation, 
växt- och djurliv, Natura 2000, 
vattenskyddsområde samt fungerar som 
dricksvattentäkt för flertalet kommuner. Vättern 
är även viktig för yrkesfiske och båtliv. Vättern 
har med andra ord många värden som är 
väsentliga för flertalet kommuner. Att ta hand 
och värna om alla Vätterns värden är nödvändigt 
för att på lång sikt kunna behålla kommunens 
profil som Östergötlands sjöstad. 

I bland annat naturvärdesinventeringen (våren 
2018) och den visuella analysen (2019-01-18) 
nämns det att Kärsbyån är en av få platser på 
Vätterns östra sida där öring leker. Det har också 
pågått ett restaureringsarbete av ån sedan 1990-
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talet och idag leker det regelbundet ett 30-tal 
fiskar i dess strömmar. Kärsbyåns dalgång är 
mycket lummig och har höga till påtagliga 
värden enligt naturvärdesinventeringen. Speciellt 
åmynningen har höga värden i trädväxtligheten 
och förekomsten av sällsynta fiskarter i vattnet. 
Både åmynningen och Vättern är utpekade som 
Natura 2000-områden. Som Sveriges näst största 
sjö med ett stabilt ekosystem och god 
vattenkvalitet är det hem för rödlistade arter av 
fiskar och andra vattendjur. Enligt det 
internationella direktivet Natura 2000 får 
åtgärder som på ett betydande sätt kan skada 
miljön i Vättern endast vidtas om länsstyrelsen 
ger tillstånd. Över ån finns utöver bilbron en 
enkel gångbro och en spång.   

Den visuella analysen bedömer att särskild 
aktsamhet bör tas vid exploatering kring 
Kärsbyån då allt för stora förändringar kan störa 
rekreationen samt öka föroreningstrycket på 
vattendraget. Strandskyddet bör även värnas för 
att inte ta bort en nyckelbit av landskapsbilden. 
Miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att de biotoper som finns i 
området i form av gamla ekar med håligheter 
och närhet till Vättern, gör att det också kan 
finnas sällsynta fladdermusarter inom området. 

Fastigheterna har idag främst enskilda lösningar 
för vatten och avlopp. Planprogrammets område 
planeras att delas upp i två försörjningsområden 
för vatten och spillvatten, ett norr om och ett 
söder om ån.  

Den visuella analysen beskriver Kärsby och dess 
långa historia där bygden och Kärsbyån har 
sprudlat av liv under en lång tid. Namnet Kärsby 
nämns för första gången 1399 då en gård 
hänvisas till som Kaersbygd, eller Kärsbyggd, 
som vi hade sagt idag. Längs ån finns värdefull 
kulturmiljö i form av lämningar från tidig 
industriell verksamhet. Närmast åmynningen 
finns lämningar från ett tegelbruk, samt en 
stenpir. Lämningarna och kopplingen till 
närliggande Kärsby gård är också av värde och 
bör bevaras. Dessa består av husgrunder samt 
stenkonstruktioner och rester från 
kvarnverksamhet. Kvarnlämningen är skyddad 
som fornminne (Arkeologisk utredning, etapp 1). 
Blandningen av höga naturvärden, verksamheter 
och bebyggelse är karakteristisk för Kärsbys 
kulturhistoria. 

 

Rester av stenpiren vid Kärsbyåns utlopp i Vättern. 
(Kulturmiljöprogrammet.) 

 

Kvarnrester vid nedre fallet. (Kulturmiljöprogrammet.)  

Vättern är programområdets recipient som 
dagvattnet till slut rinner till. Således leder 
exempelvis vattnet från Illersjö ner till Vättern 
via Kärsbyån. Ett flertal kommuner är beroende 
av Vätterns goda vattenkvalitet som 
dricksvatten, bad, turism, friluftsliv och båtliv. 
För Motala kommun är Vättern en framträdande 
och väsentlig del av vår profil som 
Östergötlands sjöstad.   

Idag ansvarar fastighetsägarna i området för 
dagvattenhanteringen. Många av fastigheterna 
ligger i strandzonen och marken anses vara 
genomsläpplig enligt Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). Området är strategiskt för 
dagvattenhantering genom att två områden, som 
delvis berör delområdet, är utpekade som 
fördröjningsytor i dagvattenutredningen. 
Områdena sammanfaller med lågpunkter i 
terrängen.  
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Strandzonen längs med Vättern inom området. 

Området berörs av 150 meter strandskydd vid 
Vättern som är upphävt, och 100 meter vid 
Kärsbyån. Strandskyddet vid Kärsbyån omfattar 
bland annat hela området längs ån, ut över 
åkermarkerna och beteshagarna. 

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”Strandzonen och 

Kärsbyåns nedre del bör 

om möjligt skyddas som 

naturreservat. Reservatet 

bör innefatta den mark 

som inte är tomtmark i 

gällande planer. Behovet 

att förbättra gång- och 

cykelstråket utefter 

stranden bör beaktas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6-7)  

Området där tidigare kvarnverksamhet bedrevs 
längs Kärsbyån har länsstyrelsen pekat ut om 
potentiellt förorenat. Omfattning av eventuella 
rester eller föroreningar av metaller förväntas 
vara små men spridningsrisken och känsligheten 
i byggnader, ytvatten och mark i anslutning till 
boende bedöms som stor och mycket stor. En 
före detta handelsträdgård med tillhörande 
bostadshus är belägen norr om ån. Även detta är 
utpekat av länsstyrelsen som potentiellt 
förorenat. Föroreningar kan härröra från 
bekämpningsmedel som använts. Det kan inte 
uteslutas att bekämpningsmedel kan ha 
transporterats genom marken och påverkar 
aktuellt delområde. Om föroreningar påträffas 

och beroende på dess utbredning, kan de behöva 
avlägsnas.  

Vy åt norr. Den före detta handelsträdgården och 
ridklubbsområdet ligger till höger om vägen.  

Motala kommun har låtit göra en 
grönstrukturanalys (Grönstrukturanalys Motala stad, 
White, Calluna, Radar, 20170919) som ska ligga till 
grund för strategiska och framtida val i 
utvecklingen av Motala stad. I den eftersträvas 
en utveckling mot en sammanhängande 
ädellövsstruktur, att viktiga grönstråk ska 
behållas och förstärkas, särskilt i övergången 
mellan stad och omkringliggande landskap. 
Likaså ska befintlig grönstruktur bevaras till viss 
del vid anläggandet av nya boendemiljöer. På så 
sätt knyter området fortsatt an till platsens 
kontext och landskapliga kvalitet, till de 
omkringliggande större grönområdena samtidigt 
som det skapar platsspecifika boendemiljöer. 
Detta område ingår i Motala stads 
grönstrukturstrategi för grönska längs med 
Vättern och västlig till östlig länk eftersträvas. Se 
vidare i avsnitt 3.5. Natur, landskap och friluftsliv.  

 

Grönstrukturstrategi för Motala stad.  
(Grönstrukturanalys White, Calluna, Radar.) 
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Utbyggnad enligt planprogrammet   

Inom planprogrammet finns bland annat 
riksintresset Vättern och dess öar och 
strandområden där turismen och det rörliga 
friluftslivet ska beaktas och värnas om. 
Programmets övergripande förslag på 
exploatering värnar och stärker de natur- och 
kulturvärden som finns. Förslaget möjliggör 
även för en större tillgänglighet och rörlighet 
inom området för turism och friluftsliv. De 
utpekade exploateringsområdena är främst 
placerade på jordbruksmark då det är mark som 
inte är tillgänglig för allmänheten, utan snarare 
kan utgöra ett hinder för det rörliga friluftslivet. 
Genom att stärka de värden som riksintressena 
står för kan exploatering inom programområdet 
möjliggöras. Markanvändningens utformning 
inom planprogrammet är också en väsentlig 
aspekt gällande att utveckla områdets karaktär 
och attraktivitet, både för boende och övriga 
kommuninvånare.  

Flera kommuner är beroende av Vättern som 
dricksvatten, bad, turism, friluftsliv, båtliv med 
mera. Därmed består Vättern av många olika 
värden som måste tas hänsyn till för att Vättern 
ska kunna ha fortsatt god vattenkvalitet och 
attraktionsvärde. Vätterns värden har ett större 
allmänt intresse än exploatering i strandnära 
lägen.  

Flera riksintressen finns inom och i anslutning 
till detta delområde där natur- och kulturvärden 
samt friluftsliv ska förespråkas. Stranden längs 
med Vättern och Kärsbyån ska vara tillgänglig 
för allmänheten och utvecklas som 
rekreationsstråk i Varamons förlängning. 
Midsommarvägen, strandstigen i område 6, 
Bromma skog, och vägarna utmed stranden i 
Kärsby knyts ihop med gång- och cykelstråk av 
enkel standard, främst för sommarbruk.  

I dag fungerar vägarna längs med 
Kärsbyån främst som tillfart till husen i 
strandzonen. På lång sikt kan vägarna runt 
Kärsbyån tänkas bli enbart för gång och 
cykel för att skapa en 
tillgänglighetsanpassad slinga runt 
Kärsbyån för rekreation. Vägnätet inom 
området bör på sikt få kommunalt 
huvudmannaskap. Underlagen kan gärna 
vara av sådant slag att det upplevs som 
naturligt, exempelvis stenmjöl eller grus. 
På så sätt kan vägnätet ner till husen vid 
strandzonen kopplas ihop med vägnätet 

som behövs för de nya bebyggelseområdena. Se 
avsnitt 3.3. Trafik. Exakt förslag med minst 
negativ påverkan på omgivningen får utredas 
vidare i detaljplanearbetet.  

Släppen mellan bebyggelsen inom strandzonen 
möjliggör passage ned till stranden och ska 
bevaras så för att tillgängliggöra strandzonen och 
vattnet för allmänheten. Strandzonen bör även 
skyddas som natur- och rekreationsområde. 
Strandzonen ska hållas tillgänglig för 
allmänheten. Inom programområdet bedöms 
belastningen på stranden inte bli större än vad 
den är på andra platser. Privata bryggor bör inte 
finnas inom delområdet då stranden ska vara till 
för allmänheten och ingen av fastigheterna har 
tomter ända ner till vattnet. Några få allmänna 
bryggor och avlämningsplats som drivs av 
exempelvis en förening förespråkas på lång sikt, 
på initiativ av förening eller liknande. Att anlägga 
en brygga kräver tillstånd eller anmälan för 
vattenverksamhet, strandskyddsdispens från 
länsstyrelsen och beviljat bygglov av kommunen.  

Inga lämpliga ytor för exploatering finns 
tillgängliga på grund av bland annat 
dagvattenhanteringen och instängda områden. 
Därför planeras bland annat ingen ny bebyggelse 
i detta delområde. Översiktsplanen från 2006 är 
tydlig med att strandzonen bör hållas fri från 
bebyggelse. Planprogrammets förslag går i linje 
med översiktsplanen och det inriktningsbeslut 
som är politiskt taget. Strandzonen och 
Kärsbyån utgörs även av strandskydd på 100 
meter vid ny detaljplan. Likaså finns riksintresset 
Vättern och dess öar och strandområden och 
Naturvård som innebär att friluftsliv och natur- 
och kulturvärden måste prioriteras framför 
bebyggelse. Kärsbyån och Vättern är även natura 
2000-område där försiktighet kring påverkan på 
deras värden råder. De befintliga vägarna runt 
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Kärsbyån utgör en naturlig gräns för 
vattendragets biotop. Påverkan på vattendragen 
och dess invånare bör minimeras och vara i 
fokus inom detta delområde som besöksvärde. 
Vid ny bebyggelse inom delområde 5, Bromma 
gård nord och Kärsbyån syd och delområde 7, 
Kärsbyån nord bör ett visst hänsynsavstånd till 
strandskyddet kring Kärsbyån tas. Länsstyrelsen 
har varit tydlig med att man inte ska exploatera 
inom strandskyddet i programområdet. Enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen är det istället 
betydelsefullt om strandskyddsområdet kan få en 
lämplig användning som passar in i landskapet. 

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2008 läses även följande: 

”Länsstyrelsen ställer sig 

mycket positiv till förslaget 

att inrätta ett 

naturreservat vid Kärsbyån 

och dess omgivning.”  

 (Samrådsyttrande, 2008 sidan 2) 

Alla vattendrag inom delområde skyddas som 
vattenskyddsområde. De är en viktig del i 
kommunens och flera andra kommuners 
dricksvattenförsörjning. Försiktighet bör råda i 
närhet av vattendragen. Dagvatten behöver 
fördröjas i anslutning till vattendragen inom 
detta delområde genom bland annat vegetation 
och dagvattenåtgärder. Exploatering med 
hårdgörande av yta hade varit motsatta ingrepp 
till de som behövs för att säkerställa 
vattenskyddsområdena och Vätterns 
vattenkvaliteter.   

Bromma, Kärsby och Djurkällas karaktärer 
kännetecknas av grönska, natur, odlingslandskap, 
vatten och småskalig bebyggelse. Detta 
delområdes markanvändning är en väsentlig 
aspekt gällande att utveckla programområdets 
karaktär och attraktivitet och skapa mervärde 
både för boende och övriga kommuninvånare. 
Att tillvarata områdets värden genom 
planprogrammets förslag bidrar även till 
biologisk mångfald, att nå målen i det lokala 
utvecklingsprogrammet, och bidrar till att skapa 
en hållbar samhällsutveckling inom hela 
programområdet. Delområdet besitter värdefulla 
natur- och kulturmiljövärden. 

Informationstavlor vid värdefulla natur- och 
kulturmiljöer såsom exempelvis tegelbruket eller 
kvarnen i Kärsby kan vara ett sätt att knyta an till 
områdets historia. Historiska vandringsslingor 
med informationsslingor längs vägen kan vara 
ett annat sätt.  

De fritidshusfastigheter som är belägna i 
strandzonen ges möjlighet att vara kvar i 
befintlig omfattning. De arrendetomter som 
finns nordväst och söder om Kärsbyåns 
mynning bör kunna styckas av om intresse finns 
och avgränsningen i så fall sker enligt gällande 
detaljplan. Restriktioner kring ökad byggrätt bör 
råda inom detta område. När planläggning sker i 
närheten av området bör de befintliga husen 
vara med i detaljplanerna för att utreda 
möjligheten till kommunalt vatten och 
spillvatten samt anlägga kommunala vägar till 
bostadshusen. En kapacitetsutredning på 
ledningsnätet för VA kan behöva genomföras 
och uppdateras utifrån dagens planering när 
närliggande områden bebyggs. I enstaka fall, där 
bebyggelsen är gles inom programområdet, 
måste en bedömning göras om det är 
ekonomiskt rimligt att bygga ut kommunalt VA 
och därmed bli en del av det kommunala 
verksamhetsområdet.  

 
Restriktionsområde närmast vattendrag. 

Vättern består av fler värden än enbart 
vattennära läge för exploatering, vilket bör tas 
hänsyn till. Kärsbyåns dalgång bör skyddas som 
natur- och rekreationsområde. Inrättande av 
naturreservat bör eventuellt aktualiseras på lång 
sikt i enlighet med det inriktningsbeslut som är 
politiskt taget för planprogrammet. 
Naturreservatets innehåll bestäms vid eventuell 
reservatsbildning. Resterna av det gamla 
tegelbruket ska bevaras, likaså kvarnresterna 
längre upp längs ån, se vidare avsnitt 3.4. 
Kulturmiljö, arkeologi och historia. Bostadshusen 
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längre upp längs ån förutsätts vara kvar, liksom 
den befintliga vägen som utgör en naturlig 
avgränsning mot Kärsbyån. Även vägen på 
nordvästra sidan bildar en naturlig gräns mot ån. 
Miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att i och med detta förslag tas 
tillräcklig hänsyn till den kulturhistoriska miljön 
vid Kärsbyån i planprogrammet, och att det är 
viktigt med en varsam exploatering med hänsyn 
till kulturmiljön. Likaså är det positivt att 
Kärsbyån och dess mynning undantas från 
exploatering då området omfattas till stor del av 
strandskyddsbestämmelser, Natura 2000-område 
och en nyckel-biotop. Området ingår även i den 
limniska gröna infrastrukturen.  

En ny gång- och cykelbro över Kärsbyån kan bli 
aktuell för att möjliggöra ett hållbart resande för 
alla människor att ta sig både inom och utanför 
programområdet. En ny gång- och cykelbro är 
en del av den framtida gång- och cykelvägen 
mellan Nykyrka och Motala, som är ett förslag i 
åtgärdsvalsstudien som gjordes av Trafikverket 
2016. Se vidare i avsnitt 3.3. Trafik. 

Ett långsiktigt förslag till trafikmatning av södra 
delen av programområdet är en planskild 
korsning från riksväg 50 ner i Bromma och 
Kärsby. Till dess att en ny planskild trafikplats 
vid riksväg 50 är på plats får fortsatt angöring till 
bostadshusen norr och söder om Kärsbyån med 
bil och gång- och cykeltrafik ske via 
Lemundavägen (1081) och den befintliga bron 
över Kärsbyån. Mer än den nuvarande 

bebyggelsen bör inte trafikera på den befintliga 
bron över Kärsbyån då den inte är tillräckligt 
trafiksäker.  

Angöring till delområde 2, Strandzonen och 
Kärsbyåns dalgång, bör i framtiden ske både från 
Lemundavägen och från den långsiktiga 
trafikplatsen från riksvägen, beroende på vart i 
området man ska. Det bör finnas parkeringar i 
anslutning till delområdet och dess natur- och 
kulturvärden. Parkeringarna bör vara 
tillgänglighetsanpassade. Det gäller även 
gångvägarna mellan besöksmål och parkering. 
Det kan vara lämpligt att placera parkeringarna 
en bit ifrån vattendragen och besöksmålen för 
att minimera trafiken inom delområdet och 
skapa ett område där naturen, lugnet, och gång- 
och cykeltrafiken får vara i fokus. Se vidare i 
avsnitt 3.3 Trafik. 

Den före detta handelsträdgården norr om ån 
bedöms inte ha någon utvecklingspotential på 
grund av eventuella miljögifter samt att den är 
belägen inom strandskyddat område. Dess 
eventuella föroreningsrisk och spridningsrisk bör 
utredas vidare om människor ska kunna vistas på 
platsen.  

Träden närmast Vättern, Kärsbyån och 
Djurkällabäcken bör bevaras så långt som 
möjligt för att bevara naturvärdena. Tallarna bör 
även bevaras för att behålla karaktären och 
minimera förändring vid Vätterns 
strandområden. Se vidare i avsnitt 3.1. Skogsbruk.

Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Utveckla och stärka de värden som finns på platsen såsom natur- och kulturvärden. Området är en 
nyckelbit i programområdets landskapsbild. Anlägga informationstavlor och vandringsstigar.  

 Vattendragen ska tillgängliggöras för allmänheten och vara en del av programområdets karaktär 
och attraktivitet. Gående och cyklister bör vara i fokus i området.   

 Kärsbyåns dalgång bör skyddas som natur- och rekreationsområde.  

 Inrättande av naturreservat kan eventuellt aktualiseras på lång sikt.  

 Ingen ny bebyggelse bör tillkomma i området då det bland annat är strandskydd, Natura 2000-
område, vattenskyddsområde, allergener och potentiell föroreningsrisk. 

 Restriktioner kring ökad byggrätt bör råda inom detta område.  

 Befintlig bebyggelse bör vara med i närliggande detaljplaner och få kommunala vägar.  

 Befintlig bebyggelse närmast Vättern bör få kommunalt vatten och spillvatten. 

 Stranden längs med Vättern bör utvecklas som rekreationsstråk i Varamons förlängning.  

 Dagvattenanläggningar och gång- och cykelbro kan tillkomma inom området för att minska 
föroreningsrisken på vattendragen samt möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Motala och 
Nykyrka.  

 Förändring i trafikmatning till området. 
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2.3. Området längs riksväg 50 

  

 

Förutsättningar 

Området utmed riksväg 50 är en bebyggelsefri 
zon som i södra delen är skogbevuxen men i 
norr medger utblickar över landskapet från 
vägen. Riksväg 50 utgör riksintresse för 
kommunikation, är en led för farligt gods och 
utgör en viktig förbindelse mellan E4 i söder och 
Söderhamn i norr.  

 

Vy mot söder. Riksväg 50. 

Översiktlig karta delområdet. 
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Vy mot norr. Riksväg 50. 

På riksväg 50 råder en tillståndspliktig zon på 33 
meter från vägområdet för de objekt som inte 
ligger inom detaljplan och som inte kräver 
bygglov. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd vid 
byggande av byggnader eller andra anordningar 
som ligger inom den tillståndspliktiga zonen från 
vägområdet då byggandet kan äventyra 
trafiksäkerheten. Då detaljplan upprättas i 
anslutning till riksvägen ska kommunen samråda 
med Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till 
trafiksäkerheten tas inom den tillståndspliktiga 
zonen. Detsamma gäller vid bygglov. Se vidare i 
avsnitt 3.10. Risk – farligt gods och säkerhetsavstånd 
vid väg.  

Inom programområdet berörs Kärsbyån då den 
passerar under riksväg 50 och tillfarten till 
Bromma gård. Området är idag bullerutsatt. Viss 
trädplantering finns längs med riksvägen, men 
inga bullerdämpande åtgärder.  

Söder om Kärsbyån berörs ett område med höga 
naturvärden enligt naturvärdesinventeringen. 
Naturen består av dåligt hävdad gammal 
betesmark, med biotopkvaliteter som har positiv 
betydelse för den biologiska mångfalden. I söder 
berörs ett område med påtagligt naturvärde som 
inrymmer grova träd med håligheter och död 
ved. I övrigt är det vissa eller låga naturvärden. 

Riksintresset Turism och rörligt friluftsliv, 
Vättern och dess öar och strandområden (4 kap 
1-2 § MB) finns inom stora delar av delområdet. 
Riksintresset innebär att natur- och kulturvärden 
samt turismen och det rörliga friluftslivets 
intressen behöver beaktas och värnas om. 

En förmodad boplats finns i en svag förhöjning 
längs riksväg 50 och längs tillfarten till Bromma 
gård (objekt 5, arkeologisk utredning, etapp 1). 
Öster om riksväg 50, i höjd med Bromma gård, 
finns en nedlagd deponi för industriavfall. 
Prover togs 1984 utan anmärkningsvärda halter. 

Upplaget är väl täckt med jordmassor. Området 
är inte riskklassat. 

Utbyggnad enligt planprogrammet   

Söder om Kärsbyån är det aktuellt med en ny 
tillfart till området från riksväg 50. Med en ny 
framtida avfart kan Lemundakorset på sikt även 
göras om till en planskild korsning mellan 
Lemundavägen (väg 1081) och Illersjövägen (väg 
1109). En åtgärdsvalsstudie över norra Motala är 
gjord 2016 av Trafikverket i samråd med Motala 
kommun där olika trafikalternativ har 
diskuterats. Innan en utbyggnad av södra 
programområdet kan ske måste beslut tas om en 
ny avfart eller trafikeringsalternativ. 
Naturvärdena inom delområdet kan komma att 
påverkas beroende på infrastrukturens framtida 
placering. Förutsättningarna och avfartens 
exakta läge får utredas djupare i ett eget 
investeringsprojekt.   

En ny avfart från riksvägen kan få funktionen 
som en första entré från norr till Motala då 
tätortsgränsen flyttas ut. Trafikplatsen skulle 
kunna förses med exempelvis servicefunktioner, 
hållplats för kollektivtrafik samt 
pendlarparkering. Möjligheten för laddstationer 
vid parkeringsplatser och service bör utredas 
vidare i detaljplaneskedet för att främja ett 
miljövänligt resande. Om dessa åtgärder blir 
aktuella bör det placeras öster om riksvägen och 
alltså inte inom det aktuella programområdet. Se 
vidare i avsnitt 3.3. Trafik.    

Den planskilda korsningen är tänkt att ledas 
vidare till Illersjövägen och på sikt även vidare 
till Bråstorp. Det finns framtidsvisioner om 
utbyggnad av vägnätet i norra Motala tätort som 
knyter samman riksväg 50 och 34. Denna 
korsning skulle kunna utgöra en viktig nod i den 
framtidsvisionen.    

En gång- och cykelbro över riksväg 50 bör 
anläggas samtidigt som den framtida planskilda 
korsningen byggs för att binda samman 
programområdets cykelstråk med Smedsby, och 
på sikt också Bråstorp. En gång- och 
cykelöverfart främjar ett hållbart och 
lättillgängligt resande och skapar möjligheter att 
ta sig till Smedsby skola på ett säkert sätt.  

Det finns också ett förslag i Trafikverkets 
åtgärdsvalsstudie över Motala norra med en 
gång- och cykelväg mellan Motala och Nykyrka 
längs med riksväg 50 västra sida. Vägen bör 
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placeras inom detta delområde och knytas 
samman med bebyggelsen inom 
programområdet och gång- och cykelbroarna 
över riksväg 50 och Kärsbyån. Gång- och 
cykelvägen bör samverka med grönstråket längs 
med riksväg 50. För mer information se avsnitt 
3.3 Trafik.  

Bullerskyddsåtgärder i form av vall och/eller 
skärm kan behöva komma till stånd inom detta 
område för att möjliggöra bebyggelse inom 
angränsande områden. Vyn över det öppna 
landskapet i norr över Kärsby bör även 
fortsättningsvis hållas öppet.  Delområdet går 
över riksväg 50 i öster och binder ihop 
programområdet med Smedsby. Området öster 
om riksvägen skulle kunna utvecklas till 
verksamhetsområde närmast riksvägen eller 

eventuellt bostadsändamål i anslutning till 
bebyggelsen i Smedsby. Lokalisering av en 
förskola närmast bebyggelsen i Smedsby skulle 
även kunna vara lämplig om behov finns. 
Föroreningsrisken och områdets förutsättningar 
får utredas mer ingående i ett senare 
detaljplaneskede. Avfallsdeponin och dess 
spridningsrisk bör om möjligt utredas i ett eget 
projekt innan detaljplaneskedet.  

Riskutredning gällande farligt gods från riksväg 
50 kan behöva göras i detaljplaneskedet för 
markanvändning inom 75 meter från vägen.  

Vid markexploatering på utpekade områden 
krävs arkeologisk utredning, etapp 2. 

 

 

Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Område för trafikmatning, eventuella bullerskyddsområde och skyddszon för farligt gods.   

 Nya trafiklösningsalternativ över riksväg 50 för flera trafikslag. 

 Gång- och cykelväg mellan Motala och Nykyrka som leds vidare till bostadsområden inom 
programområdet. 

 Skapa en första entré till Motala som förses med exempelvis servicefunktioner, hållplats för 
kollektivtrafik och pendlarparkering. 

 Skapa trafiklösningar som knyts samman med norra Motala stad och riksväg 34 i en förlängning. 

 Området öster om riksväg 50 utvecklas till antingen verksamhetsområde närmast riksvägen, 
bostadsändamål i anslutning till Smedsby och/eller lokalisering av en förskola närmast 
bebyggelsen i Smedsby.   
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2.4. Bromma gård och Bromma gård syd   

 

  

 

Förutsättningar 

Området nås via en egen avfart från riksväg 50. 
Det finns inga väganslutningar till delområde 1, 
Bromma norrifrån från Bromma gård. En mindre 
väg norr om Bromma gård leder till område 6, 
Bromma skog. 

Bromma gård är belägen på ett krön väster om 
riksvägen med siktlinjer mot både Vättern och 
skogen. Bromma gård är en herrgårdslik miljö 

som består av en mangårdsbyggnad, flyglar och 
en stor ladugård. Gården som helhet är 
kulturhistoriskt intressant. Gårdstomten är 
registrerad som bevakningsobjekt enligt den 
arkeologiska utredningen etapp 1. Lösfynd har 
upphittats inom gårdsområdet som indikerar att 
det förekommit järnhantering på platsen innan 
gården etablerades under medeltiden. Två objekt 
har identifierats som förmodade fornlämningar. 

Översiktlig karta delområdet. 
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Objekt 5 utgörs av en förmodad boplats i en 
svag förhöjning. Objekt 4 kan utgöra en 
stenåldersboplats. En presumtiv fornlämning 
(objekt 8) i form av en boplats har markerats 
längs åkermarkens gräns mot Bromma skog på 
en platåliknande avsats.  

 

Allé in till Bromma gård. 

 

Mangårdsbyggnad med flyglar, rundel, grusgång och 
grindstolpar i sten. (Kulturmiljöprogrammet.) 

Enligt den visuella analysen nämns Bromma 
gård redan 1390, och de omgivande markerna 
har brukats under hundratals år. Stor aktsamhet 
vid exploatering bör visas i anslutning till 
Bromma gård. Om de kvarvarande markerna blir 
för små är risken stor att de anses olönsamma att 
bruka och lämnas att växa igen. Djurhållningen 
på Bromma gård innefattar ett par hästar. 
Åkermarken norr om Bromma är något mindre 
känslig och viss exploatering kan övervägas.  

 

Bromma gård sett från Bromma. Betesmark närmast 
samt jordbruksmark väster om gården.  

Påtagliga naturvärden finns, som består av gamla 
träd med biotopsvärden samt trädallén in till 
gården. Det generella biotopskyddet gäller för 
bland annat gårdens allé.  

Bromma gård syd omfattar den mark som 
kringgärdar Bromma gård åt söder och väster. 
Närmast Bromma gård är det åker och 
hästhagar. Enligt kulturmiljöprogrammet är 
rekommendationen att det öppna 
odlingslandskapet runt Bromma gård ska 
bevaras. Längre åt söder och väster om gården 
tar skogspartier vid. Skogspartiet i söder är ett 
naturvärdesobjekt med påtagliga värden i form 
av grova träd med håligheter samt död ved.  

Vid utbyggnad av nya bostäder söder om 
Kärsbyån behöver kapaciteten på VA-
ledningsnätet utredas. VA-ledningsnätet från 
Bromma är byggt enligt den VA-projektering 
som gjordes i samband med att detaljplanen för 
Brommaområdet vann laga kraft och 
kommunfullmäktige fattade beslut 2004 om 
utvidgning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten till Bromma. 

Dagvattenutredningen visar på att exploatering i 
anslutning till Bromma gård leder till ökade 
dagvattenflöden. Utredningen föreslår områden 
för fördröjning i gränsen mot Brommaområdet. 
I en svacka i terrängen sydost om Bromma gård 
finns ett område med stora krav på 
dagvattenhantering. 

Riksintresset Turism och rörligt friluftsliv, 
Vättern och dess öar och strandområden (4 kap 
1-2 § MB) finns inom delområdet som innebär 
att natur- och kulturvärden samt turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen behöver beaktas 
och värnas om. Delområdet ligger även nära 
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riksväg 50 och berörs av bullerproblematik 
närmast vägen. Skyddsavstånd från riksväg 50 på 
75 meter bör tillämpas för bostäder då riksvägen 
klassas som en led för farligt gods. Går man 
närmare än 75 meter för bostäder behövs en 
riskanalys göras. Riktlinjer för bebyggelse intill 
vägar för farligt gods samt för bullerutsatta 
områden beskrivs längre fram i avsnitt 3.10. 
Miljö- och riskhantering.  

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2) 

Utbyggnad enligt planprogrammet   

Bromma gård behålls intakt och förblir en del av 
kommunens kulturarv. Om delområdet 
detaljplaneläggs, ska skyddsbestämmelser införas 
som säkerställer de kulturhistoriska värdena. 
Ingen ny bebyggelse bör tillåtas på Bromma gård 
mer än en kompletterande bebyggelse och 
ekonomibyggnader till gården som vid 
utformningen ska ta hänsyn till miljöns 
betydelsefulla karaktärsdrag. Eventuell 
exploatering kring eller vid objekt för presumtiva 
fornlämningar (objekt 4, 8 och 10) ska föregås av 
arkeologisk utredning, etapp 2.     

 

Vy mot nordöst. Bromma gård och jordbruksmark. 
Trädavgränsning möt riksväg 50.  

Den visuella analysen rekommenderar att inte 
exploatera inom delområdet för att inte påverkar 
kulturmiljön och landskapsbilden. 
Planprogrammets förslag är att endast en 
försiktig småskalig exploatering i anslutning till 
befintlig bebyggelse vid område 1, Bromma och 
område 6, Bromma skog, skulle kunna möjliggöras 
här, med beaktning till bland annat 
dagvattenhanteringen, siktlinjer och natur- och 
kulturvärden. Ny bebyggelse i Bromma gård syd 
är också endast möjlig om Bromma gård och 
dess omkringliggande odlingslandskap inte 
påverkas negativt. Då landskapet omkring 
gården är skyddsvärt måste lokalisering och 
omfattning av en eventuell ny bebyggelse beakta 
dessa värden, samt siktlinjer och vyer i 
landskapet. Samråd bör ske med personer med 
byggnadsantikvarisk kompetens och 
landskapsarkitekter vid exploatering av detta 
område så att landskapsbilden inte påverkas 
nämnvärt. Bebyggelsen bör vara blandad och ha 
vissa gemensamma nämnare såsom träfasader. 
Träd bör finnas som en barriär mellan eventuell 
ny bebyggelse och Bromma gård. Husen bör i så 
fall hållas lägre så att siktvyerna från gården inte 
påverkas.    

Ovan: Vy norrut från Bromma gård. Nedan: Vy mot 
Brommaområdet från Bromma gård. 

 

Vid ny bebyggelse bör hänsyn till riskzonen för 
väg med farligt gods och buller tas. I 
bullerutsatta lägen kan bullerskydd behöva 
utföras vid riksvägen, så att bebyggelsen inte 
behöver anpassas till bullerproblematiken. 
Riskutredning gällande farligt gods från riksväg 
50 kan bli aktuell i detaljplaneskedet för 
exploatering inom 75 meter från vägen. 

Vägnätet kring Bromma gård har inga naturliga 
anslutningspunkter och är inte av den standard 
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att större mängder trafik bör tillkomma, varvid 
området är beroende av angöring från annat håll. 
För att området ska kunna utvecklas måste en 
väganslutning ordnas, antingen via en ny tillfart 
från riksväg 50 eller söderifrån via 
Brommaområdet. Planprogrammets inriktning är 
det ska bli kommunalt huvudmannaskap för 
vägar. En väg mellan område 1, Bromma, och 
riksväg 50 kan på sikt komma att anläggas inom 
detta delområde när den planskilda korsningen 
finns, för att dela upp trafikmatningen i Bromma 
till två in- och utfarter. Avfarten till Bromma 
gård kan på sikt komma att stängas när en ny 
väganslutning byggs från riksväg 50. Till dess 
behålls den befintliga tillfarten till området. Se 
vidare i avsnitt 3.3. Trafik.  

Från Bromma i söder kan eventuellt ett fåtal 
tomter inom detta område anslutas utan att vara 
beroende av angöringsvägar från riksväg 50. 
Hänsyn mellan bostäder och mindre hästgårdar 
får i så fall studeras vidare i detaljplaneskedet. 
Läs även vidare om avvägningen kring 
jordbruksmarken i avsnitt 3.1. Jordbruk.  

Dagvattenstråk och avrinningsstråk till Bromma 
berör delområdet, vilket måste beaktas vid 
eventuell exploatering då bebyggelse uppströms 
kan ge konsekvenser på områden nedströms. 
Föreslagen dagvattenhantering ska beaktas vid 
planering av ny bebyggelse och vägar, vilket 
behöver utredas vidare i detaljplaneskedet. 
Kapaciteten på befintligt ledningsnät för vatten 
och spillvatten behöver också undersökas och 
utgöra underlag för kommunalt vatten och 
spillvattenlösning i området. I enstaka fall där 
bebyggelsen är gles inom programområdet måste 
en bedömning göras om det är ekonomiskt 
rimligt att bygga ut kommunalt VA och därmed 
ingå i det kommunala verksamhetsområdet. 
Inom detta delområde behöver en sådan 
bedömning göras. Mark bör reserveras för 
nödvändig dagvattenhantering i 
detaljplaneskedet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att planprogrammets förslag tar 
tillräcklig hänsyn till Bromma gård inom område 
4 med hänsyn till de rekommendationer som 
anges för området och att endast ett mindre 
exploateringsområde föreslås för delområde 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Bromma gård behålls intakt och förblir en del av kommunens kulturarv.  

 Ingen ny bebyggelse bör tillåtas på Bromma gård mer än en kompletterande bebyggelse. 

 Hänsyn ska tas till områdets kulturvärden, landskapsbild med mera vid utredning om enstaka 
småskalig bebyggelse är möjlig i Bromma gård syd.  

 Samråd bör ske med personer med byggnadsantikvarisk kompetens och landskapsarkitekter vid 
eventuell exploatering av området så att landskapsbilden inte påverkas nämnvärt. 

 Nya trafiklösningar gör att bland annat infarten till Bromma gård kan komma att stängas i 
framtiden.  

 Hänsyn tas till bland annat buller, riksväg 50 och dess trafik med farligt gods. 
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2.5. Bromma gård nord (a) och Kärsbyån syd (b) 

  

 

Förutsättningar

Bromma gård nord (5a) och Kärsbyån syd (5b) ligger 
mellan Bromma gård och Kärsbyån. En mindre 
väg som leder till delområde 6, Bromma skog, även 
kallat gamla Electrolux fritidsområde, utgör 

delområdets södra gräns. Området består 
mestadels av öppen åkermark. Området norr om 
Bromma gård nås via gårdens tillfart från riksväg 
50. Området söder om Kärsbyån nås norrifrån 

Översiktlig karta delområdet. 
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via en mindre väg från Lemundavägen, 
ridklubbsområdet i Kärsby och en bro över ån. 
Bropassagen är smal och sikten är begränsad, 
och dess bärighet antas vara för svag för att 
kunna ta en ökad trafikmängd.  

Riksintresset Turism och rörligt friluftsliv, 
Vättern och dess öar och strandområden (4 kap 
1-2 § MB) finns inom delområdet som innebär 
att natur- och kulturvärden samt turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen behöver beaktas 
och värnas om. 

Landskapet sluttar flackt åt nordväst. Området 
skärmas av med skogsridåer i öster och väster. 
Visuell kontakt med Vättern saknas med 
undantag från vinterhalvåret då sjön skymtas 
mellan de avlövade träden. Luftledningar berör 
området. I anslutning till delområdet finns flera 
områden med höga naturvärden enligt 
naturvärdesinventeringen. I detta delområde 
finns område med visst naturvärde.  

 

Bromma gård. (Kulturmiljöprogrammet.) 

Bromma gård är belägen på ett krön väster om 
riksvägen med siktlinjer mot både Vättern och 
skogen. Enligt den visuella analysen nämns 
Bromma gård redan 1390 och de omgivande 
markerna har brukats under hundratals år. Stor 
aktsamhet vid exploatering bör visas i anslutning 
till Bromma gård. Om de kvarvarande markerna 
blir för små är risken stor att de anses 
olönsamma att bruka och lämnas att växa igen. 
Åkermarken norr om Bromma (5a) är något 
mindre känslig och viss exploatering kan 
övervägas. En exploatering där hade inte stört 
siktlinjen från Bromma gård till Vättern om 
hänsynavstånd tas till gården. Även 
kulturmiljöprogrammets rekommendation är att 
det öppna odlingslandskapet runt Bromma gård 
ska bevaras. Område 5b är mindre känslig 
utifrån kulturmiljön och den visuella analysen. 

Kärsbyån genererar ett strandskydd på 100 

meter. Ån, och 50 meter från ån, utgör även 
vattenskyddsområde (MB 7 kap 21-22 §) med 
syftet att skydda och säkra grund- och 
ytvattentillgången. Vid utbyggnad av nya 
bostäder söder om Kärsbyån behöver 
kapaciteten på VA-ledningsnätet utredas. 
Nuvarande ledningsnätet från Bromma är byggt 
enligt den VA-projektering som gjordes 2004 när 
beslut togs om utvidgning av 
verksamhetsområdet till Bromma. 

I en höjdsträckning längs åkermarkens gräns mot 
Bromma skog och längs med vägen söder om 
Kärsbyån har förmodade fornlämningar (objekt 
6 och 7) markerats i den arkeologiska 
utredningen, etapp 1. Båda avser eventuella 
boplatslägen.  

Dagvattenutredningen redovisar avrinning i 
riktning mot Kärsbyån i delen närmast riksväg 
50. Närmare Vättern sker avrinningen snett mot 
stranden. Några lågpunkter finns inom området. 
Exploatering leder till ökade dagvattenflöden, 
vilket ställer stora krav på dagvattenhanteringen.  
Dagvattenutredningen föreslår områden för 
fördröjning på två platser. Det västra förslaget, 
mot Vättern, är en tydlig lågpunkt i ett 
skogsområde som redan idag naturligt samlar in 
det ytligt rinnande dagvattnet från den västra 
delen av området och har någon form av 
vattenspegel i stort sett året runt. 

Vid ny bebyggelse måste avrinningsstråken 
beaktas så att ingen fastighet drabbas, och 
eventuellt med hjälp av höjdsättning skydda 
fastigheterna och därmed delvis ändra riktningen 
på avrinningsstråket. Eventuellt kan gator 
förläggas i avrinningsstråken som hjälp till att 
avleda dagvatten ytledes till samlingspunkt. 

Området ligger nära riksväg 50 och berörs av 
bullerproblematik närmast vägen. Skyddsavstånd 
från riksväg 50 på 75 meter för transport av 
farligt gods ska beaktas för bostäder. På riksväg 
50 råder även en tillståndspliktig zon på 33 
meter från vägområdet för de objekt som inte 
ligger inom detaljplan och som inte kräver 
bygglov. Se vidare i avsnitt 3.10. Risk – farligt gods 
och säkerhetsavstånd vid väg.  

Norra delen av delområdet ligger närmast 
hästhållningen som finns norr om Kärsbyån. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett 
skyddsavstånd på 200 meter mellan 
hästverksamheter och bostäder. Området är 
avskärmat med den trädridå som finns längs ån. 
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Motala kommun har låtit göra en 
grönstrukturanalys (Grönstrukturanalys Motala stad, 
White, Calluna, Radar, 20170919) som ska ligga till 
grund för strategiska och framtida val i 
utvecklingen av Motala stad. I den eftersträvas 
att viktiga grönstråk ska behållas och förstärkas, 
särskilt i övergången mellan stad och 
omkringliggande landskap. Likaså ska befintlig 
grönstruktur bevaras till viss del vid anläggandet 
av nya boendemiljöer. På så sätt knyter området 
fortsatt an till platsens kontext och landskapliga 
kvalitet, till de omkringliggande större 
grönområdena samtidigt som det skapar 
platsspecifika boendemiljöer. 

   

Utbyggnad enligt planprogrammet   

En ny väganslutning är avgörande för att 
området ska kunna utvecklas som ett 
bostadsområde. Anslutning måste ske via en ny 
tillfart från riksväg 50. Den befintliga bron över 
Kärsbyån har troligen inte bärighet för den 
ökning av trafik som programmet i 
förlängningen ger upphov till. Den befintliga 
bron kan på sikt omvandlas till en gång- och 
cykelbro när en ny förbindelse är på plats. På 
lång sikt bör även en ny gång- och cykelbro 
anläggas utifrån de aktuella krav som finns på 
trafiksäkerhet. För att därmed få bort den 
befintliga bron som utgör ett vandringshinder 
för fiskar och minska störningen från trafik för 
ridanläggningen. Läget för en ny bro har 
betydelse för planeringen av programområdet 
och behöver utredas vidare. Gång- och 
cykelbron ska kopplas till den kommande gång- 
och cykelvägen mellan Motala och Nykyrka. Se 
vidare i avsnitt 3.3. Trafik. Med tiden kan de 
befintliga vägarna närmast Kärsbyån omvandlas 
till gång- och cykelvägar när vägnätet till de nya 
bostadsområdena är utbyggda. De nya vägarna 
inom de potentiella exploateringsområdena inom 
detta delområde bör därmed kopplas ihop med 
de befintliga husen vid Vättern och Kärsbyån 
(område 2, Strandzonen och Kärsbyåns dalgång) och 
ha kommunalt huvudmannaskap.  

  

Bromma gård nord (5a). 

För området direkt norr om Bromma gård måste 
viss hänsyn tas till närheten till gården vid 
exploatering. Enligt den visuella analysen 
bedöms inte landskapet som lika värdefullt här 
som det söder om Bromma gård. Lokalisering 
och omfattning av ny bebyggelse inom Bromma 
gård nord (5a) bör beakta kulturvärdena, 
siktlinjerna och vyerna i landskapet. Bebyggelsen 
bör vara småskalig och ha vissa gemensamma 
nämnare, till exempel träfasader. Förslagsvis kan 
bebyggelsen läggas ut i mindre grupper som en 
”bykaraktär”. Inom detta område föreslås en 
blandad bebyggelse. Träd bör finnas som en 
barriär mellan den nya bebyggelsen och Bromma 
gård. Husen bör hållas lägre så att siktvyerna 
från gården inte påverkas. 
Miljökonsekvensbeskrivningen poängterar vikten 
av samråd med personer med 
byggnadsantikvarisk kompetens och 
landskapsarkitekter i detaljplaneprocessen vid en 
exploatering av område 5a, Bromma gård nord. 
Miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att om en större exploatering görs 
inom 5a stämmer det inte överens med 
rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet. 
För mer information, se Miljökonsekvensbeskrivning. I 
avsnitt 3.1. Jordbruk kan man läsa vidare om 
avvägningen kring jordbruksmarken. 
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Kärsby syd (5b). 

I Kärsbyån syd (5b) är miljön mindre känslig och 
området bedöms som möjligt för en relativt 
omfattande exploatering. Här föreslås blandad 
bebyggelse i form av småhus, radhus och 
kedjehus i två våningar. Ett fåtal flerbostadshus, 
med ett lägre våningsantal, hade också varit 
önskvärt om intresse och lämplighet finns. 
Övernattningsmöjligheter i form av  vandrarhem 
eller liknande kan övervägas i anslutning till 
tänkbara besöksanläggningar inom delområdet. 
Likaså kan möjligheten för småskalig service 
eller livsmedelsförsäljning studeras vidare om 
behov uppkommer allteftersom tätorten byggs 
ut. Viktigt är att hänsyn tas till befintliga och 
angränsande fastigheter och natur- och 
kulturvärden. Likaså att strandskyddet till 
Kärsbyån på 100 meter och Vättern värnas. 
Angränsande fastigheter inom område 2, 
Strandzonen och Kärsbyåns dalgång, bör vara med i 
framtida detaljplaner för att utreda möjligheten 
till kommunalt vatten och spillvatten närmast 
vattendragen, samt anlägga kommunala vägar till 
de befintliga bostadshusen.  

Detta delområde kan vara lämpligt för 
lokalisering av förskola, som med fördel kan 
placeras nära väganslutningen till trafikplatsen 
men även nära till bebyggelsen och Bromma 
skog för att underlätta nyttjandet av 
naturområdet för förskolebarnen.  

Närmast Vättern i gränsen mot delområde 2, 
Strandzonen och Kärsbyåns dalgång, och i anslutning 
till delområde 6, Bromma skog, kan det finnas 
möjlighet att etablera verksamheter med 
anknytning till besöksnäring och friluftsliv. Vid 
detaljplanering av utbyggnadsområdena måste 
hänsyn tas till de naturliga dagvattenstråken och 
åtgärdsplatsen för dagvatten i gränsen mot 
strandzonen. Parkeringsanordningar till 

besöksanläggningarna bör finnas på ett 
hänsynsavstånd till Vättern och besöksområdena 
för att främja gång- och cykel och friluftsliv 
längs med Vätterns strand. Luftledningar kan 
eventuellt komma att behöva flyttas inför 
exploatering. Den nya markanvändningen i detta 
delområde sker främst på jordbruksmark. Se 
vidare i avsnitt 3.1. Jordbruk. Förmodade 
fornlämningar ska utredas i en etapp 2 innan 
eventuell markexploatering. Stråk av grönska ska 
finnas inom exploateringsområdena. 

Inför exploatering inom programområdet är det 
generellt sett värdefullt om det går att knyta an 
till platsernas rika kulturhistoria. Den visuella 
analysen exemplifierar detta genom att man i 
detaljplaneskedet kan ge kvarter och platser 
namn som är baserade på historiska företeelser, 
eller att man använder klassiska stavningar som 
exempelvis Kaersbygd (Kärsby).  

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”Kommande ny bebyggelse 

i [delområde 5b och 7] 

skall anpassas till 

naturvärdena längs 

stranden och Kärsbyån. […] 

Det ger möjligheter att 

skapa en frizon nära 

åravinen och att lämna 

större avstånd till befintlig 

bebyggelse.”  

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6) 

Strandskyddet vid Kärsbyån sträcker sig in över 
åkermarken. Då Kärsbyåns vattenliv och 
omgivning är värdefull och känslig bör man 
undvika att gå närmare strandskyddet som finns 
för ån. Länsstyrelsen har även varit tydlig med 
att man inte ska exploatera inom strandskyddet i 
programområdet. Istället bör man skapa natur- 
och grönområden runt Kärsbyån för rekreation 
och lek. Därmed får de nya 
exploateringsområdena ett naturligt 
hänsynsavstånd till befintliga värden och 
bebyggelse och platser för lek och promenader. 
Genom att värna om strandskyddet tar man inte 
heller bort en nyckelbit av landskapsbilden inom 
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programområdet, vilket den visuella analysen 
bedömer att Kärsbyån och Vättern är. 

Kapaciteten på befintligt ledningsnät för vatten 
och spillvatten behöver undersökas vid planering 
av en utökning av bebyggelse inom området och 
utgöra underlag i framtagande av kommunal 
VA-lösning. Föreslagen dagvattenhantering 
måste beaktas vid planering av ny bebyggelse 
och vägar, samt utredas närmare i 
detaljplaneskedet. Mark kan behöva reserveras 
för nödvändig dagvattenhantering i området. 

Riskutredning gällande farligt gods från riksväg 
50 kan bli aktuell i detaljplaneskedet för 
exploatering inom 75 meter från vägen. Dock 
bör om möjligt ingen ny bostadsbebyggelse 
tillkomma inom den närmaste riskzonen för 
vägar med farligt gods. I bullerutsatta lägen kan 
bullerskydd behöva utföras vid vägen. Riktlinjer 
för bebyggelse intill leder för farligt gods samt 
för bullerutsatta områden beskrivs längre fram i 

planprogrammet under avsnitt 3.10. Buller samt 
Risk - Farligt gods och säkerhetsavstånd vid väg. 
Hänsyn bör även tas till säkerhetsavståndet på 
riksväg 50 vid byggnation för att säkerhetsställa 
människors hälsa och säkerhet. Om det skulle bli 
aktuellt med nya bostäder i närheten av riksväg 
50, bör det i samband med detaljplanering göras 
beräkningar av förväntade luftföroreningar intill 
planerade bostäder enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Norra delen av delområdet ligger närmast 
hästhållningen som finns norr om Kärsbyån. 
Miljö- och hälsoskyddsenheten menar att det 
finns aspekter som gör att det är möjligt att 
placera bebyggelse närmare än 200 meter. 
Kärsbyån avgränsar området och därför bedöms 
det som möjligt att gå närmare hästhållningen än 
200 meter vid ny bebyggelse utifrån 
hälsoaspekten. Se vidare i avsnitt 3.10. Störande 
verksamhet samt Tjänsteskrivelse om hästhållning nära 
bostäder. 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Exploatering inom området där bebyggelse blandas med inslag av grönstråk och 
dagvattenhantering. 

 Kommunalt huvudmannaskap för vägar. 

 Kommunalt vatten och spillvatten. 

 För område 5a krävs hänsynavstånd till Bromma gård med mer småskalig bebyggelse. 
Exploatering som knyter an till områdets kulturhistoria. 

 För område 5b är en större exploatering möjlig med blandad bebyggelse.  

 Samråd bör ske med personer med byggnadsantikvarisk kompetens och landskapsarkitekter vid 
exploatering av framförallt område 5a.  

 Strandskyddet för Vättern och Kärsbyån värnas om.  

 Nya trafiklösningar som ändrar tillfarten till området och befintliga fastigheter. 

 Lokalisering av förskola i närheten av område 6, Bromma skog.  

 Hänsyn tas till bland annat områdets värden, hästverksamheten, befintliga fastigheter och riksväg 
50 och dess trafik med farligt gods.  

 Möjligheten till småskalig service eller livsmedelsförsäljning kan studeras vidare allteftersom 
tätortsutbyggnad sker. 

 Befintliga bostäder i anslutning till delområdet bör vara med i kommande detaljplaner. 

 Föroreningsrisken och spridningsrisken från de två potentiella objekten får utredas vidare i 
detaljplan. 
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2.6. Bromma skog  

  

 

 

 

Översiktlig karta delområdet. 
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Förutsättningar 

Bromma skog kallas även för gamla Electrolux 
fritidsområde. Området ligger som en kil in i 
Bromma och bildar en avgränsning mot Kärsby. 
Området utgörs av ett lövskogsparti centralt i 
programområdet. På vissa ställen är skogen 
nästintill ogenomtränglig. Marken ägs av Motala 
kommun. Området är en del av ett uppskattat 
bad- och strövområde, som löper genom flera 
delområden inom programområdet, och nyttjas 
frekvent av både de boende i området och andra 
motalabor. En mindre väg från Bromma gård 
passerar genom området ned till stranden. Ingen 
allmän parkering finns.  

Flera riksintressen finns inom och i anslutning 
till delområdet där natur- och kulturvärden samt 
friluftsliv ska förespråkas. Den visuella analysen 
beskriver Bromma skogs karaktär som 
övervuxna betesmarker och vattentunga sänkor 
som bildar en skog rik på värdefulla arter och 
storvuxna ekar. Ned mot Vätterns strand byter 
området karaktär och blir en pelarsal av ståtliga 
tallar med ett örtskikt av gräs. Området ägdes av 
Electrolux, vilket grundades i Motala, och 
användes som ett rekreationsområde för deras 
personal. Idag är det öppet för alla och ett 
uppskattat strövområde. Den visuella analysen 
bedömer att området spelar en viktig roll som 
bärare av ett grönt kulturarv och bör inte 
exploateras. De biotoper som finns i området i 
form av gamla ekar med håligheter och närhet 
till Vättern, gör att det också kan finnas sällsynta 
fladdermusarter inom området. 

Bromma skog har enligt 
naturvärdesinventeringen den högsta klassningen 
bland all natur inom programområdet. Det höga 
värdet består i det stora antalet naturvårdsarter 
varav flera är rödlistade, samt de många 
biotopkvaliteter som finns i stor utsträckning. 
Bromma skog har högsta naturvärde, vilket är 
motsvarande naturvärde som i ett naturreservat. 
Sverige har ett internationellt ansvar att bevara 
och skydda ädellövskogar. Östergötland är ett av 
de län som har fått ett utpekat internationellt 
ansvar att bevara och skydda ädellövskogar. 
Ädellövskogar är även en av Sveriges 
prioriterade skogstyper. Att värna om Bromma 
skog och dess ädellövskog är med andra ord ett 
nationellt och internationellt ansvar.   

Bromma skog är även en värdekärna för 
ädellövsmiljöer och alla arter som är knutna dit, 
och området har mycket hög kvalitet. 

Värdekärna är ett område som har extra stor 
betydelse för växter och djur och fungerar som 
utgångsområde för trängda arter att sprida sig 
från. Enligt Naturvårdsverkets Nationella 
strategi för formellt skydd så ska värdekärnor 
inom 500 meter från tätort prioriteras för 
formellt skydd, i synnerhet om de är av hög 
kvalitet och utgörs av en prioriterad skogstyp. 
Bromma skog uppfyller alla dessa kriterier. 
Bromma skog är med andra ord nationellt 
prioriterat utifrån sin funktion som värdekärna. 
Bevarandet av värdekärnor är en av många 
viktiga åtgärder för att säkerställa människors 
möjlighet för rekreation och friluftsliv i skogar 
nära tätorter. För mer information, se Strategi för 
formellt skydd av skog i Östergötland. 

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2008 läses följande: 

”Länsstyrelsen anser att 

exploatering i 

blandlövskogen i det så 

kallade E-luxområdet i 

Bromma, som på ett 

påtagligt sätt skadar 

naturvärdena eller 

försvårar allmänhetens 

tillträde till strandzonen, 

bör undvikas.”  

(Samrådsyttrande, 2008, sidan 2) 

Bromma skog utgör även riksintresse för turism 
och rörligt friluftsliv med Vättern och dess öar 
och strandområden. Den obrutna kontakten 
med stranden är särskilt värdefull. Ingen 
bebyggelse förekommer mer än några enstaka 
enklare stugor och tomma byggnadsskal, samt en 
privat fastighet intill Brommaområdet.  
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Privat fastighet närmast Bromma skog från 
Brommaområdet. (Tyréns AB.)  

Delområdet ligger i anslutning till Vättern. 
Vättern är Sverige näst största sjö, är del av flera 
riksintressen med stora värden för rekreation, 
växt- och djurliv, Natura 2000, 
vattenskyddsområde, samt fungerar som 
dricksvattentäkt för flertalet kommuner. Vättern 
är även viktig för yrkesfiske och båtliv. Vättern 
har med andra ord många värden som är 
väsentliga för flertalet kommuner. Att ta hand 
och värna om alla Vätterns värden är nödvändigt 
för att på lång sikt kunna behålla kommunens 
profil som Östergötlands sjöstad. 

Avrinningsstråk i riktning mot Vättern finns 
genom området som ansamlas i en lågpunkt 
närmast Vättern. Dagvattenutredningen 
konstaterar att byggnation uppströms eller inom 
det instängda området i Bromma skog bör 
undvikas då det saknar avvattningssystem till 
Vättern. Området nedströms är instängt och 
därmed känsligt för tillkommande vatten från 
nordost. 

Motala kommun har låtit göra en 
grönstrukturanalys (Grönstrukturanalys Motala stad, 
White, Calluna, Radar, 20170919) som ska ligga till 
grund för strategiska och framtida val i 
utvecklingen av Motala stad. I den eftersträvas 
en utveckling mot en sammanhängande 
ädellövsstruktur, att viktiga grönstråk ska 
behållas och förstärkas, särskilt i övergången 
mellan stad och omkringliggande landskap. 
Likaså ska befintlig grönstruktur bevaras till viss 
del vid anläggandet av nya boendemiljöer. På så 
sätt knyter området fortsatt an till platsens 
kontext och landskapliga kvalitet, till de 
omkringliggande större grönområdena samtidigt 
som det skapar platsspecifika boendemiljöer. Se 
vidare i avsnitt 3.5. Natur, landskap och friluftsliv. 

 

Områden som klassats som livsmiljöer och efterträdare i 
ädellövsträdsnätverket. Spridningslänkar redovisas som 
svarta linjer mellan livsmiljöerna. (Grönstrukturanalys 
White, Calluna, Radar.) 

 

 

Stugor i Bromma skog.  
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Stugor i Bromma skog.  

 

Utbyggnad enligt planprogrammet   

Inom planprogrammet finns bland annat 
riksintresset Vättern och dess öar och 
strandområden där turismen och det rörliga 
friluftslivet ska beaktas och värnas om. 
Programmets övergripande förslag på 
exploatering värnar och stärker de natur- och 
kulturvärden som finns. Förslaget möjliggör 
även för en större tillgänglighet och rörlighet 
inom området för turism och friluftsliv. De 
utpekade exploateringsområdena är främst 
placerade på jordbruksmark då det är mark som 
inte är tillgänglig för allmänheten, utan snarare 
kan utgöra ett hinder för det rörliga friluftslivet. 
Genom att stärka de värden som riksintressena 
står för kan exploatering inom programområdet 
möjliggöras. Markanvändningens utformning 
inom planprogrammet är också en väsentlig 
aspekt gällande att utveckla områdets karaktär 
och attraktivitet, både för boende och övriga 
kommuninvånare.  

I länsstyrelsens yttrande från 
planprogrammets samrådshandling 2009 
läses följande: 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande, 2009 sidan 2) 

Med anledning av de höga naturvärdena och 
riksintresset för turism och rörligt friluftsliv bör 
detta delområde förbli ett naturområde med 
inslag av friluftsbad. Området bör bevaras i sin 
helhet för att inte påverka de höga naturvärdena 
och landskapsbilden negativt. Den visuella 
analysen bedömer att området spelar en viktig 
roll som bärare av ett grönt kulturarv och bör 
inte exploateras. Läs vidare om detta i avsnitt 
3.5. Natur, landskap och friluftsliv. Delområdet bär 
en viktig funktion för planprogrammets helhet 
och skapar mervärde och attraktivitet för hela 
programområdet, men även för Motala stads 
nordvästra delar. Bromma, Kärsby och 
Djurkällas karaktärer kännetecknas av grönska, 
natur, odlingslandskap, vatten och småskalig 
bebyggelse. Detta delområdes markanvändning 
är en väsentlig aspekt gällande att utveckla 
programområdets karaktär och attraktivitet, både 
för boende och övriga kommuninvånare. Att 
tillvarata områdets värden genom 
planprogrammets förslag bidrar även till 
biologisk mångfald, att nå målen i det lokala 
utvecklingsprogrammet, och bidrar till att skapa 
en hållbar samhällsutveckling inom hela 
programområdet.  

Översiktsplanen från 2006 är tydlig med att 
strandzonen bör hållas fri från bebyggelse inom 
området. Bromma skog är inte lämplig för 
bebyggelse med anledning av den 
dagvattenproblematik som finns då det både 
finns instängda områden och saknar ytliga 
avvattningssystem till Vättern. Att exploatera 
området kräver därmed en ansökan eller 
anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen. 
Vättern med dess olika föreskrifter och värden 
utgör ett vattenskyddsområde. Att ansöka om 
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vattenverksamhet inom vattenskyddsområde är 
en tidskrävande process. Att få tillstånd för 
utsläpp i Vättern vid exploatering och  
hårdgörande av mark inom delområdet kan ses 
som olämpligt av Länsstyrelsen, på grund av de 
föroreningsrisker som exploatering avger på 
Vätterns olika värden och allmänna intressen. 
Planprogrammets förslag är därmed att 
dagvattenutredningens rekommendation bör 
följas och området förbli ett natur- och 
strövområde med inslag av friluftsbad för 
allmänheten. Skogen ska skötas så att den 
biologiska mångfalden bibehålls och så att 
området behåller sitt värde som strövområde 
och är fortsatt sammankopplat med övriga 
vandringsleder inom programområdet. Att 
bevara delområdet som rekreationsområde är 
enligt miljökonsekvensbeskrivningen mycket 
positivt. Enligt grönstrukturanalysen Bromma 
skog en viktig spridningslänk för 
ädellövträdsnätverket och en del i Motala stads 
grönstrukturstrategi. 

Strövområdet kan utvecklas till ett stadsnära 
grönområde med inslag av friluftsbad, och bör 
på sikt göras till naturreservat för att utnyttja de 
befintliga värden som finns och främja 
friluftslivet ännu mer. Naturreservatets innehåll 
bestäms vid eventuell reservatsbildning. 
Friluftsanordningar såsom historiska 
vandringsleder, grillplatser, bänkar, 
papperskorgar, vindskydd och 
informationstavlor om natur- och kultur skulle 
kunna gynna friluftslivet. Om de befintliga 
stugorna i Bromma skog är i tillräckligt gott 
skick hade de kunnat användas till 
friluftslivsanordningar såsom omklädningshytt 
eller liknande för att bevara delar av platsens 
karaktär och historia. 
Miljökonsekvensbeskrivningen poängterar risken 
för slitage när antalet besökare till området ökar, 
vilket bör beaktas vid anläggandet av 
anordningar för friluftslivets behov.     

Bromma skog har högsta naturvärde, vilket är 
motsvarande naturvärde som i ett naturreservat. 
Bromma skog består till stor del av ädellövskog. 
Sverige har ett internationellt ansvar att bevara 
och skydda ädellövskogar. Östergötland är ett av 
de län som har fått ett utpekat internationellt 
ansvar att bevara och skydda ädellövskogar. Att 
värna om Bromma skog och dess ädellövskog är 
med andra ord ett nationellt och internationellt 
ansvar. Bromma skog är även en värdekärna för 
ädellövsmiljöer och alla arter som är knutna dit, 
och området har mycket hög kvalitet. Enligt 

Naturvårdsverkets Nationella strategi för 
formellt skydd så ska värdekärnor inom 500 
meter från tätort prioriteras för formellt skydd, i 
synnerhet om de är av hög kvalitet och utgörs av 
en prioriterad skogstyp. Bromma skog uppfyller 
alla dessa kriterier. Bromma skog är med andra 
ord nationellt prioriterat utifrån sin funktion 
som värdekärna. Att stärka Bromma skog som 
rekreationsområde går i linje med det nationella 
och internationella ansvar som kommunen har 
att skydda ädellövskogar och värdekärnor.   

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2008 läses följande: 

”Länsstyrelsen anser att 

exploatering i 

blandlövskogen i det så 

kallade E-luxområdet i 

Bromma, som på ett 

påtagligt sätt skadar 

naturvärdena eller 

försvårar allmänhetens 

tillträde till strandzonen, 

bör undvikas.”  

(Samrådsyttrande, 2008, sidan 2) 

Att exploatera inom delområdet strider mot 
länsstyrelsens yttrande då exploatering påverkar 
områdets naturvärden negativt och minskar 
allmänhetens tillgänglighet inom området. Även 
miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att 
exploatering av området leder till en betydande 
miljöpåverkan med stora eller mycket stora 
konsekvenser av regional, kommunal och lokal 
betydelse. 

Delområdet ligger i anslutning till Vättern. Flera 
kommuner är beroende av Vättern som 
dricksvatten, bad, turism, friluftsliv, båtliv med 
mera. Därmed består Vättern av många olika 
värden som måste tas hänsyn till för att Vättern 
ska kunna ha fortsatt god vattenkvalitet och 
attraktionsvärde. Vätterns värden har ett större 
allmänt intresse än exploatering i strandnära 
lägen.   
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Översiktsplanen från 2006 och planprogrammets 
reviderade inriktningsbeslut från 2009 är tydliga 
med att strandzonen bör hållas fri från 
bebyggelse. Stranden längs med Vättern bör 
istället utvecklas som rekreationsstråk i 
Varamons förlängning. På lång sikt skulle en 
kommunal badplats kunna vara 
eftersträvningsvärt när parkering och 
trafikmatning är anlagda. Det bör i det här fallet 
vara en mindre friluftsbadplats, liknande den 
som finns idag, där friluftslivet och naturen är i 
centrum men med lite mer faciliteter än där finns 
idag. För barn och ungdomar kan en 
motorikbana och skogslekplats vara önskvärt. 
Service i form av omklädningsrum och toalett 
skulle gynna besökare.  

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

” Behovet att förbättra 

gång- och cykelstråket 

utefter stranden bör 

beaktas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6-7) 

Vättern skyddas bland annat som 
vattenskyddsområde och är en viktig del i 

kommunens och flera andra kommuners 
dricksvattenförsörjning. Försiktighet bör råda i 
närhet av vattendragen. Dagvatten behöver 
fördröjas inom utlopp till Vättern genom bland 
annat vegetation och dagvattenåtgärder. 
Exploatering med hårdgörande av yta hade varit 
motsatta ingrepp till det som behövs för att 
säkerställa vattenskyddsområdet och Vätterns 
vattenkvaliteter.  

Ingen ny bebyggelse bör med andra ord tillåtas 
här och delar av byggnadsplanen (BPL25) inom 
Bromma skog bör på sikt upphävas om 
naturreservat ska uppföras. Även 
miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att det är mycket positivt för 
naturmiljön att planprogrammet inte föreslår 
någon exploatering inom den mest värdefulla 
naturen, som exempelvis detta område. Då en 
exploatering av delområdet annars hade kunnat 
generera i en mycket stor betydande 
miljöpåverkan, samt påverkan på flera 
kommuners dricksvattenförsörjning med mera. 
Stranden ska hållas tillgänglig för allmänheten. 
Inom programområdet bedöms belastningen 
inte bli större än vad den är på andra platser. 

Angöring för bilar sker idag från Lemundakorset 
över Kärsbyån och västerifrån från avfarten 
Bromma gård. Förbättrade och säkra 
trafiklösningar bör komma till stånd för att 
kunna utveckla området som rekreationsområdet 
och kommunal badplats i större mån än det är 
idag. På lång sikt kan den nya avfarten från 
riksväg 50 göra det möjligt att trafikera ett större 
antal bilar till området än vad som är möjligt på 
vägnätet idag. Parkeringarna bör finnas i 
anslutning till Bromma skog snarare än inom 
området. De bör vara tillgänglighetsanpassade, 
likaså gäller gångvägarna mellan besöksmålet och 
parkeringen. Se vidare i avsnitt 3.3. Trafik.  
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Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Området stärks som rekreationsområde med inslag av friluftsbad när nya trafiklösningar och 
parkering för besöksnäring finns i anslutning till området. 

 Utveckling av områdets viktiga roll som bärare av ett grönt kulturarv och skapare av attraktivitet 
och mervärde för hela programområdet samt Motala stads nordvästra delar.  

 Området utvecklas till ett stadsnära grönområde i enlighet med nationella riktlinjer.  

 Utifrån områdets internationella betydelse som värdekärna och ädellövskog bör området på sikt 
göras till naturreservat. Genom naturreservat nyttjas de befintliga värden som finns och 
friluftslivet främjas ännu mer.  

 Friluftsanordningar anordnas för att gynna besöksnäringen och friluftslivet som till exempel 
vandringsstigar, toaletter och omklädningsrum.  

 Friluftsanläggningar bör om möjligt anläggas i de befintliga stugorna i Bromma skog för att bevara 
delar av områdets karaktär och historia. 

 Stranden längs med Vättern bör utvecklas som rekreationsstråk i Varamons förlängning.  

 På lång sikt skulle en kommunal badplats för friluftsbad kunna vara eftersträvningsvärt i området 
när parkering och trafikmatning är anlagda. 

 Genom att området förbli ett natur- och strövområde med inslag av friluftsbad för allmänheten 
följs dagvattenutredningens rekommendationer. Likaså följs den visuella analysens och 
naturvärdesinventeringens bedömning.  

 Vätterns alla värden ska värnas om samt delområdets betydelse för hela Motala. Planprogrammets 
förslag följer riksintressena krav och den lagstiftning som finns. 
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2.7. Kärsbyån nord 

  

 

Förutsättningar 

Kärsbyån nord ligger söder om Lemundavägen 
(1081), mellan Nykyrka ridklubb, Kärsby 
ridcenter och fritidshusbebyggelsen i Djurkälla 
och Kärsby norra. Tillfarten till området är från 
Lemundavägen i norr. Siktförhållandena vid 
utfarten bedöms som tillfredsställande och det är 
möjligt att koppla på en större trafikmängd här. 
En väg i gränsen mellan ridklubben och aktuellt 
delområde går ned till bebyggelsegrupp Kärsby 
norra vid stranden. Större delen av området 
består av tallskog med låga naturvärden. I 
sydöstra delen är det öppen åkermark. Ingen 
bebyggelse finns i området, förutom en 
avstyckad gård vid Lemundavägen. Delområdet 
ligger i anslutning till Kärsbyån. 

En skogsridå löper mellan Djurkälla och Kärsby 
och skapar en naturlig avdelning mellan 
bostadsområdena. Den visuella analysen 
bedömer att skogen fyller en viktig funktion som 
en grön korridor mellan Vättern i söder och 
Djurkällaplatån i norr. Den används flitigt av 
ryttare och fotgängare som en informell 
rekreationsled och som ett trevligt sätt att nå 
skogen på Djurkällaplatån. Den visuella analysen 
bedömer att korridoren kan bli mindre än vad 
den är idag men den bör inte brytas. 

Översiktlig karta delområdet. 
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Den angränsande hästverksamheten öster om 
vägen medför skyddsavstånd med avseende på 
allergener från hästarna. Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter 
mellan hästverksamheter och bostäder. Med en 
avskiljande funktion som exempelvis 
skogsområde eller kulle mellan 
hästverksamheten och bostäderna kan ett 
kortare avstånd godkännas. Med en lantlig 
karaktär inom området eller med utpräglad 
landsbygdsmiljö kan ett avstånd mindre än 200 
meter också godkännas. För mer information se 
Tjänsteskrivelse om hästhållning nära bostäder. 

Området ligger inte i närheten av det 
kommunala ledningsnätet för vatten och 
spillvatten idag. Vid detaljplanering av detta 
område bör kapaciteten och de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamhetsområde vatten 
och spillvatten utredas. Strandskyddet vid 
Kärsbyån sträcker sig in över åkermarken.  

Inga kända naturvärden berör området. Längs 
befintlig väg har en förmodad fornlämning 
(objekt 3) påträffats i och med den arkeologiska 
utredning som gjorts, som avser ett tidigare 
gynnsamt läge för boplats. Den visuella analysen 
beskriver Kärsby och dess långa historia där 
bygden och Kärsbyån har sprudlat av liv under 
en lång tid. Namnet Kärsby nämns för första 
gången 1399 då en gård hänvisas till som 
Kaersbygd, eller Kärsbyggd, som vi hade sagt 
idag. I anslutning till ån har genom tiderna även 
legat en kvarn och bygden har haft en egen 
tegelindustri. Blandningen av höga naturvärden, 
verksamheter och bebyggelse är karakteristiskt 
för Kärsbys kulturhistoria. Vid en exploatering i 
Kärsby kan man använda en blandad bebyggelse 
där bostäder och eventuell service samexisterar 
på samma sätt som det varit historiskt, som till 
exempel vid kvarnen i Kärsbyån.  

En före detta handelsträdgård finns i anslutning 
till området. Den är utpekad av Länsstyrelsen 
som potentiellt förorenad. Föroreningar kan 
härröra från bekämpningsmedel som använts. 

Det kan inte uteslutas att bekämpningsmedel 
kan ha transporterats genom marken och 
påverkar aktuellt delområde. Om föroreningar 
påträffas och beroende på dess utbredning, kan 
de behöva avlägsnas.  

 

Vy åt norr. Plats för förmodad fornlämning förgrunden 
inom åkermarken. Den före detta handelsträdgården 
ligger till höger om vägen. 

 

Den före detta handelsträdgården. 

Dagvattenutredningen redovisar ett par stråk 
som avvattnar skogsområdet. 
Dagvattenutredningen visar på att en 
exploatering leder till ökade dagvattenflöden. 
Två alternativa lägen för fördröjning av 
dagvatten i områdets södra del föreslås i 
lågpunkter, innan dagvattnet når Vättern. 
Strandskyddet berör eventuellt de alternativa 
fördröjningsområdena. Vid den södra platsen 
längs Böljegången i anslutning till delområdet 
finns det redan idag tecken på att det kan stå 
vatten vid vissa tidpunkter på året. 

Motala kommun har låtit göra en 
grönstrukturanalys (Grönstrukturanalys Motala stad, 
White, Calluna, Radar, 20170919) som ska ligga till 
grund för strategiska och framtida val i 
utvecklingen av Motala stad. I den eftersträvas 
att viktiga grönstråk ska behållas och förstärkas, 
särskilt i övergången mellan stad och 
omkringliggande landskap. Likaså ska befintlig 
grönstruktur bevaras till viss del vid anläggandet 
av nya boendemiljöer. På så sätt knyter området 
fortsatt an till platsens kontext och landskapliga 
kvalitet, till de omkringliggande större 
grönområdena samtidigt som det skapar 
platsspecifika boendemiljöer. 
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Utbyggnad enligt planprogrammet   

Nya bostäder bedöms som möjligt inom en stor 
del av området. Bostadsbebyggelsen kan med 
fördel fördelas på olika bostadstyper och 
upplåtelseformer. En något tätare exploatering 
med grupphus och mindre flerbostadshus kan 
tillåtas här. I den södra delen av området kan det 
finnas möjlighet att etablera någon form utav 
boende för korttidsuthyrning som vandrarhem 
eller liknande. Möjligheten för småskalig service 
eller mindre livsmedelsförsäljning kan studeras 
vidare om behov uppkommer allteftersom 
tätorten byggs ut. Angränsande fastigheter inom 
område 2, Strandzonen och Kärsbyåns dalgång, bör 
vara med i framtida detaljplaner för att utreda 
möjligheten till kommunalt vatten och 
spillvatten närmast vattendragen, samt vid 
anläggandet av kommunala vägar till befintliga 
bostadshus om ny trafikmatning dras.  

Avståndet till hästverksamhetens 
gödselhantering och stallbyggnader vid ny 
bebyggelse bör vara på minst 100 meter för att 
bevara ett visst säkerhets- och hänsynsavstånd 
till hästverksamheten. Enligt Tjänsteskrivelse om 
hästhållning nära bostäder är bedömningen att man 
kan gå närmre än Folkhälsomyndighetens 
rekommendation på 200 meter i 
planprogrammet med tanke på den lantliga 
karaktären i området och topografin. Skillnad i 
avståndet mellan hästverksamhetens 
gödselhantering, stallbyggnader och hagarna 
skulle kunna finnas. När detaljplaner genomförs 
bör då gällande riktlinjer följas. På grund av 
skyddsavståndet från ridanläggningen lämnas en 
bebyggelsefri zon med ett grönstråk längs 
Böljegången.  

Ett respektavstånd mot den befintliga 
bebyggelsen i Djurkälla och Kärsby norra bör 
också iakttas genom att bevara delar av 
tallskogen i söder och väster. Den befintliga 
vägen ner i området från Lemundavägen kan 
utgöra primär tillfart och kommunal väg till den 
nytillkommande bebyggelsen. Med tiden kan de 
befintliga vägarna närmast Kärsbyån omvandlas 
till gång- och cykelväg när vägnätet till de nya 
bostadsområdena är utbyggda. De nya vägarna 
till de nya bostadsområdena ska kopplas ihop 
med de befintliga husen vid Vättern och 
Kärsbyån (område 2, Strandzonen och Kärsbyåns 
dalgång, och område 9, Djurkälla och Kärsby norra). 
Likaså gång- och cykelvägen mellan Nykyrka och 
Motala bör kopplas ihop med gång- och 
cykelstråk inom delområdet och vidare norr och 

väster ut. En möjlig dragning av gång- och 
cykelvägen mellan Nykyrka och Motala kan vara 
längs med Böljegången, genom grönstråket upp 
mot Djurkällaplatån och därefter vidare norr om 
programområdet. Ett annat förslag är att följa 
Böljegången upp till Lemundavägen och ta en 
genare väg längs med riksväg 50 norr om 
programområdet. Exakt dragning får utredas 
vidare i ett eget investeringsprojekt. Se vidare i 
avsnitt 3.3. Trafik. Grönstråket bör också 
möjliggöras för exempelvis promenadstigar och 
ridvägar som samsas upp till Djurkällaplatån. 

 

Vy mot sydväst från Böljegången.  

Inför exploatering inom programområdet är det 
generellt sätt värdefullt om det går att knyta an 
till platsernas rika kulturhistoria. Den visuella 
analysen exemplifierar detta genom att man i 
detaljplaneskedet kan ge kvarter och platser 
namn som är baserade på historiska företeelser, 
eller att man använder klassiska stavningar som 
exempelvis Kaersbygd (Kärsby). Platsen för 
förmodad fornlämning längs vägen, objekt 3 i 
den arkeologiska utredningen, bör beaktas vid 
eventuell markexploatering. Vid 
markexploatering krävs fortsatt arkeologisk 
utredning etapp 2. I avsnitt 3.1. Jordbruk finns 
mer om avvägningen kring jordbruksmarken. 

Miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att vid en exploatering av området 
påverkas också landskapsbilden. Graden av 
påverkan beror på exploateringsgraden och 
bebyggelsens utformning. För att den negativa 
påverkan på landskapsbilden ska bli så liten som 
möjligt, är det positivt om personer med 
bebyggelseantikvarisk kompetens och/eller 
landskapsarkitekt finns med i det framtida 
detaljplanearbetet. 
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I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”Kommande ny bebyggelse 

i [delområde 5b och 7] 

skall anpassas till 

naturvärdena längs 

stranden och Kärsbyån. […] 

Det ger möjligheter att 

skapa en frizon nära 

åravinen och att lämna 

större avstånd till befintlig 

bebyggelse.”  

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6) 

Strandskyddet vid Kärsbyån sträcker sig in över 
åkermarken. Ny bebyggelse ska inte tillkomma 
inom strandskyddsområdet. Då Kärsbyåns 
vattenliv och omgivning är värdefull och känslig 
bör man undvika att gå närmare åns 
strandskydd. Istället bör man skapa natur- och 
grönområden runt Kärsbyån för rekreation och 
lek. Därmed får de nya exploateringsområdena 
ett naturligt hänsynsavstånd till befintliga värden 
och bebyggelse, samt platser för lek och 
promenader. Översiktsplanen är också tydlig 
med att strandzonen bör hållas fri från  

bebyggelse. Enligt den visuella analysen är 
Kärsbyån en nyckelbit av landskapsbilden inom 

programområdet. Genom att värna om 
strandskyddet tar man heller inte bort en viktig 
del av landskapsbilden inom programområdet. 
Det är betydelsefullt om strandskyddsområdet 
och hänsynsområdet till hästverksamheten kan 
få en lämplig användning som passar in i 
landskapet, vilket miljökonsekvensbeskrivningen 
poängterar. Mark kan även behöva reserveras för 
nödvändig dagvattenhantering i området. 

I samband med detaljplan inom området bör 
föroreningsrisken och spridningsrisken från den 
före detta handelsträdgården utredas. 
Rekommendationen är att göra en 
markundersökning av källan då det kan finnas 
risk för ytliga föroreningar, vilket kan påverka 
människor som vistas eller bor i närheten av 
fastigheten. Likaså bör föroreningsrisken från de 
gamla kvarn- och tegelbruksverksamheterna vid 
Kärsbyån tas i beaktning.  

Avvattningsstråken genom delområdet utgör en 
planeringsförutsättning som måste beaktas, 
likaså områdena för fördröjning av dagvatten. 
Eventuellt kan gator förläggas i 
avrinningsstråken som hjälp till att avleda 
dagvatten ytledes till samlingspunkt. 
Strandskyddet kan komma att behöva upphävas 
för fördröjningsanläggningar. 
Dagvattenhanteringen i området behöver 
utredas vidare i samband med 
detaljplaneprocessen. Även VA-lösningen bör 
kontrolleras mot kapaciteten för ledningsnätet i 
Djurkälla. 

 

 

Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Exploatering inom området där bebyggelse blandas med inslag av grönstråk och 
dagvattenhantering. 

 Kommunalt huvudmannaskap för vägar. 

 Kommunalt vatten och spillvatten. 

 Hänsyn tas till hästverksamhet, ridvägar, befintliga fastigheter och övriga värden inom området. 

 Strandskyddet för Vättern och Kärsbyån värnas om.  

 Nya trafiklösningar ändrar trafikmatningen i området och befintliga fastigheter. 

 Möjligheten till småskalig service eller livsmedelsförsäljning kan studeras vidare inom området 
allteftersom tätortsutbyggnad sker. 

 Graden av påverkan på landskapsbilden beror på exploateringsgraden och bebyggelsens 
utformning, vilket får studeras vidare i detaljplanearbetet. 

 Befintliga bostäder i anslutning till området bör vara med i kommande detaljplaner. 

 Föroreningsrisken och spridningsrisken från de två potentiella objekten får utredas vidare i 
detaljplan. 
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2.8. Kärsby gård och omgivande hästverksamheter 

 

  

 

Förutsättningar 

Området ligger i programområdets nordöstra 
hörn och nås via Lemundavägen (väg 1081) i 
norr. Det vägnät som finns i området leder till 
bebyggelse söder respektive norr om Kärsbyån. 
Nykyrka ridklubb och Kärsby ridcenter har sina 
anläggningar här. Nordvästra delen av området 

är skogbevuxet. Betes- och rasthagar finns runt 
ridklubben, samt byggnader som hör till 
verksamheten. Kärsby gård ligger i områdets 
sydöstra del. Området är väl synligt från riksväg 
50. 

Översiktlig karta delområdet. 
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Kärsby gård är kulturhistoriskt intressant. 
Rekommendationer enligt 
kulturmiljöprogrammet är att bebyggelsen 
bevaras och att det historiska sammanhanget, 
med de äldre byggnader som är bevarade och 
Kärsbyån, fortsättningsvis är synligt. 

 

Vy mot söder. Ridanläggning med hästhagar.  

Marken för hagarna i norr har enligt 
naturvärdesinventeringen ett visst naturvärde. 
Marken är väldigt varm och torr med inslag av 
blottad sand och med viss förekomst av 
biotopkvaliteter. Delar av området berörs av 
strandskyddet vid Kärsbyån.     

I nordöstra hörnet har under den arkeologiska 
utredningen, etapp 1, ett presumtivt 
fornlämningsområde (objekt 9), boplatsläge, 
3000-4000 f Kr, markerats.  

 

Hästverksamheter bedrivs vid Kärsby gård av 
Nykyrka ridklubb och Kärsby ridcenter där 
anläggningen är uppdelad mellan de två. 
Ridklubben ansvarar för ridhuset (den norra 
byggnaden) och de 2 utomhusbanorna medan 

Kärsby ridcenter ansvarar för stallet och flertalet 
hagar. Kärsby ridcenter har plats för ett 40-tal 
hästar i stallet. Utöver de hästar som hyr in sig 
för en plats i stallet kan ridklubbens medlemmar, 
omkring 120 medlemmar i dagsläget, komma 
med sina hästar och rida i ridhuset och på 
utomhusbanorna. Vid hästtävlingar eller 
liknande kan många fler hästar befinna sig i 
området. Enbart de hästar som finns i stallet har 
tillgång till de hagar som finns. Längre 
skogsritter sker mot Ödebyhållet eller 
Kolmetorp snarare än i södra delarna av 
programområdet.  

Hästverksamheten ger på grund av risk för 
spridning av allergener upphov till 
skyddsavstånd till bostäder. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett 
skyddsavstånd på 200 meter mellan 
hästverksamheter och bostäder. Om en 
skyddande funktion, exempelvis ett 
skogsområde eller en kulle, finns mellan 
hästverksamheten och bostäderna kan ett 
kortare avstånd vara tillräckligt. Minst 100 meter 
från ridanläggningen bör ses som en målsättning. 
Hänsynsavstånd till hästar får utredas vidare i 
berörd detaljplan. Skillnad i avståndet mellan 
ridanläggningarna och hagarna skulle kunna 
finnas utifrån tidsaktuella riktlinjer. För mer 
information se Tjänsteskrivelse om hästhållning nära 
bostäder.  

 

Utbyggnad enligt planprogrammet   

Hästverksamheter finns inom området och de 
ges möjlighet att vara kvar i planprogrammet. 
Ingen ny bostadsbebyggelse föreslås därför inom 
detta område, förutom kompletterande 
byggnader till befintlig bebyggelse och 
hästverksamheter. Hänsyn behöver då tas till 
hästverksamheterna och områdets natur- och 
kulturvärden. Vid eventuell markexploatering i 
närhet till presumtiv fornlämning krävs 
arkeologisk utredning, etapp 2. Riskutredning 
gällande farligt gods från riksväg 50 kan bli 
aktuell i detaljplaneskedet för exploatering inom 
75 meter från vägen. Mark kan behöva 
reserveras för nödvändig dagvattenhantering i 
området. 

Vägen genom området och bron över Kärsbyån 
kommer att utgöra angöring till den befintliga 
bebyggelsen söder om Kärsbyån fram till dess att 
området söder om Kärsbyån exploateras. Den 
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befintliga bron tål troligen inte ökad trafik och 
vägen är heller inte lämplig för det. När det blir 
aktuellt med bebyggelse söder om ån måste 
beslut om hur området ska anslutas till 
omgivande vägnät ha fattats. Det aktuella 
alternativet är att på lång sikt få till en ny avfart 
från riksvägen. Därmed kan det tänkas att 
trafiken förbi ridklubben och Kärsby gård 
minskar när angöringen till de befintliga 
bostadshusen söder om Kärsbyån leds om. I och 
med den framtida trafikplatsen på riksväg 50 kan 
avfarten till Lemundavägen komma att stängas 
när trafikplatsen är byggd. Lemundavägen (väg 
1081) knyts då samman med Illersjövägen (väg 
1109) via en planskild passage över riksvägen. Se 
vidare i avsnitt 3.3. Trafik.  

Den framtida gång- och cykelvägen mellan 
Motala och Nykyrka kommer sannolikt att 
passera delområdet. Dragningen blir utifrån vart 
det är lämpligt att bland annat placera en ny 
gång- och cykelbro över Kärsbyån. Därmed kan 
vissa hagars utformning komma att behöva 
förändras. En förbättrad gång- och cykelväg 
mellan centrum och hästverksamheten kan 
förbättra förbindelsen mellan programområdet 
och Motalas centrum och underlätta för 
människor att ta sig till och från 
hästverksamheten med cykel. Exakt placering 
och dragning av gång- och cykelväg får studeras 
vidare i ett eget framtida investeringsprojekt. Se 
vidare i avsnitt 3.3. Trafik.     

Kärsby gård och miljön och byggnaderna 
runtomkring den bör hållas intakt. 
Miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen i och med detta förslag att 
tillräcklig hänsyn tas till kulturmiljön kring 
gården och att det är viktigt med en varsam 
exploatering med hänsyn till kulturmiljön. 
Hänsyn ska tas till Kärsbyåns strandskydd och 

avstånd till riksväg 50 och dess trafik med farligt 
gods. 

 

Kärsby gårds mangårdsbyggnad (cirka 1880). 
(Kulturmiljöprogrammet.)  

 

Vy mot söder. Ridanläggning med utomhusbanor. 
Längst i söder den före detta handelsträdgården.   

Det kan gärna finnas en samklang mellan 
hästverksamheten och de natur- och 
kulturvärden som finns i anslutning till detta 
delområde såsom bland annat Kärsbyån, Kärsby 
gård och Djurkällaplatån. Det kan ske 
exempelvis genom gemensamma eller separerade 
gång- och ridvägar. Möjligheter till ridvägar runt 
delområdet och vidare norrut mot 
Djurkällaplatån, Illersjö och Kolmetorp bör inte 
byggas bort vid planläggning av anknytande 
delområden. 

Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Hästverksamheterna ges möjlighet att vara kvar. 

 Kärsby gård samt miljön och byggnaderna runtomkring den hålls intakt.  

 Viss komplettering till befintlig bebyggelse och hästverksamheten samt ekonomibyggnader kan 
vara lämpliga om hänsyn tas till verksamheter och natur- och kulturvärden. 

 Minskad trafikmatning inom området och ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter 
genom nya trafiklösningar. 

 Hänsyn tas till bland annat Kärsbyåns strandskydd och avstånd till riksväg 50 och dess trafik med 
farligt gods. 

 Möjligheter ges till ridvägar runt delområdet och vidare norrut inom anknytande delområden.  
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2.9. Djurkälla och Kärsby norra 

 

 

Översiktlig karta delområdet. 
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Förutsättningar 

Bostadsområdet i Djurkälla nås från 
Lemundavägen (väg 1081) via 
Sunnanvindsvägen eller Notvarpsstigen. I den 
norra delen finns beteshagar med kor och väster 
härom är odlingsmark. Vid Notvarpsavfarten är 
Baptistkyrkans sommarhem Åvik beläget. Inom 
södra och östra delen av området finns cirka 90 
tomter med fritidshus och knappt 10 
permanentbostadshus längs ett småskaligt 
vägnät. Tomterna varierar i storlek mellan 750 
och 1 300 kvadratmeter. En del mindre 
naturområden inryms också i området.  

 

Vy mot öster. Bostadsområdet i Djurkälla närmast. 
(Lantmäterienheten Motala kommun.)  

 

 

Vy mot öster. Bostadsområdet i Djurkälla närmast. 
(Lantmäterienheten Motala kommun.)  

Bostadsområdet i Kärsby, norr om Kärsbyån, 
nås från Lemundavägen (väg 1081) via 
Böljegången. Bostadsområdena binds samman 
genom en gångväg närmast vattnet. Inom 
området finns det 27 tomter där cirka sju stycken 
är arrendetomter, längs ett småskaligt vägnät. 
Tomterna varierar mellan 500 och 1500 
kvadratmeter. Stråk ner till Vättern mellan vissa 
tomter finns. Delområdet är planlagt och 
byggrätterna varierar mellan 60 och 80 

kvadratmeter sammanlagt. De biotoper som 
finns i området i form av gamla ekar med 
håligheter och närhet till Vättern, gör att det 
också kan finnas sällsynta fladdermusarter inom 
området. 

En skogsridå löper mellan Djurkälla och Kärsby 
norra skapar en naturlig avdelning mellan 
bostadsområdena. Skogen fyller en viktig 
funktion som en grön korridor mellan Vättern i 
söder och Djurkällaplatån i norr. Framförallt 
norra delen av området berörs av detta 
grönstråk. Den används flitigt av ryttare och 
fotgängare som en informell rekreationsled och 
som ett trevligt sätt att nå skogen på 
Djurkällaplatån. Den visuella analysen bedömer 
att korridoren kan bli mindre än vad den är idag 
men den bör inte brytas.  

Motala kommun har låtit göra en 
grönstrukturanalys (Grönstrukturanalys Motala stad, 
White, Calluna, Radar, 20170919) som ska ligga till 
grund för strategiska och framtida val i 
utvecklingen av Motala stad. I den eftersträvas 
att viktiga grönstråk ska behållas och förstärkas, 
särskilt i övergången mellan stad och 
omkringliggande landskap. Likaså ska befintlig 
grönstruktur bevaras till viss del vid anläggandet 
av nya boendemiljöer. På så sätt knyter området 
fortsatt an till platsens kontext och landskapliga 
kvalitet, till de omkringliggande större 
grönområdena samtidigt som det skapar 
platsspecifika boendemiljöer. 

Lemundavägen förorsakar ett visst 
vägtrafikbuller, men bullerproblematiken avtar 
ganska snart med avståndet från vägen. Utfarten 
från Notvarpsstigen är inte optimal 
säkerhetsmässigt, beroende på backkrön och 
kurva, men godtagbar. På Lemundavägen råder 
en tillståndspliktig zon på 15 meter från 
vägområdet för de objekt som inte ligger inom 
detaljplan och som inte kräver bygglov. Då 
detaljplan upprättas i anslutning till 
Lemundavägen ska kommunen samråda med 
Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till 
trafiksäkerheten tas inom den tillståndspliktiga 
zonen. Detsamma gäller vid bygglov. Se vidare i 
avsnitt 3.10. Risk – farligt gods och säkerhetsavstånd 
vid väg.  

Beteshagen i norr har enligt 
naturvärdesinventeringen ett påtagligt 
naturvärde, träd med håligheter, blottad sand 
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och ett antal naturvårdsarter ger den klassningen 
förutsatt att marken fortsätter att hävdas som 
betesmark. I övrigt är inga naturvärden 
dokumenterade förutom ett mindre område vid 
stranden. Kor medför en viss problematik med 
lukt och flugor, dock inte allergener. Ett visst 
respektavstånd rekommenderas. 

 

Öppen odlingsmark sett norrut från Krocketstigen. 

I den arkeologiska utredningen har ett område 
inom beteshagen söder om sommarhemmet 
Åvik markerats som objekt för förmodad 
fornlämning (objekt 2). Även ett objekt (1) för 
förmodad fornlämning är markerat i öster vid 
nedfarten till Sunnanvindsvägen. 

Delområdet ligger i anslutning till Vättern. 
Vättern är Sverige näst största sjö, är del av flera 
riksintressen med stora värden för rekreation, 
växt- och djurliv, Natura 2000, 
vattenskyddsområde samt fungerar som 
dricksvattentäkt för flertalet kommuner. Vättern 
är även viktig för yrkesfiske och båtliv. Vättern 
har med andra ord många värden som är 
väsentliga för flertalet kommuner. Att ta hand 
och värna om alla Vätterns värden är nödvändigt 
för att på lång sikt kunna behålla kommunens 
profil som Östergötlands sjöstad. 

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

” Behovet att förbättra 

gång- och cykelstråket 

utefter stranden bör 

beaktas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6-7) 

Dagvattenutredningen visar att det centrala 
öppna grönområdet i Djurkälla är viktigt för 

dagvattenhanteringen och fungerar som ett 
fördröjningssystem för dagvatten genom 
delområdet. Konsekvenserna av att eventuellt 
exploatera grönområdet måste studeras vidare i 
detaljplan, eftersom dagvattenutredningen 
bedömer vegetationen som viktig för att inte 
påverka fastigheterna närmare Vättern.   

Delområdet ingår inte kommunalt VA-
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
De enskilda avloppslösningarna är i varierande 
funktion och enligt kommunens bedömning i 
VA-översikten är området i behov av en större 
gemensam lösning för spillvatten. Det befintliga 
fritidshusområdet i Djurkälla har 
dricksvattenförsörjning då samfälligheten är 
ansluten till det kommunala 
dricksvattenledningsnätet. Området ligger inte i 
närheten av kommunalt ledningsnät för 
spillvatten. En utbyggnad av VA-ledningsnätet 
till de befintliga bostadsområdena i Djurkälla 
och Kärsby norra måste genomföras om det ska 
bli kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. Enligt VA-översikten över 
Motala kommun är detta delområde prioriterat 
för utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Den 
kapacitetsutredning med förprojektering för 
vatten och spillvatten som har genomförts, har 
utgått från tidigare planer och förutsättningar på 
de fastigheter som ingår i detta delområde, och 
bör kontrolleras inför detaljplanearbetet.  

  

Utbyggnad enligt planprogrammet   

Längs norra delen av Notvarpsstigen föreslås ett 
par områden för kompletterande ny 
bostadsbebyggelse. Placering av bebyggelsen bör 
ske med hänsyn och säkerhetsavstånd till 
Lemundavägen och dess vägtrafikbuller. Likaså 
bör nya bostäder också ligga på ett visst avstånd 
från beteshagen. I anknytning till Lemundavägen 
kan småskalig anläggning för besöksnäringen till 
Djurkällaplatån, exempelvis ett sommarcafé eller 
liknande, främja friluftslivet och skapa en entré 
till Djurkällaplatån som strövområde. Det 
befintliga grönstråket från Vättern upp till 
Djurkällaplatån mellan Djurkälla och Kärsby bör 
bevaras i den mån att stråket är tillräckligt brett 
för att inte påverka omgivningens växt- och 
djurliv och djurens rörelsemönster i för stor 
grad. Grönstråket i norra delen av delområdet 
bör också möjliggöras för exempelvis 
promenadstigar och ridvägar som samsas upp till 
Djurkällaplatån. 
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På jordbruksmarken väster om beteshagen, 
direkt norr om Krocketstigen, föreslås en 
varierad bostadsbebyggelse för att kunna 
tillmötesgå den aktuella marknaden för bostäder. 
Läs vidare om avvägningen om jordbruksmarken 
i avsnitt 3.1. Jordbruk. Ett fåtal flerbostadshus 
skulle kunna vara lämpligt på jordbruksmarken 
om intresse finns och platsens karaktär och 
siktförhållanden tillåter. Flerbostadshus på 
åkermarken i väst bör ha ett lägre våningsantal 
med större träd runtomkring för att avskärma 
bebyggelsen och känslan av dess storlek. 
Bebyggelse bör ha ett visst avstånd till 
beteshagen i öster samt Lemundavägen i norr 
för att undvika trafikbuller och påverkan på 
naturvärdena. Exploateringen bör också 
anpassas till miljön runtomkring, exempelvis 
med trädplantering som skärmar av bebyggelsen 
mot det öppna jordbrukslandskapet. När man 
befinner sig vid tegarna och åkermarken i 
Djurkälla (område 11, Längs med Lemundavägens 
västra del) bör man inte kunna se bebyggelsen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen poängterar också 
vikten av samråd med personer med 
byggnadsantikvarisk kompetens och 
landskapsarkitekter i detaljplaneprocessen vid en 
exploatering av jordbruksmarken inom detta 
område. Dessutom betonas att påverkan på 
landskapsbilden vid exploatering av 
jordbruksmarken beror på omfattningen, höjden 
och utformningen samt placeringen av 
bebyggelsen i detaljplanen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen tar också upp att 
det kan finnas ett behov av 
fladdermusinventering vid detaljplaner närmast 
Vättern. För mer information, se 
Miljökonsekvensbeskrivning.  

 

 

Kärsby norra.  

Inom de befintliga fritidshusområdena Djurkälla 
och Kärsby norra kan man urskilja en trend av 
att allt fler börjar bo permanent i området. 

Planprogrammet föreslår att möjliggöra 
omvandling till helårsbebyggelse inom 
delområdet när förutsättningarna och standarden 
ökar i form av kommunalt vatten och spillvatten, 
kommunala vägar och så vidare i 
detaljplaneskedet. I arbetet med detaljplanen kan 
möjligheten till fler och större byggrätter också 
utredas. Översiktsplanen från 2006 och 
planprogrammets inriktningsbeslut från 2009 är 
tydliga med att strandzonen bör hållas fri från 
bebyggelse. Restriktioner kring ny och ökad 
byggrätt ska därmed råda inom 
bevarandeområdet närmast Vättern. 
Strandzonen ska hållas tillgänglig för 
allmänheten, oavsett antal bostäder i dess närhet. 
Inom programområdet bedöms belastningen på 
strandzonen inte bli större än vad den är på 
andra platser.  

Hänsyn till luftledningar kan behöva tas vid 
förtätning inom Djurkälla. De arrendetomter 
som finns nordväst om Kärsbyåns mynning 
(Kärsby norra) bör kunna styckas av om intresse 
finns och avgränsningen i så fall sker enligt 
gällande detaljplan. Enligt VA-översikten för 
Motala kommun bör verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten beslutas parallellt med 
antagande av detaljplan för området. För mer 
information om vatten och spillvatten, se avsnitt 
3.9. Vatten och spillvatten. 

Dagvattenhanteringen behöver utredas vidare i 
detaljplanskedet för att säkerhetsställa om det är 
lämpligt att utöka byggrätterna inom det 
befintliga bostadsområdet i Djurkälla. Närmast 
vattnet ska restriktion gälla för ökade byggrätter 
för att ta hänsyn till Vätterns alla värden och 
kvalitéer. Stranden längs med Vättern bör 
utvecklas som rekreationsstråk i Varamons 
förlängning. En del av grönytan i mitten av 
bebyggelsegruppen ska lämnas fri från 
bebyggelse, och (för)bli en del av områdets 
dagvattenhantering och grönområde. 
Grönstråket från Vättern till grönytan i mitten av 
bebyggelsegruppen och upp till betesmarken i 
norr och vidare till Djurkällaplatån bör inte 
byggas bort. I en fördjupad dagvattenutredning 
behöver man även se över mer i detalj hur 
dagvattenhanteringen kan fungera i området. 
Mark kan behöva reserveras för nödvändig 
dagvattenhantering i detaljplaneskedet. 

Privata bryggor bör inte finnas inom området då 
stranden ska vara tillgänglig för allmänheten och 
ingen av fastigheterna har tomter ända ner till 
vattnet. Några få allmänna bryggor och 
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avlämningsplats som drivs av exempelvis en 
förening förespråkas på lång sikt, på initiativ av 
förening eller liknande. Att anlägga en brygga 
kräver tillstånd eller anmälan för 
vattenverksamhet och strandskyddsdispens från 
länsstyrelsen samt beviljat bygglov av 
kommunen.  

 

Med Motalas profil som Östergötlands sjöstad är 
det viktigt att värna om och samtidigt nyttja 
närheten till vattnet. Möjligheterna för att utöka 
småbåtshamnverksamheten inom 
programområdet eller anläggandet av ytterligare 
en småbåtshamn inom programområdet skulle 
kunna undersökas vidare i ett senare skede.  

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”För de hus som ligger 

närmast stranden kan […] 

nuvarande 

planbestämmelser 

[gällande byggrätt] behöva 

bibehållas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6) 

Planbestämmelser kan behöva införas för att 
skydda områdets karaktär, exempelvis genom att 
föreskriva hur byggnader ska passas in i på 
tomterna, skydda träd samt vattenlinje och 
anpassa husens storlek närmast vattnet. Inom 
befintliga fritidshusområden bör också 
planbestämmelser kring hårdgjord yta, 
infiltrationsmöjligheter eller liknande införas för 

att säkra dagvattenhanteringen och områdets 
karaktär. Inför exploatering inom 
programområdet är det generellt sett värdefullt 
om det även går att knyta an till platsernas rika 
kulturhistoria. Den visuella analysen 
exemplifierar detta genom att man i 
detaljplaneskedet kan ge kvarter och platser 
namn som är baserade på historiska företeelser, 
eller att man använder klassiska stavningar som 
exempelvis Kaersbygd (Kärsby).  

 

Böljegången mot Kärsby norra. 

Eventuell markexploatering vid utpekade objekt 
ska föregås av arkeologisk utredning, etapp 2. 
Norra delen av området angränsar till 
Lemundavägen. Viss bullerspridning 
förekommer och bebyggelse kan med fördel 
placeras en bit bort från vägen för att undvika 
behovet av bullerreducerande åtgärder, vilka kan 
påverka kulturlandskapet negativt. Riktlinjer för 
bebyggelse intill bullerutsatta områden beskrivs 
längre fram i planprogrammet i avsnitt 3.10. 
Buller. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett 
skyddsavstånd på 200 meter mellan 
hästverksamheter och bostäder. Bedömningen är 
att man kan gå närmre än 
Folkhälsomyndighetens rekommendation på 200 
meter, med tanke på den lantliga karaktären och 
geografin i området. Minst 100 meter från 
ridanläggningen bör ses som en målsättning. 
Skillnad i avståndet mellan ridanläggningarna 
och hagarna skulle kunna finnas utifrån 
tidsaktuella riktlinjer när detaljplaner genomförs. 
Hänsynsavstånd till hästar får utredas vidare i 
berörd detaljplan. För mer information se 
Tjänsteskrivelse om hästhållning nära bostäder. 

Långsiktigt kan en ny avfart från riksvägen 
komma att anläggas och som en konsekvens av 
det kan Lemundakorset på sikt komma att 



                                           2. RIKTLINJER FÖR KOMMANDE DETALJPLANERING 

 2.9. DJURKÄLLA OCH KÄRSBY NORRA 

 

64 – PLANPROGRAM BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA 

stängas. Angöring till Lemundavägen kommer i 
så fall ske via en planskild passage från 
Illersjövägen. Den framtida gång- och 

cykelvägen mellan Motala och Nykyrka bör 
också anslutas till delområdet. Läs mer i avsnitt 
3.3. Trafik. 

 

 

  

Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Omvandlingsområde till permanent bebyggelse. 

 Kommunalt huvudmannaskap på vägar.  

 Kommunalt vatten och spillvatten.  

 Möjligheten att utreda förutsättningarna för eventuellt fler och större byggrätter i detaljplan. 

 Ny blandad bebyggelse på jordbruksmarken i nordvästra delen av området. Utformning med 
hänsyn till bland annat landskapsbilden väster om delområdet.  

 Graden av påverkan på landskapsbilden vid exploatering på jordbruksmarken beror på 
exploateringsgraden och bebyggelsens utformning, vilket får studeras vidare i detaljplanearbetet. 

 Samråd bör ske med personer med byggnadsantikvarisk kompetens och landskapsarkitekter vid 
exploatering av jordbruksmarken. 

 Stranden längs med Vättern bör utvecklas som rekreationsstråk i Varamons förlängning.  

 Befintliga grönstråk är viktiga för dagvattenhanteringen och områdets karaktär. 
Dagvattenhantering säkras i detaljplan.  

 Förbättrade trafiklösningar och fler trafikslag inom och i anslutning till delområdet.  

 Befintliga bostäder i anslutning till området bör vara med i kommande detaljplaner. 

 Restriktioner närmast Vättern och tillgängliggörande av strandzonen för allmänheten.  

 Hänsyn tas till områdets värden, ridvägar, samt närheten till hästverksamheter och Lemundavägen.  
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2.10. Nybygget 

 

 

 

Förutsättningar 

Området nås via mindre tillfartsvägar som leder 
till ett fåtal hus. Området är skogbevuxet och 
marken höjer sig något åt väster. Lemundavägen 
och riksväg 50 förorsakar ett visst 
vägtrafikbuller, men bullerproblematiken avtar 
ganska snart med avståndet från vägen. I norra 
delen av området och i anslutning till det har två 

lämningar identifierats, båda klassade som övrig 
kulturhistorisk lämning och är därmed inte 
skyddade av kulturmiljölagen (KML). Dock kan 
de vara skyddade av andra lagar eller 
förordningar. I anslutning till programområdet 
och detta delområde ligger Illersjön med sitt 
strandskydd på 100 meter. 

Översiktlig karta delområdet. 
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Den visuella analysen beskriver landskapsbilden 
väster om delområdet där området karaktäriseras 
av en höjd upp mot Djurkällaplatån, samt den 
flacka jordbruksmarken ända ned till Vättern. 
Det utgör Djurkällalandskapet med 
Lemundavägen som en naturlig brytningspunkt 
dem emellan. Platån mäter som högst 200 meter 
över havet. Stående vid Lemundavägen syns en 
skogsklädd brant upp mot platån vilket ger ett 
gott mikroklimat för bebyggelsen i nederkant. 
Platån innehar flera lämningar som visar på 
agrara aktiviteter i området långt tillbaka i tiden. 
I brytpunkten hittas både modern och historisk 
bebyggelse, aktsamt placerad för att göra så liten 
inskränkning på den bördiga marken som 
möjligt. Detta delområde angränsar till 
Djurkällaplatån. För mer information, se avsnitt 
3.5. Natur, landskap och friluftsliv.  

Detta delområde ingår inte i ett kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
Idag har den befintliga bebyggelsen enskilda 
vatten- och avloppslösningar. Längs med riksväg 
50 finns huvudledningar för kommunalt vatten 
och spillvatten. Utbyggnad av VA-ledningsnätet 
till detta område behöver genomföras om det 
ska bli kommunalt verksamhetsområde. Då 
området runt Djurkälla och Kärsby norra 
planeras för kommunalt vatten och spillvatten 
innebär det att huvudledningarna kommer 
närmare och att detta område därmed också bör 
anslutas. 

En skogsridå löper via detta delområde och 
fyller en viktig funktion som en grön korridor 
mellan Vättern i söder och Djurkällaplatån i 
norr. Skogen skapar även en naturlig avdelning 
mellan Djurkälla och Kärsby. Den används flitigt 
av ryttare och fotgängare som ett trevligt sätt att 
nå skogen på platån. Den visuella analysen 
bedömer att korridoren kan bli mindre än vad 
den är idag men den bör inte brytas. Området 
har enligt naturvärdesinventeringen ett visst 
naturvärde. Växtligheten består främst av 
planterad tallskog. En björkdunge finns i 
områdets västra del.  

 

Skyddsavstånd från riksväg 50 på 75 meter för 
transport av farligt gods ska beaktas för 
bostäder. På Lemundavägen råder en 
tillståndspliktig zon på 15 meter från vägområdet 
för de objekt som inte ligger inom detaljplan och 
som inte kräver bygglov. Då detaljplan upprättas 
i anslutning till Lemundavägen ska kommunen 
samråda med Trafikverket så att tillräcklig 
hänsyn till trafiksäkerheten tas inom den 
tillståndspliktiga zonen. Detsamma gäller vid 
bygglov. Hänsyn ska därmed tas till 
Lemundavägen i detaljplaneskedet för att 
säkerhetsställa människors hälsa och säkerhet. Se 
vidare i avsnitt 3.10. Risk – farligt gods och 
säkerhetsavstånd vid väg.  

 

Utbyggnad enligt planprogrammet   

Inom detta delområde finns förutsättningarna 
för nya bostadstomter. Vid planering av nya 
tomter bör man ta hänsyn till bland annat den 
befintliga bebyggelsen, annars är en relativt 
storskalig exploatering möjlig här. 
Planprogrammets inriktning är kommunalt 
huvudmannaskap på vägar. Därmed ska det i ny 
detaljplan bli kommunalt huvudmannaskap på 
vägarna inom området. Man bör även beakta 
buller från vägtrafiken och säkerhetsavståndet till 
Lemundavägen. Den övriga kulturhistoriska 
lämningen bör utredas i samband med eventuell 
planläggning, alternativt att tillräckligt 
respektavstånd hålls.  
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Ett säkert utfartsläge är en förutsättning för ny 
bebyggelse. I första hand ska befintliga utfarter 
utnyttjas och förbättras ut till Lemundavägen. På 
lång sikt kan en ny avfart från riksvägen komma 
att anläggas, och som en konsekvens av det kan 
Lemundakorset komma att stängas. Angöring till 
Lemundavägen kommer i så fall ske via en 
planskild passage från Illersjövägen.  

Riskutredning gällande farligt gods från riksväg 
50 kan bli aktuell i detaljplaneskedet för 
exploatering inom 75 meter från vägen. Ny 
bostadsbebyggelse bör, om möjligt, inte 
tillkomma inom den närmsta riskzonen för 
farligt gods. I bullerutsatta lägen kan bullerskydd 
behöva utföras vid vägen, så att bebyggelsen inte 
behöver anpassas till bullerproblematiken. 
Riktlinjer för bebyggelse intill leder för farligt 
gods samt för bullerutsatta områden beskrivs 
längre fram i programmet under i avsnitt 3.10. 
Buller samt Risk – Farligt gods och säkerhetsavstånd 
vid väg. Om det skulle bli aktuellt med nya 
bostäder i närheten av riksväg 50, bör det i 
samband med detaljplanering göras beräkningar 
av förväntade luftföroreningar intill planerade 
bostäder. 

Inför exploatering inom programområdet är det 
generellt sett värdefullt om det går att knyta an 
till platsernas rika kulturhistoria. Den visuella 
analysen exemplifierar detta genom att man i 
detaljplaneskedet kan ge kvarter och platser 
namn som är baserade på historiska företeelser, 
eller att man använder klassiska stavningar som 
exempelvis Kaersbygd (Kärsby).  

Skogspartiet mellan Kärsby och Djurkälla är 
viktig som en grön korridor i landskapet där den 
används som en informell rekreationsled upp på 
Djurkällaplatån. Det befintliga grönstråket från 
Vättern upp till Djurkällaplatån bör bevaras i den 
mån att stråket är tillräckligt brett för att inte 
påverka omgivningens växt- och djurliv och 
djurens rörelsemönster i för stor grad. 

Grönstråket inom detta delområde är lämpligt 
att placera närmast Lemundavägen för att utgöra 
flera funktioner, såsom ett skydd mot buller och 
skapa ett naturligt avstånd från Lemundavägen 
till den nya bebyggelsen. Grönstråket bör också 
möjliggöras för exempelvis promenadstigar och 
ridvägar som samsas upp till Djurkällaplatån. 
Även miljökonsekvensbeskrivningen tar upp 
vikten av passager genom området för kontakt 
mellan skogsområdet från Vättern upp till 
Djurkällaplatån, och för hänsyn till det rörliga 
friluftslivet och riksintresset för naturvård.    

I områdets västra del skulle en parkering och 
besöksentré till Djurkällaplatån kunna anläggas 
med informationstavlor, start av vandringsstigar 
som bland annat har koppling till platsens 
historia, eventuella friluftslivsanordningar och så 
vidare i anslutning till vägen upp till platån 
utanför delområdet. Att öka tillgängligheten och 
informationen om Djurkällaplatån underlättar 
och stärker människors benägenhet att komma 
ut i naturen och ta tillvara på det som finns 
runtomkring. Längs med Lemundavägen inom 
delområde 9 eller 10 i anslutning till 
Djurkällaplatån, hade likaså en småskalig 
anläggning för besöksnäringen, som exempelvis 
ett sommarcafé eller liknande, kunnat främja 
friluftslivet och bidragit till att skapa en entré till 
Djurkällaplatån som strövområde. 

Den framtida gång- och cykelvägen mellan 
Motala och Nykyrka kommer att gå genom detta 
delområde. En tänkbar placering är i områdets 
östra del närmast de befintliga husen för att 
utgöra ett naturligt hänsynsavstånd mellan ny 
exploatering och befintlig, samt för att anlägga 
gång- och cykelvägen i närheten av riksväg 50 
och bli så rak och gen om möjligt. Ett annat 
förslag kan vara att lokalisera gång- och 
cykelvägen längs med Böljegången en bit och 
sedan följa grönstråket som finns från Vättern 
upp till Djurkällaplatån. Därefter gå igenom 
delområdet inom grönstråket och sedan vidare 
anläggas på de stigar som finns i gränsen mellan 
Djurkällaplatån och åkermarken norr om 
programområdet. Den framtida gång- och 
cykelvägen mellan Motala och Nykyrka bör 
också ansluta till programområdets 
bebyggelseområden. Gång- och cykelvägens 
passage över Lemundavägen får studeras vidare i 
eget investeringsprojekt med hänsyn till 
trafiksäkerhet, tekniska möjligheter och fysiska 
förutsättningar. För mer information, se avsnitt 
3.3. Trafik.     
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Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett 
skyddsavstånd på 200 meter mellan 
hästverksamheter och bostäder. Bedömningen är 
att man kan gå närmre än 
folkhälsomyndighetens rekommendation på 200 
meter med tanke på den lantliga karaktären och 
geografin i området. Minst 100 meter från 
ridanläggningarna bör ses som en målsättning, 
men får studeras vidare i berörda detaljplaner. 
Skillnad i avståndet mellan ridanläggningarna 
och hagarna skulle kunna finnas utifrån 
tidsaktuella riktlinjer när detaljplaner genomförs. 
Lemundavägen är en naturlig avgränsare mellan 
delområdet och hästverksamheten. Hänsyn 
mellan bostäder och mindre hästgårdar får också 
studeras vidare i detaljplaneskedet. För mer 
information se Tjänsteskrivelse om hästhållning nära 
bostäder. 

Hänsyn bör tas till Illersjön och dess 
strandskydd vid ny bebyggelse. Riksväg 50 delar 
av och utgör en naturlig gräns för strandskyddet. 
Upphävande av strandskydd inom området 
bedöms vara möjlig om exploatering eventuellt 
skulle ske inom strandskyddat område. Mark kan 
behöva reserveras för nödvändig 
dagvattenhantering i detaljplaneskedet. 

                          

 

 Vägar inom delområdet till befintliga fastigheter.  

 

 

 

 

Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Exploatering inom området där en varierad bebyggelse blandas med inslag av grönstråk och 
dagvattenhantering. 

 Kommunalt huvudmannaskap för vägar. 

 Kommunalt vatten och spillvatten. 

 Grönstråket mellan Vättern och Djurkällaplatån behålls. Möjlighet till gång- och cykelväg samt 
ridvägar bör ges inom grönstråket.  

 Nya trafiklösningar som ändrar tillfarten till området och befintliga fastigheter.  

 Gång- och cykelvägen mellan Motala och Nykyrka passerar inom området.  

 Hänsyn tas till bland annat områdets värden, buller och farligt gods, samt närheten till 
hästverksamheter och befintliga fastigheter.  

 Ökad tillgänglighet och information om Djurkällaplatån genom besöksentré, informationstavlor, 
parkering, vandringsslingor och så vidare.  

 Utreda möjligheten för en småskalig anläggning för besöksnäring längs med Lemundavägen för att 
främja friluftslivet sommartid.  
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2.11. Längs Lemundavägens västra del 

 

  

 

Förutsättningar  

Söder om Lemundavägen (väg 1081) breder ett 
storslaget odlingslandskap ut sig med glest 
utspridda gårdar i sluttningen mot Vättern. 
Området har dokumenterade höga 
kulturmiljövärden som dels består i den 
vidsträckta utblicken över odlingslandskapet ned 
mot Vättern och dels i de bevarade gårdarna 
med tillhörande bebyggelse. Djurkälla bytomt 
(293) är registrerad som bevakningsobjekt och 
skyddad av KML vid förändring av 
markanvändning. Även ett objekt (1) för 
förmodad fornlämning är markerat i öster i den 
arkeologiska utredningen vid nedfarten till 
Sunnanvindsvägen i anslutning till delområdet. 
Vissa avgränsande områden i det öppna 
landskapet i form av trädalléer, björkdungar och 

fuktigare, nästan kärrliknande, områden har visst 
eller påtagligt naturvärde. Söder om delområdet 
finns Djurkällabäcken med påtagligt naturvärde.  

 

Söder om Lemundavägen.  

Översiktlig karta delområdet. 
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Enligt den visuella analysen karaktäriseras detta 
delområde av höjden upp mot Djurkällaplatån 
samt den flacka jordbruksmark ända ned till 
Vättern som utgör Djurkällalandskapet med 
Lemundavägen som en naturlig brytningspunkt 
dem emellan. Platån mäter som högst 200 meter 
över havet. Stående vid Lemundavägen syns en 
skogsklädd brant upp mot platån vilket ger ett 
gott mikroklimat för bebyggelsen i nederkant. 
Platån innehar flera lämningar som visar på 
agrara aktiviteter i området långt tillbaka i tiden. 
Uppför branten från Lemundavägen hittas 
historiska hålvägar vilka letat sig upp från den 
bördiga slätten mot skogsmarkerna. Trots 
närheten mellan gamla torparstugor på 
höglandet och gårdar på slätten, har de två alltid 
varit åtskilda. Bebyggelsen som vilat i mötet 
mellan slätt och skog har inte vandrat upp för 
slätten mot  skogen och vice versa. 
Lemundavägen vilar därmed i gränsen mellan 
östgötaslätten i söder och skogarna i norr. I 
brytpunkten hittas både modern och historisk 
bebyggelse, aktsamt placerad för att göra så liten 
inskränkning på den bördiga marken som 
möjligt. 

 

Söder om Lemundavägen hittas flertalet hus i 
ytterkanten av jordbruksmarken. Den visuella 
analysen beskriver jorden som bördig och av 
älvsediment med inslag av postglacial silt, och 
marken väster om Östergården är fortfarande 
oskiftad. Starka siktlinjer löper över landskapet 
från hus till Vättern. Tegarna de passerar har 
brukats i olika konstellationer sedan medeltiden 
och endast mellan Östergården och 
Notvarpsstigen är det historiska landskapet 
brutet. I övrigt är det historiska 
jordbrukslandskapet intakt och ska behållas så. 
Den visuella analysen bedömer att söder om 
Lemundavägen bör man inte bygga på den västra 
sidan om Östergården då det riskerar att bryta 
historiska siktlinjer och skada det kulturarv 
åkerlandskapet är.  

Enligt kulturmiljöprogrammet ska hänsyn tas till 
miljöns betydelsefulla karaktärsdrag, områden 
och objekt. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bör 
bebyggelsen vid en eventuell nybyggnation 
placeras i anslutning till befintlig bebyggelse norr 
om Lemundavägen samt hållas i liten skala. 
Söder om vägen kan i vissa fall nybyggnation 
tillåtas om det sker i form av generationsboende. 
Kulturmiljöprogrammet rekommenderar att 
planbestämmelser upprättas för att skydda 
eventuella kulturvärden i potentiella detaljplaner. 
Kulturmiljöprogrammets rekommendation är 
även att detta landskap bör betraktas som 
kulturhistoriskt särskilt värdefullt 
bebyggelseområde enligt plan- och bygglagen 
(PBL 8 kap 13 §). 

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2008 läses följande: 

”Länsstyrelsen håller med 

om att eventuell ny 

bebyggelse söder om 

Lemundavägen i 

Djurkällaområdet bör ske 

mycket restriktivt.” 

(Samrådsyttrande, 2008, sidan 4) 

 

Norr om Lemundavägen.  

Norr om Lemundavägens sträckning västerut 
höjer sig marken mot Djurkällaplatån. Ett fåtal 
bostadshus ligger här. Mellan tomterna växer 
främst tallskog, i vissa delar är den slutavverkad. 
Enligt den arkeologiska utredningen finns det en 
stor mängd fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar här i form av hålvägar 
samt en fossil åker (267). Fornlämningarna är 
skyddade av KML. Hela Djurkällaplatån är även 
utpekad som riksintresse för naturvård enligt 3 
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kap 6 § MB och ska så långt det är möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön. Likaså är hela Djurkällaplatån också 
utpekad som möjlig plats för reservvattentäkt i 
gällande översiktsplan. Tillfarter till 
Djurkällaplatån finns både inom och utanför 
programområdet.  

Naturvärdesinventeringen bedömer att denna 
del av Djurkällaplatån har lågt naturvärde. 
Längst i väster förekommer en del 
solexponerade sandblottor som ger visst 
naturvärde. Djurkällaplatån har även värde för 
friluftslivet genom att många stigar och spår 
finns här och kopplingarna upp till platån från 
programområdet ansluter vid den här delen av 
Lemundavägen. Platån erbjuder en storslagen 
utsikt mot Vättern och den öppna kulturbygden 
närmast vattnet. 

Enligt översiktsplanen för Motala kommun från 
2006 får ny bebyggelse inte tillkomma som hotar 
Djurkällaplatåns värden. I översiktsplanen från 
2006 gjordes bedömningen att norr om vägen, i 
de skogiga sluttningarna upp mot platån, bör det 
vara möjligt att varsamt infoga ny bebyggelse. I 
sluttning norr om Lemundavägen tillåts det 
därmed enstaka nya tomtplatser i enlighet med 
översiktsplanens allmänna riktlinjer för 
landsbygden. Hållningen till bebyggelse söder 
om Lemundavägen bedöms fortsatt vara 
restriktiv för att bevara det öppna landskapet 
och utblickarna över Vättern. Söder om 
Lemundavägen tillåts därmed endast bostäder 
för jordbrukets behov, som ersättning för 
befintliga och för att möjliggöra 
generationsboende. 

Söder om Lemundavägen finns flertalet gårdar 
som bedriver lantbruk och djurhållning. Två 
gårdar har hästar, en gård köttdjur och en gård 
har kor. Mindre hästgårdar finns också i 
området.  

I anslutning till programområdet finns även 
stallet Oxelgården. Hästverksamheten ger på 

grund av risk för spridning av allergener upphov 
till skyddsavstånd till eventuella bostäder. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett 
skyddsavstånd på 200 meter mellan 
hästverksamheter och bostäder. Om en 
skyddande funktion finns mellan 
hästverksamheten och bostäderna kan ett 
kortare avstånd vara tillräckligt. Minst 100 meter 
från ridanläggningen bör ses som en målsättning. 
Skillnad i avståndet mellan ridanläggningarna 
och hagarna skulle kunna finnas utifrån 
tidsaktuella riktlinjer. För mer information se 
Tjänsteskrivelse om hästhållning nära bostäder.  

 

Idag har den befintliga bebyggelsen enskilda 
vatten- och avloppslösningar. Det finns inget 
kommunalt VA-verksamhetsområde i detta 
område för varken vatten, spillvatten eller 
dagvatten. Längs med riksväg 50 finns 
huvudledningar för kommunalt vatten och 
spillvatten. Miljö- och hälsoskyddsenheten 
bedömer att området inte är i behov av en 
kommunal VA-lösning i dagsläget. Om 
bebyggelsen utmed Lemundavägen skulle utökas 
kraftigt i framtiden, eller om eventuella vatten 
och spillvattenledningar till Nedra Lid ska dras 
via Lemundavägen (vilket är ett annat prioriterat 
område i VA-översikten), bör en ny bedömning 
av VA-lösningar i området göras enligt miljö- 
och hälsoskyddsenheten. För mer information, se 
Tjänsteutlåtande: Synpunkter ang. kommunalt V/A 
samt VA-översikt Motala kommun. 

 

 

 

 

Utsikt från Lemundavägen 
över odlingslandskapet mot 
Vättern. (Tyréns AB.) 
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Utbyggnad enligt planprogrammet   

De värden som beskrivs i översiktsplanen, 
kulturmiljöprogrammet och den visuella 

analysen bör säkerställas för området söder om 
Lemundavägen. Ett tillräckligt skydd av miljön 
bör uppnås genom att värden och inriktning 
beskrivs i den pågående översiktsplanen och 
detta detaljplaneprogram.  

 

Planprogrammets förslag på värdefull landskapsbild utifrån visuell analys som ska tas i beaktning.  

Planprogrammet ger förslag på en potentiell 
exploatering nordöst om Lemundavägen inom 
delområdet. Länsstyrelsens föreslagna 
riksintresseavgränsning för naturvård 
(Djurkällaplatån) berör det utpekade området. 
Det utpekade exploateringsområdet består av 
avverkad skog utan värdefulla naturvärden. I 
enlighet med översiktsplanen, 
kulturmiljöprogrammet och den visuella 
analysen skulle enstaka nya tomter kunna tillåtas 
i en husrad norr om Lemundavägen. Om de 
bland annat hålls i liten skala, placeras i 
anslutning till befintlig bebyggelse och kan 
angöras säkert från Lemundavägen. Bebyggelsen 
får inte placeras ovanför branten och stor 
restriktivitet bör råda gentemot Djurkällaplatåns 
värden och riksintresset för naturvård samt 
eventuell förekomst av reservvattentäkt. 
Fornlämningarna är många i sluttningen ned mot 
Lemundavägen och ska tas hänsyn till vid 
eventuellt bebyggelse. Det potentiella 
exploateringsområdet norr om Lemundavägen 
behöver utredas i en detaljplan. För att 
säkerställa resterande delområdets värden kan en 

eventuell framtida detaljplan vara aktuell. Vid 
kompletterande bebyggelse utmed 
Lemundavägen ska hänsyn tas till bland annat 
vägen. Hänsyn mellan bostäder och hästgårdar 
får studeras vidare i detaljplaneskedet.    

Enligt översiktsplanen, kulturmiljöprogrammet 
och den visuella analysen bör de värden som 
finns söder om Lemundavägen säkerställas i 
planprogrammet. Ingen ny bebyggelse bör 
tillkomma söder om Lemundavägen förutom 
mindre kompletteringar, bostäder för 
jordbrukets behov, som ersättning för befintliga, 
samt för att möjliggöra generationsboende. 
Hållningen söder om Lemundavägen är restriktiv 
för att bevara det öppna landskapet och 
utblickarna/siktlinjerna över Vättern. Dessa 
kompletteringar bör vara vid befintlig bebyggelse 
och inte påverka landskapsbilden, kulturvärdena 
och jordbruksmarken negativt.  

 



                                             2. RIKTLINJER FÖR KOMMANDE DETALJPLANERING 

 2.11. LÄNGS LEMUNDAVÄGENS VÄSTRA DEL 

 

73 – PLANPROGRAM BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA 

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2008 läses följande: 

”Länsstyrelsen håller med 

om att eventuell ny 

bebyggelse söder om 

Lemundavägen i 

Djurkällaområdet bör ske 

mycket restriktivt.” 

(Samrådsyttrande, 2008, sidan 4) 

Detta delområde ingår främst i planprogrammet 
för att säkerställa delområdets värden och 
karaktär. Stora delar av delområdet kommer inte 
att ingå i Motala stads tätortsgräns, men då 
området angränsar till staden krävs det detaljplan 
inom delområdet. Detaljplan är även en 
rekommendation enligt kulturmiljöprogrammet 
för att skydda de värden som finns i området.    

 

Vy mot väster längs med Lemundavägen. 

Väster om delområdet, utefter Lemundavägen, 
finns Djurkällaplatån och landsbygd med samma 
värdefulla landskapsbild som i detta delområde. 
De restriktioner som finns i detta delområde bör 
även fortsätta västerut. En ny översiktsplan är 
under framtagandet med vision 2040. 

Kopplingen från Lemundavägen upp på 
Djurkällaplatån ska bevaras för att värna om det 
rörliga friluftslivet och strövområdet uppe på 

platån. En besöksentré till platån skulle kunna 
tillskapas i delområde 10 eller i detta område 
med parkering, informationstavlor och så vidare. 
Markerade stigar, motionsslingor, historiska 
vandringslingor med informationstavlor om 
Djurkällaplatåns isälvsformation, eventuella 
friluftslivsanordningar med mera bör tillskapas 
för att dra nytta av platsens befintliga värden. 
Promenadstigar och ridvägar bör också 
möjliggöras inom delområdet för att komma upp 
till Djurkällaplatån. 

 

Vägar upp på Djurkällaplatån från Lemundavägen.  

På lång sikt kan en ny avfart från riksvägen 
komma att anläggas och som en konsekvens av 
det kan Lemundakorset därefter komma att 
stängas. Angöring till Lemundavägen kommer i 
så fall ske via en planskild passage från 
Illersjövägen.  

Enskilda VA-lösningar förespråkas i området 
längs Lemundavägen. Om eventuella VA-
ledningar till Nedra Lid ska dras via 
Lemundavägen i framtiden eller om bebyggelsen 
utmed Lemundavägen utökas kraftigt bör en ny 
bedömning av VA-lösningar i området göras.  

Inför eventuell markexploatering vid utpekade 
objekt ska en arkeologisk utredning, etapp 2, 
göras. Om nya bostäder uppkommer inom 
delområdet behöver relationen mellan nya 
bostäder och mindre hästgårdar studeras. Likaså 
om enstaka ny bebyggelse skulle bli aktuellt norr 
om Lemundavägen i närheten av 
hästverksamheten Oxelgården behöver 
hänsynsavstånd till hästverksamheten studeras 
vidare. Minst 100 meter från ridanläggningen bör 
ses som en målsättning.  
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Sammanfattning av planprogrammets förslag:  

 Ökad tillgänglighet och information om Djurkällaplatån genom besöksentré, informationstavlor, 
parkering, vandringsslingor och så vidare.  

 I enlighet med översiktsplanen, kulturmiljöprogrammet och den visuella analysen säkerställa de 
värden som finns söder om Lemundavägen.  

 Söder om Lemundavägen är bebyggelse såsom mindre kompletteringar, bostäder för jordbrukets 
behov, som ersättning för befintliga, samt för att möjliggöra generationsboende endast möjlig. 

 Förutsättningarna för enstaka bebyggelse norr om Lemundavägen får utredas i detaljplan. 
Exploatering ska blandas med inslag av grönstråk till Djurkällaplatån. 

 Utreda möjligheten för småskalig anläggning för besöksnäring längs med Lemundavägen för att 
främja friluftslivet sommartid.  

 Enskilda VA-lösningar förespråkas i området längs med Lemundavägen. Om förutsättningar längs 
med Lemundavägen förändras bör VA-frågan ses över.  
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 

KONSEKVENSER 

I det här kapitlet beskrivs programområdet ämnesvis utifrån de förutsättningar området har, 
föreslagna förändringar, samt konsekvenser av förändringarna. 

 

 

 

3.1. Bebyggelsestruktur och markanvändning  

Planområdet inrymmer åkermark, skogsmark, gårdar och fritidshus- och permanentbebyggelse. I 
detta avsnitt är fokus på den övergripande bebyggelsestrukturen och hur marken används. 
Fördjupningar om respektive delområde finns i kapitel 2, Riktlinjer för kommande 
detaljplanering. 

 

Boende

 

Förutsättningar

Programområdet utgörs idag av flera 
exploaterade områden med bebyggelse av 
varierande typ och karaktär. Främst utgörs 
bebyggelsen av fritidshus.  

Bromma 
Området omfattar cirka 120 avstyckade 
fastigheter. Bebyggelsen karaktäriseras av 
småskalig fritidshusbebyggelse blandat med 
något mer utrustade hus för åretruntboende, 
cirka 40 stycken. I området finns 20 hus på 
tomter som är mindre än 800 kvadratmeter, 

några så små som 300 - 400 kvadratmeter. Några 
få tomter är fortfarande obebyggda.  

Kärsby 
Bebyggelsen karaktäriseras av småskalig 
fritidshusbebyggelse. Området inrymmer cirka 
35 fritidshus, varav cirka sju är bebodda hela 
året. Utöver dessa finns cirka fem fastigheter 
längs med Kärsbyån med bebyggelse av 
varierande karaktär. Sju tomter upplåts med 
arrende.  

Djurkälla 
Det finns cirka 90 tomter i området, varav tre är 
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inte avstyckade. Ungefär sju stycken av husen är 
bebodda hela året. Majoriteten av bebyggelsen i 
området närmast vattnet utgörs av 
fritidshusbebyggelse.  

Lemundavägen 
Längs Lemundavägen (väg 1081) finns ett 30-tal 
bostadsfastigheter, där de flesta är 
permanentboende. Husen är till stor del i två 
plan och med utsikt mot Vättern. 

Gårdarna 
Bromma gård och Kärsby gård ligger med öppna 
marker omkring sig, mellan Vättern och riksväg 
50. Gårdarna är från slutet av 1700-talet 
respektive 1800-talet. På slätten från 
Djurkällaplatån ned mot Vättern är flertalet 
större gårdar belägna sedan 1800-talet (Djurkälla 
slättby). Gårdarna beskrivs närmare i avsnitt 3.4. 
Kulturmiljö, arkeologi och historia.  

Grönstruktur 

Motala kommun har låtit göra en 
grönstrukturanalys (Grönstrukturanalys Motala stad, 
White, Calluna, Radar, 20170919) som ska ligga till 
grund för strategiska och framtida val i 
utvecklingen av Motala stad. I den eftersträvas 
en utveckling mot en sammanhängande 
ädellövsstruktur, att viktiga grönstråk ska 
behållas och förstärkas, särskilt i övergången 
mellan stad och omkringliggande landskap. 
Likaså ska befintlig grönstruktur bevaras till viss 
del vid anläggandet av nya boendemiljöer. På så 
sätt knyter området fortsatt an till platsens 
kontext och landskapliga kvalitet, till de 
omkringliggande större grönområdena samtidigt 
som det skapar platsspecifika boendemiljöer. 

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2) 

 

Utbyggnad enligt planprogrammet  

Ny bebyggelse föreslås inom flera delområden 
av programområdet. Enstaka kompletterande 
bebyggelse kan ske inom de tidigare i huvudsak 
bebyggda områdena, om så är lämpligt utifrån 
platsens förutsättningar. En mångfald i 
bebyggelsen eftersträvas med en blandning av 
villor, radhus och kedjehus. Öppenhet gentemot 
ett fåtal flerbostadshus, med ett lägre 
våningsantal, inom programområdet bör finnas 
där intresse och platsens karaktär tillåter. Vid 
exploatering ska hänsyn tas till skyddsvärda 
kultur- och naturmiljöer och landskapsbilden. 
Eventuell förändrad markanvändning på de 
potentiella kulturlämningarna som identifierades 
i den arkeologiska utredningen får undersökas 
vidare i detaljplaneetapperna. Samtliga 
planeringsförutsättningar som beskrivs närmare i 
planprogrammet ska också beaktas i kommande 
detaljplanering. 



 3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

 3.1. BEBYGGELSESTRUKTUR OCH MARKANVÄNDNING 

 

78 – PLANPROGRAM BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA 

  

Antalet nya bostäder vid exploatering inom 
programområdet kan förväntas bli mellan 150-
300 villatomter, beroende på bebyggelsekaraktär 
och de rådande förutsättningarna på platsen när 
områden utreds vidare i ett detaljplaneskede. Vid 
andra bostadstyper utöver villatomter kan antalet 
bostäder förändras. När de befintliga 
bostadsområdena successivt omvandlas till 
helårsbebyggelse kan det handla om fler 
permanentbostäder i området utöver de nya 
bostäderna.   

Översiktsplanen för Motala kommun från 2006 
pekar ut planprogrammets område som ett 
utvecklingsområde där en tätortsutveckling ska 
möjliggöras. Översiktsplanen från 2006 är också 
tydlig med att strandzonen bör hållas fri från 
bebyggelse. Inom planprogrammet finns bland 
annat riksintresset Vättern och dess öar och 
strandområden där turismen och det rörliga 
friluftslivet ska beaktas och värnas om. 
Programmets förslag på exploatering värnar om 
och stärker de natur- och kulturvärden som 
finns. Förslaget möjliggör även för en större 
tillgänglighet och rörlighet inom området för 
turism och friluftsliv. De utpekade 
exploateringsområdena är främst placerade på 
jordbruksmark då det är mark som inte är 
tillgänglig för allmänheten, utan snarare kan 
utgöra ett hinder för det rörliga friluftslivet. 
Genom att stärka de värden som riksintressena 

står för kan exploatering inom programområdet 
möjliggöras. Markanvändningens utformning 
inom planprogrammet är också en väsentlig 
aspekt gällande att utveckla områdets karaktär 
och attraktivitet, både för boende och övriga 
kommuninvånare.  

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Behovet av att förbättra 

tillgängligheten längs med 

Vätternstranden [är] viktig 

att beakta. Länsstyrelsen 

ser positivt på att hus, som 

uppförts på parkmark 

[längs med strandzonen], 

inte ges byggrätt vid 

framtagande av nya 

detaljplaner.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2)  

Flera kommuner är beroende av Vättern som 
dricksvatten, bad, turism, friluftsliv, båtliv med 
mera. Därmed består Vättern av många olika 
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värden som måste tas hänsyn till för att Vättern 
ska kunna ha fortsatt god vattenkvalitet och 
attraktionsvärde. Vätterns värden har ett större 
allmänt intresse än att möjliggöra exploatering i 
strandnära lägen framför allt annat.   

Energihushållning och tillgänglighet är inte 
reglerat för fritidshus, till skillnad för 
permanentbostäder. De befintliga fritidshusen 
har ofta enkel standard vad gäller 
hygienutrymmen och energihushållning. I 
samband med tillbyggnad eller möjlighet för en 
ökad byggrätt kan man i bygglovskedet följa upp 
energi- och tillgänglighetskraven så att samhällets 
krav uppfylls. Det är önskvärt att befintliga 
fritidshus uppfyller samma krav som 
permanentbostäder om eller när 
bostadsområdena inom planprogrammet 
omvandlas till helårsbebyggelse.   

Väster om programområdet, utefter 
Lemundavägen, finns landsbygd med samma 
värdefulla landskapsbild samt Djurkällaplatån 
som i delområde 11, Längs Lemundavägens västra 
del. De restriktioner som finns i det delområdet 
bör fortsätta västerut (utanför programområdet) 
längs med Lemundavägen. En ny översiktsplan 
är under framtagandet med vision 2040. Den nya 
översiktsplanen kommer även att ge förslag på 
ny tätortsgräns för Motala stad. Stora delar av 
delområde 11, Längs Lemundavägens västra del, 
kommer inte att ingå i Motala stads tätortsgräns. 

Inför exploatering inom programområdet bör 
man knyta an till platsernas rika kulturhistoria. 
Den visuella analysen exemplifierar detta genom 
att man i detaljplaneskedet kan ge kvarter och 
platser namn som är baserade på historiska 

företeelser, eller att man använder klassiska 
stavningar som exempelvis Kaersbygd (Kärsby). 
Utöver det bedömer den visuella analysen att en 
blandad bebyggelse är att föredra. 
Miljökonsekvensbeskrivningen gör också 
bedömningen att på den jordbruksmark som ska 
exploateras är det lämpligt om en del av marken 
används för odling i exempelvis kolonilotter och 
trädgårdar. Om det blir aktuellt med nya 
bostäder i närheten av riksväg 50 bör det i 
samband med detaljplanering göras beräkningar 
av förväntade luftföroreningar. 

Konsekvenser Boende 
Utbyggnad enligt planprogrammet leder till att 
antalet boende i programområdet på sikt blir 
betydligt fler än idag. Olika upplåtelseformer och 
bostadsformer leder till att människor med olika 
önskemål och fas i livet kan hitta sin plats här. 
Miljökonsekvensbeskrivningen hade gärna sett 
mindre ytkrävande bostäder för att nyttja 
marken mer effektivt än småhustomter. 
Dessutom görs bedömningen att den anpassning 
till natur- och kulturmiljön som eftersträvas leder 
till att kvaliteter i omgivningarna bevaras och 
samspelar med den nya bebyggelsen.  

Planförslaget knyter an till trenden att fler vill bo 
permanent i området. Omvandling till 
helårsbebyggelse leder till ökade krav på bland 
annat levnadsstandard, hantering av dagvatten 
och avfall, vilket är utgångspunkter för 
planförslaget. Vid permanentbostäder är dagens 
trend mycket hårdgjord yta inom fastigheten. 
För att bevara bebyggelsekaraktären och hantera 
dagvattnet genom lokalt omhändertagande bör 
planbestämmelser sättas i detaljplanerna för att 
reglera hårdgjord- eller infiltrationsyta.  
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Jordbruk 

Jordbruksmarken skyddas i Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelse 3 kap 4§: 

”Jord- och skogsbruk är av 

nationell betydelse. 

Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i 

anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar endast 

om det behövs för att 

tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och 

detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i 

anspråk.”  

Kommunen bör i översiktsplaner, detaljplaner, 
lov och förhandsbesked föra ett resonemang i 
tre steg när jordbruksmark är aktuell för 
förändrad markanvändning: 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd? 
2. Är den aktuella förändrade 

markanvändningen ett väsentligt 
samhällsintresse? 

3. Varför är förutsättningarna att ta annan 
mark i anspråk inte tillfredsställande? 

 

Det generella biotopskyddet gäller för bland 
annat alléer, stenrösen, stenmurar, diken och 
åkerholmar enligt 7 kap 11§ i miljöbalken och är 
en del av de skyddade biotoper som finns i 
jordbrukslandskapet.  

Förutsättningar  
Stor del av den västra delen av programområdet 
utgörs av sluttande jordbruksmark flackt ned 
mot Vättern. Även ett område som sträcker sig 
från bebyggelsen i Djurkälla, över Kärsbyån, till 
bebyggelsen i Bromma består till stora delar av 
åkermark. Betande djur finns i anslutning till 
Djurkälla. Programområdet består av 

segmenterade områden av bland annat 
bostadsområden och jordbruksmark. 
Jordbruksmarken som resurs har ett stort värde. 
Det öppna jordbrukslandskapet är betydande för 
landskapsbilden. I anknytning till 
odlingslandskapet finns natur- och kulturvärden 
såsom exempelvis skogsområden, 
gårdsmiljöerna, gamla verksamheter och stigar, 
och naturbetesmarker. Dessa värden utgör 
viktiga miljöer och är en del av karaktären i 
programområdet.   

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2) 

Utbyggnad enligt planprogrammet  
Programområdet har utretts utifrån dess 
planeringsförutsättningar och flera alternativa 
lokaliseringar för exploatering har studerats. 
Planprogrammet innebär att åkermark på sikt tas 
i anspråk för bostadsexploatering vid Kärsby 
och Bromma och del av nordvästra Djurkälla 
inom delområde 9. Jordbruksmarken har inte 
lika högt brukningsvärde som marken söder om 
Motala stad. De natur- och kulturvärden som 
finns i landskapet inom planprogrammet behålls 
och stärks för att bli än mer tillgängliga och 
attraktiva för rekreation och friluftslivet. 
Påverkan på objekt som är biotopskyddade i 
jordbrukslandskapet får utredas vidare i 
detaljplaneskedet. Eventuell förändrad 
markanvändning på de potentiella 
kulturlämningarna som identifierades i den 
arkeologiska utredningen får undersökas vidare i 
detaljplaneetapperna. För mer information, se 
avsnitten 3.4. Kulturmiljö, arkeologi och historia samt 
3.5. Natur, landskap och friluftsliv. Genom 
planprogrammets förslag kan tillgängligheten till 
området ökas och underlaget till en framtida 
kollektivtrafik förbättras. Likaså kan nya gång- 
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och cykelvägar inom området bidra till en hållbar 
utveckling och ett rörligt friluftsliv.  

Översiktsplanen från 2006 pekar ut 
planprogrammets område som ett 
utvecklingsområde där en tätortsutveckling ska 
möjliggöras. Inom planprogrammet finns bland 
annat riksintresset Vättern och dess öar och 
strandområden där turismen och det rörliga 
friluftslivet ska beaktas och värnas. Programmets 
förslag på exploatering utgår ifrån detta då de 
natur- och kulturvärden som finns värnas och 
dess vikt stärks. Förslaget möjliggör en större 
tillgänglighet och rörlighet inom 
programområdet för turism och friluftsliv. 
Exploateringsområdena är placerade främst på 
jordbruksmark för att det är mark som inte är 
tillgänglig för allmänheten, utan snarare kan 
utgöra ett hinder för det rörliga friluftslivet. 
Jordbruksmark är ofta även monokulturell med 
få arter snarare än att det finns en biologisk 
mångfald med höga naturvärden. Det kan man 
även urskilja i naturvärdesinventeringen över 
höga och låga naturvärdesklassningar. 
Förutsättningarna för att ta en annan mark än 
jordbruksmark i anspråk är inte tillfredställande 
då riksintresset Vättern och dess öar och 
strandområden, naturvärdesinventeringen, de 
arkeologiska utredningarna, närheten till Vättern 
och Kärsbyån, den visuella analysen och 
kulturmiljöprogrammet motsätter exploatering 
på någon annan mark inom planprogrammet. 
Det finns med andra ord ingen lämpligare mark 
att ta i anspråk än den planprogrammet föreslår.  

Den förändrade markanvändningen är ett 
väsentligt allmänintresse i form av 
bostadsbyggande för att möjliggöra 
tätortsutveckling av Motala stad. 
Jordbruksverket skriver i sin rapport (2015) att 
sammanhållen bebyggelseutveckling med 
förtätning eller liknande är viktig för att inte 
splittra jordbrukslandskapet. I och med 
exploatering och utveckling av programområdet 
kan de befintliga bostadsområdena, som förut 
har splittrat jordbrukslandskapet, nu bindas 
samman i en sammanhängande bebyggelse. 
Längs med Lemundavägen stärker och hävdar 
programförslaget istället vikten av att 
jordbruksmarken ska fortsätta vara 
sammanhållen. Programmets förslag är även ett 
väsentligt samhällsintresse då delar av 
programområdet planeras få kommunalt vatten 
och spillvatten och befintliga enskilda avlopp 
som förorenar Vättern därmed kan fasas ut. En 
utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten 

skulle stödja en långsiktig hållbar utveckling, 
vilket också kan ses som ett väsentligt 
samhällsintresse för att minska föroreningarna 
på Vättern. Ett sätt att få ekonomi i utbyggnaden 
av kommunalt vatten och spillvatten är bland 
annat genom att öka antalet tomter, därmed är 
exploatering inom programområdet relevant.  

Miljökonsekvensbeskrivningen rekommenderar 
att befintlig jordbruksmark som inte bebyggs 
inom exploateringsområdena sparas så att 
boende i områdena kan odla på ytorna mellan 
byggnaderna. Även jordbruksmark som ligger i 
direkt anslutning till programområdet och som 
eventuellt inte kan brukas på ett rationellt sätt på 
grund av exploateringen, kan med fördel 
användas för odling av de som bor i närområdet. 
Miljökonsekvensbeskrivningen poängterar också 
att en kartläggning av kommunens 
jordbruksmark och dess värden, skulle utgöra ett 
värdefullt planeringsunderlag vid avvägningar 
och ställningstaganden gällande bevarande av 
jordbruksmark eller exploatering på 
jordbruksmark. För mer information, se 
Miljökonsekvensbeskrivning.  

Konsekvenser Jordbruk 
Jordbruksmark är generellt en värdefull resurs. I 
anslutning till Bromma gård, i Kärsby och i 
nordöstra delen av Djurkälla ersätts 
jordbruksmark av bebyggelse. Värdefull mark 
försvinner därmed. Den tätortsutvidgning som 
översiktsplanen föreslår här är prioriterad 
framför jordbrukets behov då samhällsnyttan av 
bostäder överväger jordbruksmarken på 
exploateringsområdena. I delarna där jordbruket 
föreslås fortgå, stärks skyddet för den pågående 
markanvändningen genom att programmet anger 
att ny bebyggelse ska undvikas. Områden för 
riksintresset rörligt friluftsliv och turism, det vill 
säga Vättern och dess öar och strandområden, 
bevaras istället och får fortsatt kontinuitet 
genom hela programområdet. Lokaliseringen av 
potentiella exploateringsområden är gjord utifrån 
bland annat riksintressena, natur- och 
kulturvärdena, den visuella analysen, människors 
tillgänglighet till vatten och besöksmålen, och 
programområdets allmänna förutsättningar.   

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 
exploateringen av jordbruksmarken inom 
programområdet vara en betydande 
miljöpåverkan av måttlig grad. Jordbruksmarken 
inom programområdet är medelgoda och tillhör 
inte den bästa jordbruksmarken inom 
kommunen. Påverkan bedöms som kumulativ 
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eftersom alla exploateringar på jordbruksmark 
sammantaget kan få en stor negativ påverkan på 
den framtida livsmedelsförsörjningen. 
Klimateffekters påverkan på jordbruksmark 

medför att värdet på jordbruksmark kan öka i 
framtiden. För mer information, se 
Miljökonsekvensbeskrivning.

 

Skogsbruk 

Förutsättningar  
Skogen i området är av olika karaktär och en 
blandning av barr- och lövträd. Norra delen av 
programområdet, från Djurkällaplatån, förbi 
Nykyrka ridklubb och ned mot Vättern, utgörs 
främst av tallskog, områden som klassats med 
lågt naturvärde. Närmare bebyggelsen i Bromma 
finns Bromma skog som främst består av äldre 
lövträd och har högre naturvärden. Längs med 
Vätterns strand finns träd och sandtallar som 
binder sanden och är en del av områdets 
karaktär.  

Utbyggnad enligt planprogrammet 
Tallskogen söder om Lemundavägen och 
Nybygget ersätts i vissa delar av bebyggelse, 
medan Bromma skog skyddas från bebyggelse. 
Bromma skogs värde som strövområde stärks 
också genom planprogrammet. Även 
Djurkällaplatåns värde som strövområde och 
skogsbruk stärks. 

Träden närmast Vättern, Kärsbyån och 
Djurkällabäcken bör bevaras så långt som 
möjligt för att skydda naturvärdena. Tallarna bör 
även bevaras för att behålla karaktären och 
minimera förändring vid Vätterns 
strandområden. Planbestämmelser som 
exempelvis marklovsplikt eller 
trädfällningsförbud kan sättas i detaljplaneskedet 
för att säkerhetsställa detta.   

 

Gröna stråk ska lämnas mellan och inom 
befintliga och nya bebyggelseområden i hela 
programområdet så att naturen behålls nära inpå 
och djur- och växtlivets rörelsestrukturer 
bibehålls.  

Konsekvenser Skogsbruk 
Genom att den värdefulla Bromma skog och 
Djurkällaplatån skyddas från bebyggelse kan de 
finnas kvar och utgöra viktiga biotoper för 
växter och djur. Områdenas betydelse som 
strövområde säkerställs också. Att mindre 
värdefull tallskog ersätts med bebyggelse bedöms 
inte få några negativa konsekvenser för 
skogsbruk och skogens biologiska värden. Även 
vissa grönstråk mellan områdena bevaras och 
släpp i kommande bebyggelse skapas.  
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Vattenanvändning 

Förutsättningar  
I väster avgränsas programområdet av Vättern 
som är Sverige näst största sjö, med stora värden 
för rekreation, växt- och djurliv, Natura 2000 
och som dricksvattentäkt för flertalet 
kommuner. Yrkesfiske förekommer i Vättern. 
Motalas attraktiva läge nära vattnet har även 
gjort att Motala valt att profilera sig som 
Östergötlands sjöstad. Vättern har med andra 
ord många värden som är väsentliga för flertalet 
kommuner. Att ta hand och värna om Vätterns 
värden är nödvändigt för att på lång sikt kunna 
behålla kommunens profil som Östergötlands 
sjöstad.  

Sydväst om programområdet, delområde 11, 
rinner Djurkällabäcken, som utgör en värdefull 
naturmiljö med få motsvarigheter i länet. Värdet 
är främst knutet till vattenmiljön och den 
värdefulla fiskfaunan med förekomst av bland 
annat elritsa och insjövandrande öring. 
Dessutom har bäcken en riklig 
grundvattentillförsel och denna källa ligger inom 
programområdet. Kärsbyån delar 
programområdet i två delar genom sin 
sträckning från Illersjön till Vättern. Kärsbyån 
har en värdefull fiskfauna med arter som 
insjövandrande öring och harr men också lake 
och flodnejonöga. Omgivande skog längs åns 
sluttningar är nyckelbiotopsklassad och hyser 
höga naturvärden för kärlväxter, kryptogamer 
och fågelliv.  

De enskilda avlopp som är den dominerande 
lösningen i området medför en risk för Vätterns 
vattenkvalitet. Även den befintliga 
småbåtshamnen i Bromma, föroreningarna från 
jordbruket och bebyggelsen är risker för 
vattenkvaliteten. 

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Utbyggnad enligt planprogrammet leder till fler 
boende och mer trafik, samtidigt som 
kommunalt avlopp kommer att anläggas i stora 
delar av programområdet. Småbåtshamnen i 
Bromma skulle på sikt kunna bli aktuell för en 
utbyggnad och/eller anläggande av en till 
småbåtshamn inom programområdet om det 
anses lämpligt utifrån områdets förutsättningar. 
Frågan kan utredas vidare i ett senare skede.  

Planprogrammets föreslagna dagvattenlösning 
innebär att dagvattnet fördröjs innan det når 
Vättern och Kärsbyån för att minska 
föroreningarna till Vättern. Det är viktigt att 
dagvattnet inom programområdet inte 
överskrider gällande riktvärden när det rinner ut 
i Vättern eftersom flera kommuner är beroende 
av Vättern som dricksvatten, bad, turism, 
friluftsliv och båtliv. Dagvattenhanteringen ska 
säkerställas i detaljplaneskedet och skulle kunna 
vara i form av infiltrationsytor såsom 
grönområden, gräsmattor och dagvattendammar 
för fördröjning. Den värdefulla miljön längs med 
Kärsbyån och Vätterns strand bevaras och 
skyddas också från ny bebyggelse för att 
minimera människans påverkan på vattnets 
kvalitet. Stranden inom programområdet ska 
hållas tillgänglig för allmänheten, oavsett antal 
bostäder i dess närhet. Privata bryggor bör inte 
finnas inom programområdet då stranden ska 
vara till för allmänheten och ingen av 
fastigheterna har tomter ända ner till vattnet. 
Några få allmänna bryggor och avlämningsplats 
som drivs av exempelvis en förening förespråkas 
på lång sikt, på initiativ av förening eller 
liknande. Att anlägga en brygga kräver tillstånd 
eller anmälan för vattenverksamhet och 
strandskyddsdispens från Länsstyrelsen samt 
beviljat bygglov av kommunen.     

 

Konsekvenser Vattenanvändning 
Programmets genomförande innebär vinster för 
vattnets kvalitet i Vättern genom. Det görs 
genom att enskilda avlopp, som kan vara orsak 
till läckage av näringsämnen framförallt de 
närmast Vättern, ersätts av allmänt avlopp. Den 
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dagvattenhantering som föreslås innebär också 
miljövinster genom att föroreningar och 
näringsämnen inte når recipienten, vilket gynnar 
Vättern som besöksmål. Att samla bryggor till 
några gemensamma platser är ett sätt att utnyttja 
Vätterns badkvalitet och för att skapa en 
attraktivitet både för boende och för 
allmänheten. En eventuell utbyggnad eller 
tillskapande av småbåtshamn i programområdet 

skulle bejaka båtlivet och människors 
användande av vattnet. Samtidigt skulle det 
eventuellt också kunna ha en påverkan på 
vattnets kvalitet i Vättern. Småbåtshamnarnas 
påverkan på Vätterns vattenkvalitet får utredas 
vidare om eller när detta blir aktuellt. Inom 
programområdet bedöms belastningen på 
stranden i och med tillkommande bostäder inte 
bli större än vad den är på andra platser.  
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Kommersiell service och verksamheter 

Förutsättningar  
Ingen offentlig eller kommersiell service finns 
inom området idag. Närmaste utbud av 
kommersiell service, med bland annat 
livsmedelsbutiker, snabbmatsrestauranger och 
handel, finns i Bråstorps centrum, cirka två 
kilometer från Bromma och 3,5 kilometer från 
fritidshusbebyggelsen i Djurkälla. Från 
Smedsbykorset finns trafiksäkra gång- och 
cykelbanor till området via en tunnel under 
korsningen.  

Hästverksamheten bedrivs vid Kärsby gård av 
Nykyrka ridklubb och Kärsby ridcenter där 
anläggningen är uppdelad mellan de två. 
Ridklubben ansvarar för ridhuset (den norra 
byggnaden) och de 2 utomhusbanorna medan 
Kärsby ridcenter ansvarar för stallet och flertalet 
hagar. Kärsby ridcenter har plats för ett 40-tal 
hästar i stallet. Utöver de hästar som hyr in sig 
på en plats i stallet kan ridklubbens medlemmar, 
omkring 120 medlemmar i dagsläget, komma 
med sina hästar och rida i ridhuset eller på 
utomhusbanorna. Vid hästtävlingar eller 
liknande kan många fler hästar befinna sig i 
området. Enbart de hästar som finns i stallet har 
tillgång till de hagar som finns. Längre 
skogsritter sker mot Ödebyhållet eller 
Kolmetorp snarare än i södra delarna av 
programområdet.  

 

Längs Lemundavägen, vid avfarten ned till 
Djurkälla, är sommarhemmet Åvik beläget. Det 
är Motala baptistförsamlings samlingslokal för 
cirka 75 personer och som hyrs ut periodvis 
under sommarhalvåret. Två stugor för uthyrning 
finns i Kärsby södra och i Bromma närmast 
Vättern.  

Vid bebyggelsen i Bromma finns en 
småbåtshamn med plats för cirka 40 båtar. 
Verksamheten bedrivs i föreningsform. 

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Planprogrammet föreslår att etablering av service 
i området bör ske med försiktighet och inte 
sträva efter storskaliga lösningar. Utveckling av 
service eller verksamhet bör fokuseras till 
rekreationscentrum och eventuella 
övernattningsmöjligheter. Möjligheten för 
laddningsstationer vid parkeringsplatser och 
service bör utredas vidare i detaljplaneskedet för 
att främja ett miljövänligt resande. 

Om tillräckligt underlag finns, kan etablering av 
annan service så som mindre 
livsmedelsförsäljning bli aktuellt. En utökning av 
serviceutbudet kan även bli aktuellt i och med 
riksvägens utformning med eventuell avfart till 
programområdet där bland annat 
drivmedlemsmack eller mindre livsmedelsutbud 
kan etableras. Etablering av verksamheter i 
samband med denna eventuella avfart bör i så 
fall placeras på den östra sidan om riksväg 50, 
alltså utanför programområdet.  

Motala baptistförsamling önskar ändra sin 
fastighet till bostadsändamål istället för att ha 
verksamhet på platsen. Ridklubbens och Kärsby 
ridcenters verksamhet föreslås inte förändras 
och föreslagen exploatering ska hålla ett 
skyddsavstånd till verksamheten och befintlig 
bebyggelse. Den framtida gång- och cykelbro 
över Kärsbyån kan komma att beröra 
ridklubbsområdet. Det kan gärna finnas en 
samklang mellan hästverksamheten och de 
natur- och kulturvärden som finns i anslutning 
till detta delområde såsom bland annat 
Kärsbyån, Kärsby gård och Djurkällaplatån. Det 
kan ske exempelvis genom gemensamma gång-  
och ridvägar. Möjligheter till ridvägar runt 
delområdet och vidare norröver upp mot 
Djurkällaplatån, Illersjö och Kolmetorp bör inte 
byggas bort vid planläggning av anknytande 
delområden.   

Motalas profil som Östergötlands sjöstad 
innebär att kommunens närhet till vatten blir 
betydelsefull. Att värna om och samtidigt 
utnyttja närheten till vattnet är ständigt aktuellt. 
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Att utöka småbåtshamnverksamheten inom 
programområdet, om det är lämpligt utifrån 
områdets förutsättningar, är därför ett relevant 
förslag att utreda vidare. Avlämningsplats för 
båtar bör finnas i närheten till befintlig och ny 
småbåtshamn. 

Konsekvenser Kommersiell service och 
verksamheter 
De lägen som kan bli aktuella för kommersiella 
etableringar måste väljas utifrån god 
tillgänglighet och anpassas i skala så att 
konflikter med bostadsbebyggelsen minimeras. 
Om väl genomtänkta etableringar kommer till 
stånd skapas ett mer attraktivt bostadsområde i 
stort.  

Ridklubbens och Kärsby ridcenters verksamhet 
behöver inte inskränkas på grund av 
utbyggnaden av området, eftersom tillräckligt 
skyddsavstånd till bebyggelsen ska beaktas. Även 
placeringen av ny gång- och cykelbro bör 

påverka verksamheterna minimalt. 
Trafikalstringen till området kommer att öka i 
och med att fler bosätter sig i området. 
Hastigheter och avstånd ska anpassas med 
hänsyns till bland annat bebyggelsen, 
hästverksamheten och friluftslivet. När 
biltrafiken i framtiden leds om på grund av en ny 
avfart från riksväg 50 blir hästverksamheten och 
Kärsby gård mer intakt då trafikalstringen 
sannolikt kan minska till att endast bli behöriga 
fordon.  

En eventuell framtida utbyggnad av 
småbåtshamn skulle kräva omfattande 
avvägningar. Om utbyggnad kommer till stånd, 
innebär det att fler får möjligheter att nyttja 
Vättern för båtliv med mera. Båtplatser höjer 
också attraktiviteten för området. Samtidigt ger 
ökat nyttjande av vattnet genom småbåtshamn 
en föroreningsrisk på Vättern, vilket med andra 
ord kan ha en påverkan på dricksvattenkvaliteten 
och djur- och växtlivet i Vättern.  
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Offentlig service 

Förutsättningar  
Närmaste förskola finns i Varamoområdet, 
förskolan Rödbäcken. Även förskolan Smedsby 
är nära belägen på östra sidan om riksväg 50. I 
bostadsområdet Bråstorp, cirka två kilometer 
söder om programområdet, finns även två 
förskolor. 

Smedsby skola. 

Närmaste skola är Smedsby skola, på något 
längre avstånd ligger Bråstorpsskolan, båda med 
klasser F-6. Kapaciteten att ta in fler barn är i 
dagsläget låg på båda skolorna. Den närmaste 
skolan med klasserna F-9 är Mariebergsskolan. 
Närmsta äldreboende är beläget i Bråstorp, 
Skogsgården.  

Utbyggnad enligt planprogrammet 
En ny förskola kan, om underlag finns, 
lokaliseras inom programområdet och då 

förslagsvis inom delområde 5, Bromma gård nord 
och Kärsbyån syd, och/eller delområde 3, Området 
längs riksväg 50. Det är sannolikt att det skulle bli 
en förskola med fyra avdelningar. En förskola 
inom delområde 5 bör gärna placeras i 
anslutning till Bromma skog och dess natur. 
Likaså bör en eventuell förskola inom delområde 
3 ha närhet till naturen. Inom den närmsta 
framtiden bedöms inte behovet av äldreomsorg 
vara aktuellt. Behovet kan komma att ändras i 
framtiden och bör därför behandlas i kommande 
detaljplanearbete.  

Konsekvenser Offentlig service 
Att närmaste skolorna Smedsby skola och 
Bråstorpskolan saknar kapacitet för ökat 
elevantal kräver att kommunen ser över behovet 
av skolplatser inför kommande detaljplanearbete. 
Skolbarnens väg till skolan bör utredas vidare så 
att gena, säkra och trygga passager uppnås. Det 
finns en risk att barn på vägen till skolan korsar 
riksvägen istället för att ta vägen via tunneln i 
Smedsby. Vid den framtida nya avfarten från 
riksvägen till programområdet bör en säker 
gång- och cykelöverfart också planeras. 
Planprogrammet ger förutsättningar för ett 
relevant utbud av offentlig service, som 
exempelvis förskoleplatser, vilket är viktigt för 
att skapa attraktiva boendemiljöer.

 

Markägoförhållanden och huvudmannaskap  

Förutsättningar 
Området är till största delen i enskild ägo. De 
större fastigheterna är Bromma gård (Bromma 
2:1) och Kärsby gård (Kärsby 1:7). 
Electroluxområdet (del av Bråstorp 1:50) ägs av 
Motala kommun. Avstyckade fastigheter har 
enskilda fastighetsägare. Vägar i området sköts 
av samfällighetsföreningar. 

Utbyggnad enligt planprogrammet 
En utbyggnad enligt planprogrammet innebär att 
mark avyttras från de större ägorna och att nya 
fastigheter bildas. Genom utbyggnaden föreslås 
att huvudmannaskapet för vägnätet och 
grönområdena blir kommunalt. 
Utbyggnadstakten är beroende av de enskilda 

aktörernas intresse samt att områdena får 
ändamålsenliga tillfarter. Se vidare i avsnitt 6.3. 
Genomförandeprojekt och etappindelning.  

Konsekvenser Markägoförhållanden 
och huvudmannaskap 
Kommunalt huvudmannaskap för vägarna 
innebär att kommunen övertar vägmarken och 
blir ansvarig för fortsatt utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll. 
Samfällighetsföreningarna kan då avslutas. 
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3.2. Social struktur 

Strandremsan och stugområdena i programområdet, i norra delen av Varamoviken, är relativt 
anonyma i förhållande till området vid Varamon. Programmet syftar till att öppna för fler boende 
och att allmänheten ska lockas till området av flera anledningar, samtidigt som det lugn som 
karaktäriserar området bevaras. Bromma, Kärsby och Djurkälla ska även vara trygga och säkra 
området där alla ska känna att de kan röra sig obehindrat.   

 

Förutsättningar 

Bromma, Kärsby och Djurkälla är relativt lugna 
områden där de boende dominerar bland de som 
rör sig i området. Programområdet är en 
attraktiv plats att vistas på och områdets 
naturvärden kan utnyttjas mer. Längs Vättern 
finns fantastiska utsikter och badmöjligheter. 
Längre in i området finns vacker, värdefull skog 
och öppna odlingslandskap att njuta av. 
Besökande i området kommer främst för att 
nyttja rekreationsstråken längs Vättern och i 
Bromma skog och för att besöka boende. De 
flesta besöker rekreationsstråken till fots men 
även mountainbikecyklister förekommer. Många 
av aktiviteten i området kommer även från 
hästverksamheterna i Kärsby.  

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2) 

Tillgängligheten för besökande är begränsad. 
Rekreationsstråken längs vattnet är inte alltid 
tydligt markerade och tomternas placering i 
området kan medföra en privatiserande effekt. 
Det gör att många besökande inte kommer 
längre än till Varamobaden. Tillgängligheten till 
Bromma skog via bil är också begränsad i och 
med otillräcklig avfart från riksväg 50 vid 
Bromma gård.  

Utbyggnad enligt planprogram 

Vid framtida exploatering bör programområdets 
kvaliteter med lugna miljöer, natur-, kultur- och 
friluftsvärden värnas, så att karaktären och 
attraktiviteten bevaras. Ny bebyggelse bör 
tillkomma i samklang med detta och i huvudsak 
vara småskalig och av varierande typer.  

Naturvärdena bör förvaltas så att de blir mer 
tillgängliga för allmänheten och för människor 
med olika typer av behov. På så sätt är 
förhoppningen att fler personer som söker goda 
naturupplevelser ska attraheras av platsen. Målet 
är inte att etablera något verksamhets- eller 
servicecentrum utan istället satsa på småskaliga 
verksamheter som kretsar kring rekreation och 
friluftsliv. Ett rekreationscentrum i Bromma 
skog med vindskydd, grillplats samt flertalet 
utmärkta promenadslingor är ett förslag. 
Vätterns strand bör även göras mer lättillgänglig 
med tydligare släpp i bebyggelsen för att 
välkomna besökande till strandzonen.   

Bebyggelsen bör vara varierad för att skapa 
intressanta bostads- och gatumiljöer och utöka 
möjligheterna för olika typer av människor med 
olika typer av behov att bo i området.   

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

” Behovet att förbättra 

gång- och cykelstråket 

utefter stranden bör 

beaktas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6-7) 

Gatunätets utformning kan variera utifrån olika 
områdens användningsändamål och befintliga 
eller nya bebyggelsekaraktärer. Gatunätet i 
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befintliga områden och närmast vattnet bör vara 
så småskaligt som möjligt för att lugnet och 
karaktären ska bevaras. Samtidigt får inte 
framkomligheten, framför allt för nyttofordon, 
försvåras. 

Riksdagen antog 2018 ett nytt nationellt mål för 
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen så att 
hälsoklyftorna i samhället ska minska. De åtta 
målområdena syftar till att tydliggöra de 
viktigaste faktorerna som påverkar vår hälsa 
såsom utbildning, arbete, ekonomi, boende och 
närmiljö och levnadsvanor. Att värna om de 
natur- och kulturvärden som finns och 
tillgängliggöra programområdet för allmänheten 
är några sätt att försöka bidra till en jämlik hälsa 
för både de i närområdet men även för andra 
kommuninvånare. Tätortsnära grönområden 
nära bostadsområden gör det enkelt för 
människor att vistas i naturen, samtidigt som 
grönområdena blir tryggare då det finns bostäder 
i närheten.  

Konsekvenser Social struktur 

Bättre möjligheter till naturupplevelser och 
rekreation samt en mångfald av bostadstyper 
öppnar upp för fler människor att uppfylla sina 
olika behov, vilket är en grund till ett socialt 
hållbart samhälle. En variation i typer av 

bostäder skapar möjligheter för en mångfald av 
människor med olika önskemål och 
förutsättningar att bo i området. 

Genom att göra naturmiljön mer tillgänglig för 
allmänheten och utveckla det som naturen har 
att erbjuda, till exempel med promenadslingor, 
lockar fler besökare med olika intressen och 
behov. Fler personer i omlopp kan även bidra 
med trygghet på platsen.  

Viss sannolikhet finns för intressekonflikter 
kring nyttjandegraden av området i och med 
både permanent- och säsongsboende. Det kan 
exempelvis skilja sig mellan intresset av 
standardnivå när de befintliga bostadsområdena 
successivt omvandlas till helårsbebyggelse 
samtidigt som vissa säsongsbostäder blir kvar. 
Det kan också finnas intressekonflikter mellan 
de boende i området och de som vill nyttja 
området för rekreation och friluftsliv. Liknande 
bedömning görs i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
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3.3. Trafik  

Ett hållbart resande ska främjas och möjliggöras i planprogrammet så att alla människor kan ta 
sig, både inom och utanför området, och knytas samman med Motala stads vägnät. Kapitlet 
innehåller dagens förutsättningar för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och 
parkering, samt planprogrammets förslag och dess konsekvenser på utvecklingen av dessa. 

 

Förutsättningar

 

Programområdets bilvägar utgörs av riksväg 50 
och Lemundavägen (väg 1081) och enskilda 
vägar till olika fastigheter. Riksväg 50 utgör 
riksintresse för kommunikation, är en led för 
farligt gods och utgör en viktig godsförbindelse 
mellan E4 i söder och Söderhamn i norr. 
Säkerhetsavstånd vid byggande vid väg råder på 

riksvägen och Lemundavägen. En 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är gjord av Trafikverket 
i samråd med Motala kommun för de norra 
delarna av Motala stad. Många av de trafikförslag 
som tas upp i planprogrammet grundar sig på de 
åtgärdsförslag som har diskuterats fram i 
åtgärdsvalsstudien.
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I programområdet är det dominerande 
trafikslaget bil. Gång- och cykelvägnätet i 
centrala Motala sträcker sig till Nunnestigen i 
Varamon och tunneln som går under riksväg 50 i 
höjd med Dagsländevägen.  

 
Gång- och cykeltunnel mellan Smedsby och Varamon. 

Norr om denna tunnel ryms gående och cyklister 
tillsammans med bilar i så kallad blandtrafik. Det 
är tillåtet att cykla och gå utmed riksväg 50 från 
trafikplats Motala norra, Metallvägen, och norrut 
(enligt gällande lokal trafikföreskrift) eller via 
Smedsby och Illersjövägen (väg 1109) och 
Lemundavägen (väg 1081). Det går även att gå 
och cykla på stigar från Brommaområdet mot 
Kärsby och Djurkälla. 

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är vägar med 
blandtrafik där både oskyddade trafikanter och 
motorfordon samsas inte den bästa lösningen. 
Det är mer trafiksäkert om separering kan ske. Ju 
lägre hastighet ett motorfordon har, desto 
mindre är risken för en allvarlig olycka. I 
programområdet är vägarna, förutom 
Lemundavägen och riksväg 50, i dagsläget 
belagda med grus, vilket sänker hastigheterna för 
trafikslagen. Vägarna inom programområdet är 
också smala och saknar belysning, vilket 
generellt sett skapar en ökad otrygghetskänsla 
och leder till en försämrad trafiksäkerhet jämfört 
med en separerad gång- och cykelväg. 

Gående och cyklister  

Stadens gång- och cykelvägnät sträcker sig till 
delområde 1, Bromma och upphör därefter. Söder 
om programområdet finns en planskild korsning 
med riksväg 50 som sammankopplar gång- och 
cykelvägnätet med Smedsbyområdet via en 
tunnel under vägen (se bild ovan). Därifrån löper 
gång- och cykelvägnätet in mot Motala stad.  

 

Motala stads gång- och cykelvägnät.  

I programområdet samsas gående och cyklister 
med motorfordon i blandtrafik längs allmänna 
och privata vägar. Det finns inga separerade 
gång- och cykelvägar i programområdet, men det 
finns separerade stigar och andra stråk genom 
programområdet som gående och cyklister kan 
röra sig på. Cykling i programområdet kan idag 
ske mellan olika bebyggelseområden, till 
ridanläggningen och mot Kärsbyån och ned mot 
Vätterns strand. Vägkopplingarna mellan de 
olika befintliga bostadsområdena är 
ofullständiga. 

 

Stigar längs med riksväg 50 från gång- och cykeltunnel i 
söder.  

På sommarhalvåret finns det ett stråk utmed 
Vätterns strand som kan nyttjas för att ta sig från 
Bromma och Varamon norrut i programområdet 
istället för att gå eller cykla på riksväg 50 eller via 
Smedsby och Illersjövägen. Stråket går längs 
med det befintliga vägnätet närmast Vättern 
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inom programområdet. Stråket är lämpligt för 
rekreation för gående och cyklister, men på vissa 
delar av sträckan till Djurkälla är stråket mer en 
stig där man får leda cykeln. Stråket är inte 
tillgänglighetsanpassat och vinterunderhålls inte. 
Det finns en bro över Kärsbyån där lutningen på 
stigen ned till bron är brant och gör passagen 
otillgänglig.  

  

  

Bilder ovan. Bro över Kärsbyån. Vinterunderhåll sker ej. 

En smal spång finns också vid Kärsbyåns 
mynning som är otillgänglig.   

 

  

Bilder ovan. Spång över Kärsbyån vid åns mynning. 
Vinterunderhåll sker ej.  

Någon allmän cykelparkering finns inte i 
programområdet. 

Kollektivtrafik  

Ingen kollektivtrafik trafikerar inom 
programområdet idag. Kollektivtrafik passerar 
dock områdena på riksväg 50. De närmaste 
hållplatserna (Smedsbyvägen, Illersjövägen, Åvik 
Motala) är belägna på riksväg 50. De busslinjer 
som trafikerar hållplatserna är landsbygdslinjerna 
628 och 629. 

Biltrafik 

Biltrafik matas till Bromma via Bispgatan. 
Övriga områden i programområdet nås via 
riksväg 50, antingen via avfart Bromma gård eller 
via avfarten mot Lemundavägen (väg 1081). 
Bromma matas söderifrån via Varamon och 
rondellen Metallvägen/Bispgatan som har hög 
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trafikalstring, framförallt sommartid. Avfarten 
Bromma gård är utformad som en avfartsslinga 
för att undvika stopp på riksvägen vid 
vänstersväng. Påfarten från Bromma gård är inte 
optimal då de topografiska förutsättningarna gör 
att påfarten blir brant. Den har ett kort vilplan 
där sikten är dålig och det är höga hastigheter på 
riksväg 50. Avfarten till Lemundavägen är i form 
av ett vänstersvängfält på riksvägen söderifrån. 
Påfart på riksvägen från Lemundavägen i 
riktning söderut görs med ett accelerationsfält. 
Från Lemundavägen nås programområdet via 
korsningar med vägarna Notvarpsstigen, 
Böljegången och en tillfartsväg som går parallellt 
med riksväg 50. Korsningarna är utformade som 
vanliga trevägskorsningar med väjningsplikt mot 
Lemundavägen. Lemundavägen är viktig för 
anslutningarna till programområdet. Mängden 
svängande trafik i korsningarna bedöms vara 
relativt låga och ger inte upphov till 
framkomlighetsproblem på Lemundavägen. 

 

Infart Bromma gård från riksväg 50. 

På riksväg 50 utfördes en trafikmätning 2015 
precis norr om korsningen med Lemundavägen. 
Där uppgick fordonsflödet till cirka 6 300 
fordon per dygn, varav 20 procent av detta 
utgörs av tung trafik (cirka 1 200 fordon per 
dygn). På Lemundavägen (väg 1081) utfördes en 
trafikmätning år 2008 där fordonsflödet uppgick 
till 860 fordon per dygn, varav cirka 3 procent 
var tung trafik (23 fordon per dygn). 

För att nå bebyggelsen söder om Kärsbyån och 
längs Vätterns strand idag med bil idag måste 
angöring ske via Lemundavägen. Sedan måste en 
bro över Kärsbyån passeras, som ligger nära 
intill Kärsby gård. Bropassagen är idag smal och 
sikten är begränsad. Brons bärighet antas även 
vara dålig, men någon bärighetsbedömning har 
inte genomförts. 

Alla vägar inom programområdet är belagda 
med grus och är relativt smala, vilket sänker 
hastigheten för motorfordon. Vägarna i 
programområdet är återvändsgator förutom 
Lemundavägen som fortsätter förbi 
programområdet upp mot Lemunda, Övralid 
och sedan ut mot riksväg 50 igen. Med anledning 
av återvändsgatorna förekommer ingen 
genomfartstrafik i programområdet.  

Parkering  

I programområdet finns idag inga offentliga 
besöksmål, vilket inte föranleder något allmänt 
parkeringsbehov. Den parkering som finns är för 
befintliga fastigheter. 
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Utbyggnad enligt planprogrammet 

  

Förslag till framtida huvudstråk för gång- och cykel samt bil. 

Gående och cyklister 

Ett hållbart resande ska främjas och möjliggöras 
i planprogrammet så att alla människor kan ta 
sig, både inom och utanför programområdet, 
och knytas samman med Motala stads vägnät. I 
kommunens cykelplan från 2016 och i 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie över Motala 
norra föreslås utbyggnad av en gång- och 
cykelväg mellan Motala och Nykyrka. Exakt 
dragning av gång- och cykelvägen är inte 
bestämt, men den föreslås ligga på västra sidan 
av riksväg 50 (på Vätternsidan). Då kan den 
ansluta till programområdets bebyggelse och 
därmed koppla ihop centrala Motala med 
Djurkälla och Lemunda. Gång- och cykelvägen 
mellan Motala och Nykyrka föreslås ansluta till 
befintligt gång- och cykelvägnät vid den 
planskilda korsningen vid Smedsby och 
Dagsländevägen och gå utmed riksvägen norrut. 
Gång- och cykelvägen bör samverka med 

grönstråket längs med riksväg 50. Vid korsande 
av Kärsbyån kan en ny gång- och cykelbro på 
lång sikt bli aktuell att anlägga för att möta de 
aktuella krav som finns på trafiksäkerhet och 
tillgänglighet av gång- och cykelnätet. Likaså för 
att få bort den befintliga bron som utgör ett 
vandringshinder för fiskar, och minska 
trafikstörningen för hästverksamheten. En 
möjlig placering är söder om ridklubben och 
Åstugan där ån är smalare, de tekniska 
förutsättningarna bättre och naturvärdena 
mindre. Gång- och cykelbron skulle kunna 
fungera som länken mellan norra och södra 
delen i programområdet, det vill säga norr och 
söder om Kärsbyån, för de boende, men även 
för att främja möjligheten att ta sig runt 
Kärsbyån på ett enkelt sätt så att rekreation och 
natur- och kulturvärden kan vara i centrum. 
Möjligheten att ta sig till Nykyrka ridklubb och 
Kärsby ridcenter med cykel är en annan viktig 
aspekt.  
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Att kunna passera Kärsbyån är ett måste för att 
den förslagna gång- och cykelvägen mellan 
Motala och Nykyrka på sikt ska vara möjlig. En 
ny bro kräver omfattande utredningar vad gäller 
kultur- och naturvärden, tekniska förutsättningar 
och konsekvenser för området i stort. Behovet 
och möjligheten för en ny gång- och cykelväg 
och bro får studeras vidare i ett eget 
investeringsprojekt i samarbete med markägare 
och Trafikverket.  

 

Kärsbyån.  

Efter Kärsbyån kan det vara lämpligt att dra 
gång- och cykelvägen mellan Motala och 
Nykyrka i anslutning till Böljegången norröver. 
Därefter behöver gång- och cykelvägen passera 
Lemundavägen på ett trafiksäkert sätt. Alternativ 
kan vara där bilar redan behöver stanna, eller vid 
den genaste vägen. En lämplig placering hade 
därmed kunnat vara mellan fastigheterna Kärsby 
1:8 och Djurkälla 10:60 för att ta sig in i område 
10, Nybygget och sedan fortsätta vidare norröver 
längs med riksväg 50 till Nykyrka. Ett annat 
alternativ kan vara att lokalisera gång- och 
cykelvägen längs med Böljegången en bit och 
sedan följa grönstråket som finns från Vättern 
upp till Djurkällaplatån. Den kan sedan fortsätta 
genom område 10, Nybygget via grönstråket och 
vidare intill de stigar som finns i gränsen mellan 
Djurkällaplatån och åkermarken norr om 
programområdet och vidare.  

Den framtida gång- och cykelvägen mellan 
Motala och Nykyrka bör ansluta till 

programområdets bebyggelseområden. Det är 
viktigt att säkerställa möjligheten att gå och cykla 
till exempelvis område 9, Djurkälla och Kärsby 
norra. Exakt dragning av gång- och cykelväg till 
Nykyrka är inte bestämd utan får i framtiden bli 
ett separat investeringsprojekt. I 
bostadsområdena föreslås gång och cykling ske i 
blandtrafik med tanke på den låga mängden 
fordonstrafik som kommer trafikera områdena 
(främst trafik till fastigheter samt viss nyttotrafik 
inom bostadsområdena). Vid behov kan 
bilvägarna i bostadsområdena utökas med 
trottoarer för gående. Likaså kan utformningen 
av vägnätet studeras vidare för vägarna mellan 
bostadsområdena och besöksmålen.   

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”Behovet att förbättra 

gång- och cykelstråket 

utefter stranden bör 

beaktas.” 

(Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6-7) 

För gående och cyklister kan befintliga stigar 
längs med Vätterns strand nyttjas för att röra sig 
mellan de olika områdena och från 
programområdet mot Varamon. Dessa stigar kan 
med fördel ses över och rustas upp med andra 
underlag för att öka tillgängligheten och ge en 
naturlig känsla. Underlagen bör vara av sådant 
slag att det upplevs som naturligt, exempelvis 
stenmjöl eller grus, asfalt bör inte användas på 
dessa stigar. Dessa stigar och småvägar bör vara 
främst för sommarbruk och vinterunderhålls 
inte.  

I dag fungerar vägarna längs med Kärsbyån 
främst som tillfart till husen i strandzonen. På 
lång sikt kan vägarna runt Kärsbyån tänkas bli 
enbart för gång och cykel för att skapa en 
tillgänglighetsanpassad slinga runt Kärsbyån för 
rekreation. Underlagen kan gärna vara av sådant 
slag att det upplevs som naturligt, exempelvis 
stenmjöl eller grus. På så sätt kan vägnätet ner 
till husen vid strandzonen kopplas ihop med 
vägnätet som behövs för de nya 
bebyggelseområdena. Exakt förslag med minst 
negativ påverkan på omgivningen får utredas 
vidare i detaljplaneskedet.  
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Planprogrammet ger förslag på en långsiktig 
hållbar trafiklösning med en planskild korsning 
vid riksväg 50 för att mata södra delen av 
programområdet och förbättra tillgängligheten 
till området. I samband med denna planskilda 
korsning anläggs bör en gång- och cykelbro över 
riksväg 50 komma till stånd för att knyta ihop 
området med Smedsby, Smedsby skolan och 
därefter vidare österut.  

Med dessa nya gång- och cykelnät erhålls en god 
koppling till centrala Motalas gång- och 
cykelvägnät med en gen koppling mot centrum 
och Motala central. Sträckan mellan 
programområdet och Motala station varierar 
inom programområdet med allt från 5 km till 
ungefär 9,5 km som längst vid Djurkällas 
ytterkant. En sträcka som de flesta har möjlighet 
att cykla, speciellt med el-cykel.  

Kollektivtrafik 

Kommunen kan inte besluta om kollektivtrafik 
själv utan det är upp till 
kollektivtrafikhuvudmannen, Östgötatrafiken, att 
bestämma om utvidgning av linjetrafiken. 
Kommunen kan enbart visa på behov av 
kollektivtrafik. 

Med utbyggnaden av programområdet ökar 
behovet av kollektivtrafik för att minska 
beroendet av egen bil. En utbyggnad inom 
programområdet ökar även reseunderlaget för 
kollektivtrafiken.  

Idag finns kollektivtrafik i form av 
landsbygdslinjer som går förbi programområdet. 
Dessa landsbygdslinjer trafikerar även Smedsby. 

Utbyggnaden av bostäder i programområdet 
föreslås vara en del av tätortsutvecklingen i 
Motala. Det kan vara en anledning att utveckla 
tätortslinjerna till programområdet. Om en ny 
trafikplats anläggs för att trafikera 
bostadsområdena söder om Kärsbyån föreslås 
det möjliggöras för hållplatser på östra sidan av 
riksvägen. På så sätt skapas möjligheten för 
kollektivtrafik att trafikera programområdet i 
båda riktningarna. I anslutning till 
busshållplatserna bör även pendlarparkering, 
verksamheter samt mindre service anläggas. 
Möjligheten för laddningsstationer vid 
parkeringsplatser och service bör utredas vidare i 
detaljplaneskedet för att främja ett miljövänligt 
resande. Möjligheten till kollektivtrafik även 
inom området bör på lång sikt studeras vidare 

allteftersom delområdena byggs ut och 
reseunderlaget ökar.  

Biltrafik 

Bil är det primära sättet att ta sig till 
programområdet idag via Varamoområdet, 
avfarten vid Bromma gård eller korsningen till 
Lemundavägen. Trafikstrukturen fungerar för 
den befintliga bebyggelsen i Bromma och 
Djurkälla idag, men för tillkommande bebyggelse 
i Kärsby och Bromma behöver nya lösningar 
komma till stånd. Den långsiktiga trafiklösningen 
för att mata den södra delen av programområdet 
är genom en planskild korsning eller liknande 
över riksväg 50, såsom det har diskuterats i 
Trafikverket åtgärdsvalsstudie för norra Motala. 
Avfarten från riksvägen skulle då kunna dras ner 
till delområde 1, 2, 4, 5 och 6 samt upp till 
Illersjövägen för att en dag knytas ihop med 
Smedsby, Bråstorp, norra delen av Motala stad 
och riksväg 34. Den planskilda trafikplatsen blir 
därmed ett eget investeringsprojekt i samarbete 
med markägare och Trafikverket. Där behövs 
omfattande utredningar för att hitta en 
lokalisering som är teknisk möjlig och med minst 
påverkan på de värden som finns på platsen.  

I och med en ny avfart från riksväg 50 kan 
trafiken ledas om inom området för att skapa ett 
bättre trafikflöde och ökad trafiksäkerhet. På så 
sätt kan allt norr om Kärsbyån matas från 
Lemundakorset och allt söder om Kärsbyån 
matas från den planskilda korsningen. Det skulle 
alltså exempelvis innebära att endast den 
behöriga trafiken matas till ridanläggningen och 
husen i delområde 8, Kärsby Gård och omgivande 
hästverksamheter. Tillfartsvägen till område 5b, 
Kärsbyån syd och södra delen i område 2, 
Strandzonen och Kärsbyåns dalgång blir då istället 
från den nya trafikplatsen. 

Angöring till programområdet bör med andra 
ord i framtiden ske både från Lemundavägen 
och från den långsiktiga trafikplatsen från 
riksvägen, beroende på vart i området man ska. 
En ny trafikplats på riksväg 50 kan möjliggöra en 
eventuell stängning av korsningen vid Smedsby 
(eftersom trafikplatsen kopplas samman med 
Illersjövägen), av- och påfarten vid Bromma 
gård samt en översyn av korsningen vid 
Lemundavägen. Lemundakorsningen kan i 
framtiden göras om till exempelvis en bro över 
riksvägen till Illersjövägen. Om möjligt är det 
också lämpligt med en påfart till riksvägen 
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söderut från Lemundavägen om korsningen görs 
om. En stängning av dessa korsningar kommer 
först att ske när en ny trafikplats är anlagd.  

Tills att en långsiktig trafiklösning från riksväg 
50 är på plats kan detaljplaneetapper söder om 
Kärsbyån inte komma till stånd. Till dess får 
angöring till bostadshusen söder om Kärsbyån 
ske via Lemundavägen (1081) och den befintliga 
bron över Kärsbyån, Bispgatan eller Bromma 
gård. Trafiken på det befintliga vägnätet söder 
om Kärsbyån bör begränsas till den nuvarande 
bebyggelsen.   

En ny planskild korsning skulle i framtiden 
kunna fungera som en första entré till Motala 
stad. Trafiklösningen kan möjliggöra en fortsatt 
utveckling och utbyggnad av Motala stad genom 
att knyta samman de norra delarna av staden. 
Den skulle även kunna vara en del av en ny 
infrastrukturförbindelse mellan riksvägarna 34 
och 50, för att på så sätt minska tung trafik i 
centrum. Öster om riksväg 50 kan det vara 
lämpligt med busshållplats, pendlarparkering, 
verksamheter samt service. Möjligheten för 
laddningsstationer vid parkeringsplatser och 
service bör utredas vidare i detaljplaneskedet för 
att främja ett miljövänligt resande. En gång- och 
cykelöverfart bör anläggas samtidigt som 
trafikplatsen för att möjliggöra ett hållbart 
resande till Smedsby och centrum.  

Planprogrammets syfte är en tätortsutveckling av 
Motala stad. På riksväg 50 är hastigheten 80 
km/h inom Motala tätort men inom 
programområdet är hastigheten idag 100 km/h 
till Lemundakorset. I och med planprogrammets 
tätortsutveckling av Motala stad bör hastigheten 
på riksväg 50 vara 80 km/h även här. En ny 
trafikplats med dess första entré till Motala stad 
kan också motivera en hastighetssänkning till 80 
km/h, åtminstone mellan trafikplatsen och 
Motala centrum. En hastighetssänkning skulle 
minska problem med trafikbuller i området. 
Sänkt hastighet i anslutning till den föreslagna 
trafikplatsen ger även en höjd trafiksäkerhet för 
de fordon som ska svänga av respektive köra ut 
på riksvägen. Stängs vissa korsningar i närheten 
kan det medföra en större översyn av 
hastighetsbegränsningarna på riksvägen. Likaså 
bör hastigheterna på omkringliggande vägar, 
såsom exempelvis delar av Lemundavägen, ses 
över i samband med förändringar på 
omkringliggande vägnät eller vid ökad 
bebyggelse med anknytning till vägen.  

Gatorna i bostadsområdena bör dimensioneras 
utifrån den tänkta användningen, vilket är trafik 
till och från fastigheter, mellan bostadsområden, 
viss nyttotrafik och vinterunderhåll. Byggs inte 
trottoarer ut ska det finnas möjlighet att gå och 
cykla i blandtrafik. Gatorna bör i så fall vara 
något bredare än om trottoar finns att tillgå, så 
att gående och cyklister kan röra sig på sidan av 
körbanan. Längs med gatorna bör utrymme ges 
till avrinningstråk för dagvattnet. Återvändsgator 
bör i möjligaste mån undvikas i 
bostadsområdena för att minimera risk för 
parkering på platser där det inte är tillåtet. Gator 
för trafikmatning mellan bostadsområdena kan 
komma att anläggas, vilka är dimensionerade 
utifrån en större trafikmängd än inom 
bostadsområdena. Därmed kan exempelvis 
boendetrafiken från Bromma ledas upp till den 
framtida planskilda korsningen när den är 
anlagd. En uppdelad trafikmatning med två in- 
och utfarter i Bromma skulle minska 
trafikalstringen på Bispgatan, i Varamon och 
rondellen Metallvägen/Bispgatan. Två in- och 
utfarter kan också underlätta för de boende som 
ska ut på riksväg 50.  

Planprogrammets inriktning är att det ska vara 
kommunalt huvudmannaskap på vägnätet. För 
mer information, se avsnitt 4. Huvudmannaskap 
samt KS Inriktningsbeslut för huvudmannaskap för 
vägar. Först vid detaljplaneskedet är det möjligt 
att exakt veta hur vägnätet ska utformas och dess 
påverkan på omgivningen. Diskussioner kring 
vägnätets utformning i de befintliga 
bostadsområdena bör tas i detaljplaneskedet med 
hänsyn till minimal påverkan på områdets 
karaktär, de rådande förutsättningarna och 
vägstandardsbehovet. Vid planläggning av nya 
bostadsområden behöver utformningen av 
vägnätet inte vara lika försiktig. Den kan göras 
utifrån kommunens aktuella riktlinjer och 
funktionalitet då påverkan på karaktären inte 
bedöms vara lika stor.  

Parkering 

Besöksnäringsparkering  

I område 2, Strandzonen och Kärsbyåns dalgång och 
område 6, Bromma skog, finns områden med höga 
naturvärden. Dessa bör vara åtkomliga för 
kommunens invånare. Besökare ska kunna ta sig 
till områdena med bil, cykel och till fots. I och 
med att planprogrammets inriktning för 
huvudmannaskapet för vägar inom 
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programområdet är att det ska vara kommunalt 
så bör parkering till allmänna besöksmål som 
exempelvis naturområdena vara 
tillgänglighetsanpassade. Det gäller även 
gångvägar till och från parkeringarna.  

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Behovet av att förbättra 

tillgängligheten längs med 

Vätternstranden [är] viktig 

att beakta.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2)  

Parkeringsplatserna bör anläggas med avstånd till 
Kärsbyån och Vättern för att minimera trafiken 
närmast vattnet och skapa ett område där 
naturen, lugnet, gång- och cykeltrafiken får vara i 
fokus. I kommande detaljplaner bör man 
därmed utforma tillgänghetsanpassade gator och 
gångtrafikgator närmast vattnet och 
besöksmålen.  

Angöring för bilar till område 2, Strandzonen och 
Kärsbyåns dalgång sker via befintliga vägar från 
Lemundakorset och in mot Kärsby. På lång sikt 
skulle angöringen kunna förändras när nya 
bostadsområden ska trafikeras. När det gäller 
gående och cyklister kan man i nuläget använda 
de befintliga vägarna. När en gång- och cykelväg 
mot Nykyrka anläggs bör anslutande gång- och 
cykelvägar finnas mot bebyggelsen och 
naturområdena. 

För område 6, Bromma skog, kan angöring med 
bil ske från Bromma gårds infart från riksväg 50. 
De kan även komma från Lemundavägen, via 
bron över Kärsbyån och angöra västerifrån. 
Vägnätet kring Bromma gård har inga naturliga 
anslutningspunkter och är inte av den 

standarden att större mängder trafik bör 
tillkomma. Tillgängligheten till området kan 
förbättras om trafikplatsen vid riksväg 50 
anläggs. Gående och cyklister kan komma från 
Bromma i blandtrafik till Bromma skog. 
Området kan inte utvecklas och trafikalstra mer 
människor förrän en trafiklösning finns.  

Angöringen till Djurkällaplatån med bil sker 
inom område 11, Längs Lemundavägens västra del, 
och på flera vägar utanför programområdet. 
Tillgängligheten och åtkomsten till 
Djurkällaplatån i område 11 skulle kunna 
förbättras genom exempelvis att en naturlig 
entré och parkeringsanordning anläggs i 
anslutning till området. Parkeringsplatser och en 
entré med informationstavlor osv. kan anläggas 
inom område 10 eller 11 där det finns vägar som 
leder upp till platån.  

Bostadsparkering 

Bostadsparkering ska lösas på egen fastighet. 
Kommunens riktlinjer för parkering ska 
tillämpas vid nybyggnation om flerbostadshus 
föreslås i någon detaljplan. 

Om en trafikplats ska byggas med busshållplats 
bör man se över möjligheterna att bygga en 
pendlarparkering för bilar och cyklar, för att öka 
möjligheterna till multimodalt resande. 
Bilparkering kan då nyttjas av de som bor längre 
ut från stadskärnan än planprogrammets område 
men som kan tänka sig att åka buss som en del 
av sin arbetsresa istället för att ta bil till Motala 
central, och sedan eventuellt fortsätta med tåg. 
En pendlarparkering kan även öka möjligheterna 
för kollegor att samåka. Det finns arbetsgivare 
som uppmuntrar denna typ av samåkning. En 
pendlarparkering kan alltså vara en åtgärd att 
genomföra oavsett om busslinjer planeras eller 
inte. Möjligheten för laddningsstationer vid 
parkeringsplatser och service bör utredas vidare i 
detaljplaneskedet för att främja ett miljövänligt 
resande.   
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Konsekvenser Trafik 

Gående och cyklister   

Om en separerad gång- och cykelväg skulle 
anläggas mellan Motala och Nykyrka skulle 
trygghet och trafiksäkerhet öka för gående och 
cyklister. Detta då de inte behöver cykla på 
vägrenen utmed riksväg 50, vilket gör att risken 
för olyckor mellan motorfordon och oskyddade 
trafikanter minskar. Säkra gång- och cykelvägar 
och rimliga avstånd till centrum inom området 
bidrar till ett naturligt alternativ att ställa bilen 
och därmed främja ett mer hållbart resande. 
Planprogrammets förslag om gång- och 
cykelvägar skulle också kunna knyta samman 
området till resten av staden, samt till närbeläget 
rekreation och friluftsliv norr om 
programområdet.  

En förändring i trafikeringen vid 
hästverksamheten där andelen genomfartsbilar 
minskar kan leda till en ökad trafiksäkerhet och 
en känsla av trygghet för hästverksamhetens 
medlemmar. Även en förändring i prioriteringen 
av fordonstyp på vägnätet närmast vattendragen 
och besöksmålen kan ge en ökad trafiksäkerhet 
och möjlighet att bevara delar av den karaktär 
som finns i området.  

Kollektivtrafik   

Genom utbyggnaden av bostäder i 
planprogramsområdet kommer det att finnas ett 
ökat behov av kollektivtrafikresande från norra 
Motala. Med anledning av detta och om en ny 
trafikplats anläggs bör behovet av tätortslinjer 
ses över och en diskussion med Östgötatrafiken 
föras. Det är Östgötatrafiken som ser över 
behovet av utvecklingen av kollektivtrafiklinjer. 
Motala kommun kan enbart påvisa att en 
efterfrågan finns. Skulle tätortslinje finnas till 
området kan andelen personer som åker med 
kollektivtrafiken ökas om det finns attraktiva 
linjer och taktfasta tidtabeller. Skulle 
kollektivtrafik inte byggas ut kan det betyda att 
mängden personer som väljer att istället köra bil 
ökar. 

Biltrafik   

Tillgängligheten till programområdet kommer att 
öka med den föreslagna nya trafikplatsen, särskilt 

till området söder om Kärsbyån. En ny 
trafikplats kan även leda till ökad tillgänglighet 
för eventuell utveckling av kollektivtrafik till 
området och en utbyggnad av Motala norra. Den 
skulle också kunna fungera som en entré till 
staden med eventuella verksamheter eller service 
öster om riksvägen samt binda samman riksväg 
34 och 50. Genom de föreslagna 
trafiklösningarna skulle belastningen på 
Metallvägen och rondellen 
Metallvägen/Bispgatan kunna minska. En 
trafikplats kan dock leda till försämrad 
tillgänglighet till Smedsbyområdet och mot 
Illersjö och Lemunda då dessa korsningar kan 
komma att omdanas. Smedsbykorset har tidigare 
diskuterats utifrån trafiksäkerhetsaspekten och 
en översyn av korsningen har genomförts i en 
tidigare åtgärdsvalsstudie för norra Motala. 
Skulle en ny trafikplats byggas blir 
trafiksäkerheten bättre, men tillfarten från 
riksväg 50 hamnar längre från centrum och det 
kan upplevas att det tar längre tid att ta sig till 
Smedsby. På samma sätt kan Lemundakorset 
påverkas. Om en ny trafikplats anläggs kan 
denna korsning komma att ses över. Om korset 
stängs från av- och påfarter från riksväg 50 kan 
en planskild passage från Illersjövägen skapas för 
att nå Lemundaområdet. Förändringar i 
trafikinfrastrukturen kan komma att ge en 
påverkan på områdens värden. Att studera 
exakta placeringar vidare blir därmed betydande 
för att minimera konsekvenserna så långt som 
möjligt.  

Tillgänglighet för alla trafikslag kommer att öka i 
och med anläggandet av olika 
infrastrukturåtgärder så som ny gång- och 
cykelväg utmed riksväg 50 och ett framtida 
anläggande av en ny trafikplats. Att ha hög 
tillgänglighet till programområdet kan leda till 
ökad attraktivitet att flytta till området. Dock är 
anläggande av en ny trafikplats en kostsam 
åtgärd som behöver utredas vidare. 

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är vägar med 
blandtrafik där både oskyddade trafikanter och 
motorfordon samsas inte den bästa lösningen. 
Trafiksäkerhetsaspekten bör tas med i 
diskussionen vid utformningen av vägnätet inom 
planprogrammet i kommande detaljplaner.   
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Förändringar på vägnätet i och med kommunalt 
huvudmannaskap för vägarna i kommande 
detaljplaner kan komma att påverka karaktären i 
de befintliga bostadsområdena. Samtidigt skulle 
den ökade vägstandarden förbättra 
tillgängligheten för nyttofordon såsom sopbilar 
och brandbilar, vilket i sig kan öka 
trygghetskänslan och bostadsstandarden.  

Parkering  

Genom att planera in parkering nära de allmänna 
besöksmålen och tillgänglighetsanpassade 
gångvägar som skapar en koppling dem emellan 
ökar möjligheterna för fler att besöka och ta del 
av områdes alla kvaliteter. Om 
parkeringsplatserna anläggs med avstånd till 
Kärsbyån, Vättern och besöksmålen minskas 
tempot och eventuella 
faror när biltrafiken 
minimeras. Då kan 
karaktären, atmosfären 
och lugnet bevaras. Fokus 
hamnar istället på en 
mänsklig nivå närmast 
vattnet och besöksmålen, 
vilket är en viktig grund 
till planprogrammets 
hänsyn till riksintresset 
Vättern och dess öar och 
strandområden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendlarparkering i 
anslutning till den 
eventuella nya 
trafikplatsen ökar 
möjligheterna för fler att 
resa hållbart. Önskvärt är 
att fler väljer att ta bussen 

in till centrum, alternativt att fler väljer att 
samåka. Det minskar mängden bilar inne i 
centrala Motala.  

 



3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

 3.4. KULTURMILJÖ, ARKEOLOGI OCH HISTORIA 

 

102 – PLANPROGRAM BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA 

3.4. Kulturmiljö, arkeologi och historia  

Detta avsnitt syftar till att lyfta fram de värdefulla platserna inom planprogramområdet och 
beskriva hur de bör förvaltas vid framtida exploatering. Många värdefulla platser kräver fortsatt 
utredning innan vidare exploatering kan utföras.  

Förutsättningar 

Inför arbetet med planprogrammet har platser 
och områden intressanta för kulturmiljön 
inventerats Kulturmiljöprogram för Motala kommun, 
Motala kommun (Pågående utredning). En 
arkeologisk utredning, etapp 1 (Nordvästra Motala, 
Rapport 2018:99, Arkeologerna) har tagits fram.  

Inom programområdet finns flertalet gårdar som 
är omnämnda i skrifter från medeltiden och har 
därmed platskontinuitet sedan dess, troligtvis 
ända sedan slutet av järnåldern. Vissa lösfynd 

vittnar även om närvaro i området under 
stenåldern. Programområdets historia sträcker 
sig alltså långt tillbaka i tiden. Stor försiktighet 
gällande områdets kulturmiljövärden bör därför 
iakttas inför kommande exploatering. Utöver 
fritidshusbebyggelsen som tillkommit under 
andra halvan av 1900-talet och viss 
kompletterande bebyggelse i Djurkällalandskapet 
har inga större förändringar skett i 
bebyggelsestrukturen.  

 

Arkeologisk utredning, etapp 1. Befintliga och nya potentiella lämningar. (Arkeologerna.) 
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Registrerade fornlämningar i FMIS 

Lämning RAÄ-
nummer  

Lämningstyp Antikvarisk bedömning 
enligt FMIS 

Arkeologernas 
åtgärdsförslag inför 
markexploatering  

L2011:1208 116:1 Tegelbruk (Kärsby) Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Ej skyddad av KML 

L2011:5309 126:1 Färdväg Fornlämning Förundersökning 

L2011:4678 127:1 Färdvägssystem, 
hålvägar 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Ej skyddad KML 

L2011:5379, 
L2011:4690, 
L2011:4691, 
L2011:1900, 
L2011:1901 

128:1-
132:1 

Färdväg Fornlämning Förundersökning  

L2011:2036 146:1 Gårdstomt (Bromma) Bevakningsobjekt Utredning, etapp 2  

L2011:1390 146:2 Fyndplats (slipstenar, 
slagg, knacksten) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning  

Utredning, etapp 2  

L2011:1403 147:1 Fossil åkermark Bevakningsobjekt Utredning, etapp 2 

L2011:1956 148:1 Fossil åkermark Bevakningsobjekt Utredning, etapp 2 

L2011:1419 149:1 Färdväg Bevakningsobjekt Ingen åtgärd 

L2009:8975 262 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk 
lämning  

Ej skyddad av KML 

L2009:9064 267 Fossil åker Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Ej skyddad av KML 

L2009:8413 269 Fossil åker Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Ej skyddad av KML 

L2009:9274 292 Gårdstomt (Kärsby) Bevakningsobjekt Utredning, etapp 2 

L2009:9275 293 Bytomt (Djurkälla) Bevakningsobjekt Utredning, etapp 2 

L2008:6838 315 Kvarn (hjulkvarn) Fornlämning Förundersökning 

L2008:6839 316 Gårdstomt (Kärsby) Ingen antikvarisk 
bedömning 

Utredning, etapp 2 

L2008:6840 317 Kvarn (hjulkvarn) Ingen antikvarisk 
bedömning 

Utredning, etapp 2 
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Förmodade fornlämningar 

Objekt 
nr 

Typ Åtgärdsförslag inför 
exploatering 

1 Boplatsläge, avsats/platå i åkermark, isälvssediment Utredning, etapp 2 

2 Boplatsläge, hagmark, gräsmatta Utredning, etapp 2 

3 Boplatsläge, åkermark väster om Kärsbyån Utredning, etapp 2 

4 Bopatsläge, krönläge i åkermark Utredning, etapp 2 

5 Boplatsläge, förhöjning i lövskog och åkermark Utredning, etapp 2 

6 Boplatsläge, platå i åkermark östra sidan om Kärsbyån Utredning, etapp 2 

7 Boplatsläge, höjdsträckning i åkermark Utredning, etapp 2 

8 Boplatsläge, platå/avsats i åkermark Utredning, etapp 2 

9 Boplatsläge, platå i hagmark och skogsmark Utredning, etapp 2 

10 Boplatsläge, platå i gräsplan och hagmark Utredning, etapp 2 

Bromma gård  
Bebyggelsen består av en mangårdsbyggnad 
(cirka 1795) med två flyglar och gårdsplan med 
rundel i mitten, en stor ladugård med stensatt 
stenbro samt ett mindre uthus. Ladugårdens 
dimensioner visar på 1800-talets omfattande 
produktionsökning inom jordbruket. Gården har 
dock belägg redan från medeltiden. Bebyggelsen 
får inte rivas, förändring av markanvändningen 
är skyddad enligt kulturmiljölagen (KML) och 
ska föregås av en arkeologisk utredning, etapp 2. 
Det öppna odlingslandskapet runt gården bör 
bevaras.  

 

Mangårdsbyggnad med flyglar, rundel, grusgång och 
grindstolpar i sten. (Kulturmiljöprogrammet.)  

Kärsby gårdstomt 
Gården har belägg redan från medeltiden. 
Mangårdsbyggnaden, som omges av stall med 
vagnsbod, avträde, bodar och ladugård med två 
stensatta körbroar, är uppförd 1867. Gården är 
belägen nära Kärsbyån där en 
trädgårdsmästarbostad, två arbetarbostäder och 
brygghus med bland annat vedbod är placerade. 
Gården är ett tydligt exempel på hur bebyggelse 
placerades i närheten av utnyttjande av 
vattenkraft. Spår av tidiga industriella 
verksamheter finns kvar och de har ett 
teknikhistoriskt värde. Vid förändringar i 
området ska hänsyn tas till kopplingen mellan 
gården och spåren från den tidigindustriella 
verksamheten. Bebyggelse får inte rivas, 
förändring av markanvändningen är skyddad 
enligt KML och ska föregås av en arkeologisk 
utredning, etapp 2. Ursprunglig plats för gården 
har även identifierats och kräver vidare 
utredning etapp 2, vid eventuell exploatering. 
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Kärsby Gårds mangårdsbyggnad (cirka 1880). 
(Kulturmiljöprogrammet.)  

  

Före detta arbetarbostaden för stalldrängarna har källare 
under halva huset och ligger alldeles intill ån. 
(Kulturmiljöprogrammet.) 

 

Åstugan, före detta arbetarbostad för lagårdskarlen. 
(Kulturmiljöprogrammet.) 

Djurkälla slättby med storgårdar  
Djurkälla by omnämns redan på 1300-talet. 
Gårdarna med mangårdsbyggnader är från 
mitten av 1800-talet och är tydligt inspirerade av 
herrgårdsidealet. Flertalet av ladugårdarna är 
byggda kring sekelskiftet 1900. Området består 
av ett levande jordbrukslandskap där marken 
odlas och betas än idag. Ägorna ligger i avlånga 
skiften på sluttningen från Djurkällaplatån ned 
till Vättern och de flesta gårdslägena är långt 
indragna från Lemundavägen som löper igenom 

området i norr. Långa grusvägar leder ned till de 
olika tomterna, de flesta med trädalléer. Inslag av 
nyare bebyggelse finns längs Lemundavägen och 
längs Vätterns strand. Med byns placering och 
storlek, det tydliga och välbevarade uttrycket för 
herrgårdsidealet samt skiftets syfte besitter 
området ett stort kulturhistoriskt värde. Ingen 
äldre bebyggelse får rivas och miljöns karaktär 
ska bevaras, förändring av markanvändningen är 
skyddad enligt KML och ska föregås av en 
arkeologisk utredning, etapp 2.  

 

Oxelgården (mitten 1800-talet) med flygelbyggnader, 
rundel, grusgång, flaggstång och stenmur mot 
Lemundavägen. Oxelgården ligger kvar på gamla 
bytomten. (Kulturmiljöprogrammet.)  

  

Lillgården (mitten 1800-talet) på ursprunglig plats i byn 
och ombyggd på 1970-talet. Flygelbyggnad med före detta 
arbetarbostad, ej i bild. (Kulturmiljöprogrammet.) 

  

Stora Storgården, flyglar och rundel med grusgång. 
(Kulturmiljöprogrammet.) 
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Längs Kärsbyån 

Vattenkraften i Kärsbyån har varit upprinningen 
till flertalet verksamheter längs ån. Här har det 
funnits mjölkvarnar, sågverksbyggnader och 
tegelbruk. Till tegelbruket fanns en stenpir vid 
åmynningen som det finns rester kvar av än idag. 
Andra lämningar så som husgrunder, 
vattenrännor och stenkonstruktioner finns också 
kvar idag och vittnar om den tidigindustriella 
verksamheten på platsen. Lämningarna är av stor 
betydelse i sin helhet och är belagda med olika 
skydd. Den nedre kvarnbyggnaden har utgjorts 
av ett rödfärgat fyravåningshus med tillhörande 
bonings- och uthus. Kvarnbyggnaden brann ned 
1989 men de stenkonstruktioner och grunder 
som finns kvar är skyddade som fornlämning. 
Vid exploatering bör en förundersökning göras. 
Uppgifter finns även om en övre kvarn, men den 
har inte återfunnits på platsen. Vid eventuell 
exploatering vid platsen bör ytterligare en 
utredning, etapp 2, genomföras. Tegelbrukets 
lämningar är beläget närmare åmynningen och 
klassas som övrig kulturhistorisk lämning.  

 

Rester av stenpiren vid Kärsbyåns utlopp i Vättern. 
(Kulturmiljöprogrammet.) 

 

 

Kvarnrester vid nedre fallet. (Kulturmiljöprogrammet.) 

  

Mjölkvarnen 1988, året innan den revs. Brygghuset till 
vänster finns kvar och innehåller drängstuga. 
(Kulturmiljöprogrammet.) 

Övriga värdefulla miljöer  

I sydsluttningen från Djurkällaplatån ned till 
Lemundavägen finns flertalet hålvägar. En del är 
märkta som fornlämningar, främst i väster, 
medan ett system mitt bland dessa istället utgör 
övrig kulturhistorisk lämning. Skillnaden är att 
systemet av hålvägar bedöms vara av yngre 
datum och inte varaktigt övergivna vilket är krav 
för att anses som fornlämning.  

De topografiska förutsättningarna, närheten till 
vattnet och de lösfynd som har gjorts inom 
programområdet är starka indikatorer på att 
boplatser från stenåldern kan finnas dolda under 
markytan. Vid den arkeologiska utredning, etapp 
1, som utförts identifierades 10 olika platser där 
sannolikheten är hög för att fornlämningar finns 
dolda under marken. Bedömningen grundar sig 
på topografiska och geologiska förhållanden.  
 
Även hos de äldre fritidshusen kan ett visst 
kulturhistoriskt värde finnas. Detaljplanerna för 
fritidshusbebyggelsen i Bromma innehåller en 
beskrivning av bebyggelsens karaktärsdrag där 
den äldre bebyggelsen karaktäriseras av 
enhetlighet och småskalighet genom skala, 
volymer, taklutning, färgsättning och material. 
Andra karaktärsdrag inom området är träpanel 
som fasadmaterial, den rika förekomsten av 
lövträd och tallar inom tomterna och den 
gemensamma allmänna platsmarken.   

I höjd med Bromma gård och fortsättningsvis på 
riksvägens östra sida löper en färdväg som dock i 
höjd med Bromma har ett cirka 300 meter långt 
avbrott. Öster om riksvägen används den 
fortfarande som traktorväg och är därmed inte 
varaktigt övergiven. Öster om riksvägen finns 
även flertalet fossila åkrar som måste utredas 
vidare vid eventuell exploatering.  
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Utbyggnad enligt planprogrammet 

 

Ingen ny bebyggelse förslås i stort tillkomma på 
kända och känsliga kulturmiljöer. Exploatering 
på potentiella lämningar bör undvikas om 
möjligt. Ny bebyggelse i anslutning till känsliga 
kulturmiljöer behöver beakta aktuella värden och 
även i vissa fall siktlinjer och vyer i landskapet. 
Om detaljplanering skulle bli aktuellt inom något 
område för värdefull kulturmiljö bör 
skyddsbestämmelser införas som säkerställer de 
kulturhistoriska värdena. Detaljplanearbetet bör 
även ske i samråd med personer med 
byggnadsantikvarisk kompetens och/eller 
landskapsarkitekter. Kommande detaljplaner bör 
värna och stärka de kulturhistoriska värden som 
finns eftersom kulturmiljön är en del av 
områdets friluftsliv- och rekreationsmål.  

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2) 

Inför exploatering inom programområdet bör 
man knyta an till platsernas rika kulturhistoria. 
Den visuella analysen exemplifierar detta genom 
att man i detaljplaneskedet kan ge kvarter och 
platser namn som är baserade på historiska 
företeelser eller att man använder klassiska 
stavningar som exempelvis Kaersbygd (Kärsby). 
Likaså kan informationstavlor vid kulturmiljöer, 
exempelvis tegelbruket i Kärsby vara ett sätt att 
knyta an till områdets historia.  

På stort hänsynsavstånd till Bromma gård kan ny 
försiktig bebyggelsen enbart placeras om 
rådande förutsättningar kan säkerställas. Det 
gäller siktlinjer, vyer, skyddsavstånd till natur- 
och kulturvärden samt med hänsyn till gårdens 
åkermarksbehov för att gården ska vara 
ekonomisk lönsam under lång tid framöver. I 
närheten av Kärsby gård och söder om 
Lemundavägen i Djurkälla föreslås ingen ny 
bostadsbyggelse mer än kompletterande 
bebyggelse och ekonomibostäder till gårdarna. 

I tabellen över registrerade fornlämningar (se 
förutsättningar-avsnittet) redovisas vilken åtgärd 
som rekommenderas vid framtida 
markexploatering som involverar någon av 
lämningarna. Om bebyggelse blir aktuell inom 
områden för presumtiva fornlämningar ställs 
krav på arkeologisk utredning, etapp 2 för 
hantering och avgränsning. Det är i båda fallen 
alltid länsstyrelsen som fattar beslut enligt KML 
om eventuella, framtida åtgärder. 

Konsekvenser Kulturmiljö, arkeologi och historia

 

Detaljplaneprogrammet stärker skyddet för de 
miljöer som ska hållas intakta. Blir 
detaljplanering aktuellt för de skyddsvärda 
kulturmiljöerna bör byggnaderna och miljöerna i 
dessa delar beläggas med skyddsbestämmelser. 
Framtida exploatering kan också resultera i krav 
på mer kunskap. Miljökonsekvensbeskrivningen 
poängterar vikten av samråd med personer med 
byggnadsantikvarisk kompetens och/eller 
landskapsarkitekter i detaljplaneskedet vid en 
exploatering av jordbruksmarken inom område 
9, Djurkälla och Kärsby norra. Likaså vid 
exploatering av område 5a, Bromma gård nord. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att 
planprogrammet tar tillräcklig hänsyn till 
kulturmiljön kring Kärsby gård inklusive den 

kulturhistoriska miljön vid Kärsbyån. Även i 
detta fall är det viktigt med en varsam 
exploatering med hänsyn till kulturmiljön. I 
övrigt bedömer miljökonsekvensbeskrivningen 
att arkeologiska utredningar som har gjorts är 
bra underlag för det framtida detaljplanearbetet. 

Viss påverkan på miljöerna kan bli aktuell, 
främst kring Bromma gård, detta dock inom ett 
tillräckligt respektavstånd från gårdarna. 
Kommunen har i översiktsplanen bedömt att 
vinsterna med en tätortsutveckling inom 
Bromma, Kärsby och Djurkälla är större än en 
eventuell risk för dess påverkan.  
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3.5. Natur, landskap och friluftsliv  

Ett så pass stort område som Bromma, Kärsby och Djurkälla utgör en stor variation i naturtyper 
och värden. Här finns täta barr- och lövskogar, öppen jordbruksmark med åkrar och betesmark, 
torr och blöt mark, strandzoner, samt en artrik flora och fauna i form av ovanliga och rödlistade 
arter. Nedan följer en redovisning av naturförhållandena, samt en beskrivning av hur 
naturvärdena ska förvaltas och utvecklas. 

 

Förutsättningar 

I länsstyrelsens yttrande från planprogrammets 
samrådshandling 2009 läses följande: 

”Det är av största vikt att 

framtida exploateringar 

sker med hänsyn till 

förekommande natur-, 

kultur- och friluftsvärden.” 

(Samrådsyttrande, 2009, sidan 2) 

Riksintressen och Natura 2000 

Vättern och Djurkällaplatån utgör område för 
riksintresse av naturvård (MB 3 kap 6 §). Vättern 
samt större delen av programområdet utgör även 
riksintresse för turism och rörligt friluftsliv, 
Vättern och dess öar och strandområden (MB 4 
kap 1-2 §). Riksintresset får inte utgöra hinder 
för utveckling av befintliga tätorter. 
Programområdet har betydelse vad gäller 
riksintressenas naturvärden och ska därmed 
skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada 
dessa. Vättern och Kärsbyåns mynning är även 
skyddad som Natura 2000-område vilket gör att 
åtgärder som kan skada vattenmiljön är 
tillståndspliktiga hos länsstyrelsen. Beskrivningar 
och kartor över riksintressena och Natura-2000-
områdena finns i kapitel 1.  

 

Naturvårdsprogram Motala 

Motala kommuns naturvårdsprogram antogs 
2014 och ger en samlad redovisning av 
dokumenterade naturvärden i Motala kommun. 

Objektdelen med alla naturvärdesobjekt 
uppdateras kontinuerligt. Programmet utgör 
även kommunens handlingsplan där mål och 
åtgärder för att bevara och utveckla befintliga 
naturvärden läggs fast.  

Kärsbyån och Djurkällaplatån som berörs av 
planprogrammet lyfts båda fram som viktiga 
beståndsdelar i Motala kommuns natur med dess 
artrikedom, förekomst av nyckelbiotoper samt 
friluftsvärden. Strandzonen med strandskogar 
inom programområdet samt Bromma skog lyfts 
också fram som viktiga från friluftslivsynpunkt.  

 

Grönstrukturanalys Motala  

Motala kommun har låtit göra en 
grönstrukturanalys (Grönstrukturanalys Motala stad, 
White, Calluna, Radar, 20170919) som ska ligga till 
grund för strategiska och framtida val i 
utvecklingen av Motala stad. Övergripande 
strategier kan beskrivas med att stadens 
stadsnära naturområden samt gröna stråk till och 
mellan dem ska bevaras.  

Vid utbyggnation av staden ska befintlig natur 
värnas och bebyggelsestruktur och grönstruktur 
utvecklas i symbios. En utveckling mot en 
sammanhängande ädellövsstruktur eftersträvas, 
viktiga grönstråk ska behållas och förstärkas, 
särskilt i övergången mellan stad och 
omkringliggande landskap. Vid anläggandet av 
nya boendemiljöer ska befintlig grönstruktur 
bevaras till viss del. På så sätt knyter området 
fortsatt an till platsens kontext och landskapliga 
kvalitet, till de omkringliggande större 
grönområdena samtidigt som det skapar 
platsspecifika boendemiljöer.  
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Områden som klassats som livsmiljöer och efterträdare i 
ädellövsträdsnätverket. Spridningslänkar redovisas som 
svarta linjer mellan livsmiljöerna. (Grönstrukturanalys 
White, Calluna, Radar.) 

Med Motalas profil som Östergötlands sjöstad 
bör även kontakten till vattnet beaktas. Så 
mycket strandlinje som möjligt bör göras 
tillgänglig för allmänheten. På långs sikt kan det 
bli aktuellt att anlägga en badplats för 
allmänheten. Längs vattnet ska även ett tydligt 
och kontinuerligt gångstråk eftersträvas.  Även 
kopplingarna mellan bostadsområden och 
vattnet ska förstärkas med grönstrukturstråk.  

Grönstrukturanalysen redovisar även hur 
upplevelsevärden ska förvaltas och utvecklas 

inom befintliga naturområden så att så många 
olika behov som möjligt kan tillgodoses. 
Upplevelsevärden kan exempelvis vara 
lekplatser, plats för aktiviteter, frihet och rymd 
samt service.  

Grönstrukturanalysen redovisar olika 
grönstrukturstrategier för Motala stad som ska 
eftersträvas. Planprogrammets område ingår i 
några av dessa strategier såsom:  

- Att behålla stadens stadsnära naturområden 
och stärka länkar mellan dem. 

- Att säkra gröna stråk från staden ut till dessa 
naturområden. 

- Utveckla den norra öst-väst-länken med 
ädellövsstruktur norr om Barrskogen (nr 3). 

- Utveckla den blå-gröna strukturen längs 
stadens stränder, Göta kanal och Motala 
ström (nr 5). 

 

Grönstrukturstrategi för Motala stad.  
(Grönstrukturanalys White, Calluna, Radar.) 
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Naturvärdesinventering

Programområdet har utretts av Motala kommun 
i syfte att kartlägga och beskriva befintliga 
naturvårdsarter (Naturvärdesinventering i Bromma-
Kärsby-Djurkälla, Motala kommun, våren 2018). 
Med naturvårdsarter menas skyddade arter, 
rödlistade arter, hotade arter, typiska arter, 

ansvarsarter samt signalarter. Inventeringen har 
även kartlagt skyddsvärda områden som måste 
beaktas vid exploateringsarbetet. Strukturer som 
omfattas av det generella biotopskyddet har även 
noterats.  

Bromma (4) 

Naturen bland bebyggelsen i Bromma utgörs 
främst av lövskog med enstaka inslag av gran 
och tall. I västra delen växer träden mer glest på 
igenvuxen naturmark som har lågt naturvärde 
och inte genererar någon klassning. 

Längs stranden och Kärsbyån (11, 20-21) 

Strandremsan är relativt smal innan växtligheten 
tar vid. Främst tallskog med grova och gamla 
träd som bör bevaras, även inslag av lövträd. Sly 
och död ved förekommer. Zonen är klassad som 
visst naturvärde.  

Vid Kärsbyåns utlopp i Vättern är naturen av 
högt värde. Trädskiktet domineras av al, främst 
medelålders men även med inslag av äldre. 
Vattnet flyter mer långsamt här till skillnad från 
längre upp i bäcken. Flera fiskarter har noterats 

som till exempel sjölevande öring och harr. En 
bottenfaunainventering gjordes 2008 med 
utfallet god vattenkvalitet med måttliga 
naturvärden. Utloppet har klassats med högt 
värde. Längre upp längs ån växer träd av många 
olika slag och tätt buskage av sly, denna del av ån 
är klassad med visst naturvärde. Hela ån har 
biotopkvaliteter.  

Området längs riksväg 50 (1, 7 , 13, 18, 21, 29-
30)   

Naturens värde varierar längs den sträckning 
som utgör programområdet östra gräns. Högst 
värde finns i höjd med Kärsbyån (18) med flera 
biotopkvaliteter som har positiv betydelse för 
den biologiska mångfalden. Området består av 
ett gammalt hästbete som idag är dåligt hävdat, 
det är näringsrik mark mot Kärsbyån och magert 
mot riksväg 50. Trädskiktet innehar flertalet arter 
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i olika åldrar, död ved förekommer i måttlig 
mängd. 

Bromma gård och Bromma gård syd (1, 5-7, 
9-10)  

Längs området mot riksväg 50 löper en bullervall 
där det växt upp björk och lönn. Även en 
granridå och energiträd förekommer, allt klassat 
med lågt naturvärde. Naturen inom Bromma 
gård har klassats med påtagligt naturvärde. 
Gårdsmiljön inrymmer gamla träd med påtagligt 
biotopsvärde. Till gården löper en trädallé med 
främst lönn men med inslag av ask och lind. I 
söder växer lövskog med påtagligt naturvärde, 
skogen är delvis mycket tät och mörk med höga 
träd. Biotopvärden i form av grova träd med 
håligheter och död ved samt förekomst av 
naturvårdsarter motiverar klassningen.  

Bromma gård nord och Kärsbyån syd (13, 18) 

Båda områdena består till största delen av 
åkermark utan naturvärdesklassning. I nordöstra 
delen är ett område med högt naturvärde 
utpekat. Området består av ett gammalt hästbete 
som idag är dåligt hävdat, området är näringsrikt 
mot Kärsbyån och magert mot riksväg 50. 
Trädskiktet innehar flertalet arter i olika åldrar, 
död ved förekommer i måttlig mängd. Många 
biotopskvaliteter med positiv betydelse för 
biologisk mångfald motiverar den höga 
klassningen. I områdets östra del finns även 
blandlövskog med visst naturvärde som en kil in 
i åkermarken. 

Bromma skog (12)  

Området har de högsta naturvärdena inom 
programområdet och inrymmer frisk och fuktig 
ädellövskog som till största delen består av äldre 
lövträd, björk, ek, ask, klibbal, rönn och asp. En 
del grövre träd, hålträd samt rikligt med död ved 
finns i hela skogen. Skogen har fått den högsta 
värderingen på grund av det stora antalet 
naturvårdsarter som förekommer varav flera är 
rödlistade, samt de många biotopkvaliteterna 
som även finns i stor utsträckning.  

Kärsbyån nord (28)  

Norra delen består av tallplantering i olika åldrar 
med inslag av löv och gran, som har lågt 
naturvärde. Bottenskikt med blåbär, lingon och 
vitsippor för att nämna några exempel. 

 

Kärsby gård/Nykyrka ridklubb (29-30)  

Området kring gården består av hästverksamhet 
med flera hästhagar som är välhävdade. Den 
norra delen är varm och torr med inslag av 
blottad sand. Ett fåtal träd finns här, enstaka 
björkar står i kanten av området. 
Biotopkvaliteterna motiverar ett visst naturvärde.  

Djurkälla (19, 26-27, 32)  

I öster finns en kil med lövskog, mestadels yngre 
träd, med lågt naturvärde. Vid Vätterns strand 
växer grova och gamla tallar, bottenskiktet består 
av olika gräs och olika typer av sand. De gamla 
tallarna samt den blottade sanden ger området 
ett visst naturvärde. Längre upp bland 
bebyggelsen finns främst lövträd samt sly som 
har lågt naturvärde. I norra delen av området 
finns betesmark med viss trädväxtlighet med 
håligheter. Det tillsammans med blottad sand 
och ett antal naturvårdsarter ger området ett 
påtagligt naturvärde som bevaras om marken 
fortsätter att hävdas som betesmark. 

Nybygget (31, 33)  

I öster finns en fårbetad hage med lågt 
naturvärde och bitvis tät trädväxtlighet. Större 
delen av området är en medelålders tallplantering 
med inslag av äldre tallar samt lövträd och sly 
som tätnar i öst. Området är klassat med visst 
naturvärde.  

Längs Lemundavägens västra del (34-37, 40-
41)  

Norr om Lemundavägen består skogen av 
mycket tall i olika åldrar och planteringar med 
inslag av lövträd. Området har lågt naturvärde. I 
väster finns ett stycke mark med solexponerade 
sandblottor och död tallved som motiverar ett 
visst naturvärde. Norr om Lemundavägen tar 
även Djurkällaplatån vid, en av de mest kända 
och största isälvsavlagringarna i Östergötlands 
län.  

Söder om Lemundavägen breder 
jordbrukslandskapet ut sig med stora öppna 
åkrar. Naturvärdet i landskapet består av en 
björkallé och björkdunge i öster, som har visst 
naturvärde. Mer i mitten av landskapet finns 
fuktigare inslag, nästan kärrlikande områden med 
sluten skog kring som har påtagligt naturvärde. 
Fisk förekommer här.  
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Visuell analys  

En visuell analys är gjord 2019 över Bromma, 
Kärsby och Djurkällas karaktär och 

landskapsbild. Nedan redovisas den visuella 
analysen i sin helhet.  

 

 

Västra delen av programområdet karaktäriseras 
av höjden upp mot Djurkällaplatån och den 
flacka jordbruksmark ända ned till Vättern som 
utgör Djurkällalandskapet. Lemundavägen är en 
naturlig brytningspunkt dem emellan. Platån 
mäter som högst 200 meter över havet. Från 
Lemundavägen syns en skogsklädd brant upp 
mot platån, vilket ger ett gott mikroklimat för 
bebyggelsen i nederkant. Platån innehar flera 
lämningar som visar på agrara aktiviteter i 
området långt tillbaka i tiden. Uppför branten 
från Lemundavägen hittas historiska hålvägar 
som letat sig upp från den bördiga slätten mot 
skogsmarkerna. Trots närheten mellan gamla 
torparstugor på höglandet och gårdar på slätten, 
har de två alltid varit åtskilda. Bebyggelsen som 
vilat i mötet mellan slätt och skog har inte 
vandrat upp för slätten mot  skogen och vice 
versa. Lemundavägen vilar därmed i gränsen 
mellan östgötaslätten i söder och skogarna i 
norr. I brytpunkten hittas både modern och 
historisk bebyggelse, aktsamt placerad för att 

göra så liten inskränkning på den bördiga 
marken som möjligt. 

Söder om Lemundavägen hittas flertalet hus i 
ytterkanten av jordbruksmarken. Jorden är 
bördig av älvsediment med inslag av postglacial 
silt och marken väster om Östergården är 
fortfarande oskiftad. Starka siktlinjer löper över 
landskapet från hus till Vättern. Tegarna de 
passerar har brukats i olika konstellationer sedan 
medeltiden. Endast mellan Östergården och 
Notvarpsstigen är det historiska landskapet 
brutet. I övrigt är det historiska 
jordbrukslandskapet intakt och ska behållas så. 
Den visuella analysen säger att söder om 
Lemundavägen bör man inte bygga på den västra 
sidan om Östergården då det riskerar att bryta 
historiska siktlinjer och skada det kulturarv 
åkerlandskapet är. 

Djurkälla får en naturlig avslutning vid 
skogspartiet som skiljer dem från Kärsby. 
Skogen fyller en viktig funktion som en grön 
korridor mellan Vättern i söder och 
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Djurkällaplatån i norr. Den används flitigt av 
ryttare och fotgängare som ett trevligt sätt att nå 
skogen på platån. Skogspartiet mellan Kärsby 
och Djurkälla är viktig som en grön korridor i 
landskapet där den används som en informell 
rekreationsled upp på Djurkällaplatån. 
Korridoren kan bli mindre än vad den är idag 
men bör inte brytas.  

Från Illersjön norr om riksvägen 50 till Vätterns 
stränder rinner Kärsbyån. Ån är en av få platser 
på Vätterns östra sida där öring leker. Det har 
pågått ett restaureringsarbete av ån sedan 1990-
talet och idag leker regelbundet ett 30-tal fiskar i 
dess strömmar. Den återställda ån har ett högt 
naturvärde och dess mynning är idag ett Natura 
2000-område. Särskild aktsamhet bör tas vid 
exploatering kring ån då allt för stora 
förändringar kan störa rekreationen samt öka 
föroreningstrycket på vattendraget. 
Strandskyddet bör även värnas för att inte ta 
bort en nyckelbit av landskapsbilden. 

Kärsbyån sprudlar av liv och likaså har bygden 
gjort under lång tid. Namnet Kärsby nämns för 
första gången 1399 då en gård hänvisas till som 
Kaersbygd, eller Kärsbyggd, som vi hade sagt 
idag. I anslutning till ån har genom tiderna även 
legat en kvarn, och bygden har haft en egen 
tegelindustri. Blandningen av höga naturvärden, 
verksamheter och bebyggelse är karakteristiskt 
för Kärsbys kulturhistoria. Vid en exploatering i 
Kärsby kan man använda en blandad bebyggelse 
där bostäder och service samexisterar. 

Gamla Electrolux fritidsområde, så kallad 
Bromma skog, ligger som en kil in i Bromma 
och bildar en avgränsning mot Kärsby. 
Övervuxna betesmarker och vattentunga sänkor 
bildar en skog rik på värdefulla arter och 
storvuxna ekar. Ned mot Vätterns strand byter 
området karaktär och blir en pelarsal av ståtliga 
tallar med ett örtskikt av gräs. Området brukade 
ägas av Electrolux, vilket grundades i Motala, 
och användes som ett rekreationsområde för 
deras personal. Idag är det öppet för alla och ett 
uppskattat strövområde. Området spelar en 
viktig roll som bärare av ett grönt kulturarv och 
bör inte exploateras. 

Mest karaktäristiskt för Bromma är annars 
Bromma gård. Beläget på ett krön söder om 
riksvägen har gården siktlinjer mot både Vättern 
och skogen. Bromma gård nämns redan 1390 
och de omgivande markerna har brukats under 
hundratals år. Stor aktsamhet vid exploatering 

bör visas i anslutning till Bromma gård. Om de 
kvarvarande markerna blir för små är risken stor 
att de anses olönsamma att bruka och lämnas att 
växa igen. Åkermarken norr om Bromma är 
något mindre känslig och viss exploatering kan 
övervägas. En exploatering där hade inte stört 
siktlinjen från Bromma gård till Vättern. 

Inför exploatering inom programområdet är det 
värdefullt om det går att knyta an till platsernas 
rika kulturhistoria. Detta kan göras genom att 
kvarter och platser ges namn baserat på 
historiska företeelser eller använder klassiska 
stavningar, exempelvis Kaersbygd (Kärsby). För 
mer information, se Tjänsteutlåtande angående 
exploateringens påverkan på landskapsbilden. 

 

Naturvärden i Bromma skog  

Bromma skog har den högsta 
naturvärdsklassningen. Området är en viktig del 
för kommuninvånarna i närområdet som 
friluftsliv- och promenadstråk. Bromma skog är 
mycket lämplig som naturreservat för att skydda 
och förstärka naturvärdena och gynna de 
sällsynta och rödlistade arterna i området. Flera 
riktade naturvårdsinsatser är möjliga för att 
stärka områdets naturvärden, likaså 
friluftslivsanordningar som hade kunnat utveckla 
området som rekreation och friluftslivområdet.  

Området är inte lämpligt att exploatera då det 
hyser många sällsynta, fridlysta, skyddade och 
rödlistade arter som skulle påverkas mycket 
negativt av en exploatering och direkt eller på 
sikt dö ut. Eftersom många av skogens arter 
kräver en stor sammanhängande skog med 
tillgång på olikåldrade träd, många gamla och 
ihåliga träd, stora mängder död ved, fuktiga 
markområden och ett fuktigt mikroklimat 
bedöms det inte som möjligt att exploatera 
småområden av skogen. Detta för att 
fragmenteringen av skogen skulle innebära stora 
hot mot artvärdena samt att hela skogen har 
höga naturvärden. För mer information, se 
Tjänsteutlåtande angående exploatering av Bråstorp 
1:50 – Lövskog vid Bromma.  

Bromma skog har högsta naturvärde, vilket är 
motsvarande naturvärde som i ett naturreservat. 
Sverige har ett internationellt ansvar att bevara 
och skydda ädellövskogar. Östergötland är ett av 
de länen som har fått ett utpekat internationellt 
ansvar att bevara och skydda ädellövskogar. 
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Ädellövskogar är en av Sveriges prioriterade 
skogstyper. Bromma skog och dess ädellövskog 
är med andra ord av nationell och internationell 
betydelse.  

Bromma skog är även en värdekärna för 
ädellövsmiljöer och alla arter knutna dit, och 
området har mycket hög kvalitet. Värdekärna är 
ett område som har extra stor betydelse för 
växter och djur och fungerar som 
utgångsområde för trängda arter att sprida sig 
från. Enligt Naturvårdsverkets Nationella 
strategi för formellt skydd så ska värdekärnor 
inom 500 meter från tätort prioriteras för 
formellt skydd, i synnerhet om de är av hög 
kvalitet och utgörs av en prioriterad skogstyp. 
Bromma skog uppfyller alla dessa kriterier. 
Bromma skog är med andra ord nationellt 
prioriterat utifrån sin funktion som värdekärna. 
Bevarandet av värdekärnor är en av många 
viktiga åtgärder för att säkerställa människors 
möjlighet för rekreation och friluftsliv i skogar 
nära tätorter. För mer information, se Strategi för 
formellt skydd av skog i Östergötland.  

Friluftsliv  

Programområdets värden präglas till stor del av 
dess närhet till Vättern. Hela Varamostranden 
och de strövområden som finns inom 
programområdet är mycket värdefulla för 
friluftslivet. Vättern med öar och strandområden 
är med sina natur- och kulturvärden av stor 
betydelse för turism och friluftsliv, och därför 
utpekat som riksintresse i 4 kap miljöbalken. 
Inom riksintresseområdet får 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
komma till stånd endast om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt skadar natur- och 
kulturvärdena respektive turismens och 
friluftslivets intressen. Detta ska dock inte utgöra 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, 
men hänsyn till riksintresset måste tas. En 
förutsättning för den aktuella utbyggnaden är att 
den, i enlighet med översiktsplanen, utgör en 
utveckling av Motala stad och blir en del av 
staden. 
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Utbyggnad enligt planprogrammet   

Majoriteten av den nya exploatering som 
planprogrammet föreslår är placerad inom 
områden med visst eller låga naturvärden. Bland 
all befintlig bebyggelse men också vid 
tillkommande bör hänsyn tas till befintlig natur 
oavsett värdering. Karaktären av naturnära bör 
bevaras och genomsyra hela programområdet, 
till exempel genom släpp i bebyggelsen och att 
träd sparas. De värden som finns ska beaktas, 
bevaras och tillföra kvaliteter till boendemiljön 
utan en risk för att de skadas. 

Bromma, Kärsby och Djurkällas karaktärer 
kännetecknas av grönska, natur, odlingslandskap, 
vatten och småskalig bebyggelse. Att bevara 
stora delar av områdets grönska är en väsentlig 
aspekt gällande att utveckla områdets karaktär 
och attraktivitet, både för boende och övriga 
kommuninvånare. Planprogrammets förslag att 
tillvarata områdets olika värden bidrar även till 
biologisk mångfald, att nå målen i det lokala 
utvecklingsprogrammet, och bidrar till att skapa 
en hållbar samhällsutveckling inom hela 
programområdet.  

 

Planprogrammets förslag på värdefull landskapsbild utifrån visuell analys som ska tas i beaktning.  

Djurkällalandskapet söder om Lemundavägens 
västra del behålls intakt, främst med hänsyn till 
kulturmiljövärden och värden för 
landskapsbilden. Norr om Lemundavägen, i 
sluttningen upp till Djurkällaplatån, kan viss 
bebyggelse bli aktuell. Inom de öppna markerna 
söder om Kärsbyån och runt Bromma gård ska 
hänsyn tas till landskapsbilden vid planering av 
bebyggelsen. Vyer och utblickar i landskapet ska 
identifieras och i så stor utsträckning som 
möjligt hållas fria från bebyggelse.  

Två områden som angränsar mot riksväg 50 har 
ett visst respektive högt naturvärde. Områdena 

kan bli aktuella vid eventuell anläggning av ny 
trafikplats eller ny bro över Kärsbyån. 
Lokalisering ska ske så att minsta möjliga intrång 
görs på berörda naturvärden.  

Områden med högsta naturvärde och höga 
naturvärden, som Bromma skog, 
Djurkällaplatån, strandzonen och Kärsbyån, 
kommer inte att exploateras. Målet är istället att 
områdena ska bli mer lättillgängliga och enklare 
att nyttja för allmänheten med exempelvis 
markerade och tydliga stigar i skogen, och stråk 
parallellt med vattnet. Områdena är mycket 
viktiga för friluftslivet och människors hälsa. 
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Planprogrammet ser gärna ett anläggande av 
olika friluftsanordningar på lång sikt så som 
grillplats, vindskydd, motionsstigar och 
informationstavlor om natur- och kultur med 
mera vid olika natur- och besöksmål inom 
programområdet. Likaså faciliteter som 
omklädningsrum eller toaletter, eller liknande, är 
eftersträvningsvärt om platsen tillåter detta, för 
att locka fler besökare till platsen. Ett nyttjande 
av de befintliga stugorna i Bromma skog för 
sådana anordningar hade varit önskvärt för att 
bevara delar av platsens kulturhistoria, om de är 
lämpliga för en sådan användning. Vägar och 
parkeringar till besöksmålen bör vara 

tillgängliganpassade. Dock är det viktigt att 
tillgänglighetsanpassningen inte påverkar naturen 
för mycket, utan att det sker varsamt. Önskvärt 
är att eventuellt på lång sikt kunna skydda dessa 
värdefulla områden som naturreservat. 
Naturreservatens innehåll bestäms vid eventuell 
reservatsbildning. Inom Bromma skulle den 
befintliga småbåtshamnen i framtiden kunna bli 
aktuell för utbyggnad för att utveckla kontakten 
med vattnet, om intresse och förutsättningar 
finns. Möjligheterna för att anlägga ytterligare en 
småbåtshamn inom programområdet kan 
utredas i ett senare skede. 

 

 

Förslag på framtida grönstråk i Bromma, Kärsby och Djurkälla. 

Grönstråk inom och mellan delområden bör 
finnas så att genomgående grönstråk går från 
Djurkällaplatån i norr till Vättern och Bromma i 
söder. Vid utbyggnad bör befintlig natur på 
platsens värnas, och bebyggelsestruktur och 
grönstruktur utvecklas i symbios. Vid anläggande 
av nya boendemiljöer ska befintlig grönstruktur 
bevaras till viss del. På så sätt knyter området 
fortsatt an till platsens kontext och landskapliga 
kvalitet, till de omkringliggande större 
grönområdena samtidigt som det skapar 

platsspecifika boendemiljöer. Det 
ädellövsträdnätverk som redovisas i 
grönstrukturanalysen över Motala stad bör 
värnas om. Träden närmast Vättern, Kärsbyån 
och Djurkällabäcken bör bevaras så långt som 
möjligt för att bevara naturvärdena. Tallarna bör 
även bevaras för att behålla karaktären och 
minimera förändring vid Vätterns 
strandområden. Planbestämmelser som 
exempelvis marklovplikt eller 
trädfällningsförbud kan sättas i detaljplaneskedet 
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för att säkerhetsställa detta. De biotoper som 
finns i området i form av gamla ekar med 
håligheter och närheten till Vättern gör att det 
kan finnas sällsynta fladdermusarter inom 
området. Miljökonsekvensbeskrivningen 
rekommenderar fladdermusinventering i 
samband med detaljplanering av områdena 
närmast Vättern, inklusive en bedömning av 
vilken påverkan exploatering kan få för 
fladdermöss. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten 
till delar av programområdet är en viktig del 
inom planprogrammet och för att kunna 
exploatera och förtäta området ytterligare. 

Framförallt är avloppsfrågan väsentlig i de 
befintliga bostadsområdena närmast Vättern för 
att kunna minska områdets påverkan på Vättern.   

Jordbruksverket (2015) skriver i sin rapport att 
tillgängligheten till landskapet kan förbättras 
genom exempelvis bra information och 
markerade stigar och cykelvägar. Programmets 
vision är att utveckla detta så att boende och 
övriga invånare kan nyttja de värden som finns 
inom området. En exploatering med kommunalt 
huvudmannaskap på vägarna ökar också 
områdets tillgänglighet gentemot dagens 
markanvändning.   

 

Konsekvenser Natur, landskap och friluftsliv 

Den natur som tas i anspråk i planprogrammets 
förslag är över lag av lågt naturvärde och 
konsekvenserna av att den tas i anspråk för 
bebyggelse och vägar är därför begränsad.   

Planprogrammet bidrar till att stärka det 
befintliga skyddet för de områdena som 
innefattas av kulturmiljö, landskapsbild, 
naturvärden, samt riksintresse för naturvård osv. 
genom att de i detta förslag ska bevaras och tas 
hänsyn till. Påverkan på Vättern bedöms minska 
om det kommunala vatten och 
spillvattensystemet byggs ut i delar av området. 
Miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att ingen av de riksintressen som 
finns inom programområdet kommer att 
påverkas på ett betydande sätt utav 
planprogrammets förslag. Likaså görs 
bedömningen att det är mycket positivt för 
naturmiljön att planprogrammet inte föreslår 
någon exploatering inom den mest värdefulla 
naturen, som exempelvis område 6, Bromma skog. 
Planprogrammets förslag bedöms också som 
både positivt och negativt för rekreation och 
friluftsliv i miljökonsekvensbeskrivningen där 
positivt är att fler besökare medför ett ökat 
underlag för en utbyggnad av service och 
anordningar. Samtidigt som förändringen kan 
uppfattas som negativt för de som i nuläget 
vistas inom området, om karaktären förändras 
från ett lugnt och ostört område till ett område 
med många besökare. 

Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att en 
exploatering innebär att ökade mängder 

föroreningar tillförs Vättern genom att nya 
områden hårdgörs. Det leder till en ökad 
dagvattenavrinning till Vättern. Förslaget 
möjliggör samtidigt att befintliga fritidshus 
ansluts till det kommunala avloppsreningsverket, 
vilket innebär att enskilda avlopp kan bytas mot 
kommunala anslutningar. Det är positivt och 
minskar utsläppen av näringsämnen till Vättern. 
Förslaget ger därmed både positiva och negativa 
konsekvenser för Natura 2000-områdena. Läs 
mer i Miljökonsekvensbeskrivning. 

De områden som kan komma att behöva tas i 
anspråk för en ny gång- och cykelbro samt avfart 
från riksvägen och tillhörande väganslutning 
skulle kunna medföra negativa konsekvenser för 
naturvärdena beroende på slutgiltig placering.  

Landskapsbilden värnas i stor mån genom att 
programmet föreslår att gröna stråk och vyer 
sparas i de områden som exploateras och på de 
platser där landskapsbilden har ett stort värde. 
Djurkällalandskapet behålls intakt med undantag 
för exploateringen i delområde 9, Djurkälla och 
Kärsby norra i anslutning till befintlig bebyggelse i 
Djurkälla där siktvyer och delning i landskapet 
redan har skett. Miljökonsekvensbeskrivningen 
gör bedömningen att planprogrammets förslag 
tar hänsyn till områdets värdefulla landskapsbild.  
Miljökonsekvensbeskrivningen gör även 
bedömningen att vid exploatering av område 5a, 
7 och jordbruksmarken inom område 9 finns det 
risk för påverkan på landskapsbilden. Graden av 
påverkan beror på exploateringsgraden och 
bebyggelsens utformning. För att den negativa 
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påverkan på landskapsbilden ska bli så liten som 
möjligt, är det positivt om personer med 
bebyggelseantikvarisk kompetens och/eller 
landskapsarkitekt finnas med i det framtida 
detaljplanearbetet. Läs mer i 
Miljökonsekvensbeskrivning. 

Att strandzonen görs mer lättillgänglig med 
gångstråk och möjlighet att ta sig fram per cykel 
bidrar till att stärka Motalas profil som 
Östergötlands sjöstad. Det är även i 
överensstämmelse med riksintresset för turism 
och friluftsliv samt Vättern och dess öar och 
strandområden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidigt kommer sannolikt de allt fler boende 
och besökare i området att leda till att slitaget på 
naturmiljön ökar, vilket även 
miljökonsekvensbeskrivningen bedömer. En 
eventuell utbyggnad eller tillskapande av 
småbåtshamn i programområdet skulle bejaka 
båtlivet och människors användande av vattnet, 
samtidigt som det sannolikt också skulle kunna 
ha en påverkan på Vättern vattenkvalitet.  
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3.6. Geotekniska förhållanden 

I detta avsnitt beskrivs markförhållanden inom programområdet, jordens sammansättning och 
markens lämplighet för bebyggelse. Vidare beskrivs radonförekomsten samt förorenad mark. 
Utredningarna har gjorts på en översiktlig nivå och bör kompletteras med vidare utredningar i 
detaljplaneskedet.   

 

Förutsättningar 

En översiktlig geoteknisk utredning har utförts 
(Beskrivning av geotekniska förhållanden för 
programskede, WSP, 2008). I utredningen ingår en 
bedömning av risker för erosion och 
översvämningar på grund av klimatförändringar, 
baserad på Klimat- och sårbarhetsutredningens 
rapport. Slutsatsen är att riskerna för ras och 
skred i ler- och siltslänter ökar, men att 
erosionsrisker på grund av nederbörd inte 
förändras. Den långsiktiga påverkan av 
strandlinjen genom erosion bedöms bli mycket 
begränsad.  

Radonmätningar visar på normalradonmark för 
hela programområdet. Mätningar bör utföras 
mer noggrant inför bebyggelse. 

Kring Bromma gård  
Jordlagren kring Bromma gård utgörs av 
morängrovlera under mull- och 
vegetationslagren. Bärigheten är därmed god 
men det är svårt att infiltrera dagvatten. Lokalt 
omhändertagande kräver sannolikt stora magasin 
varpå avledning till områden med mer 
genomsläpplig jord rekommenderas.  

Mellan Bromma gård och Kärsbyån  
Ned mot Vätterns strand och söder om 
Kärsbyån utgörs jordlagren av sand och finsand. 
Bärigheten är antagligen god men behöver 
kontrolleras. Vid exploatering intill Kärsbyåns 
raviner måste stabiliteten utredas.  

Från Kärsbyån till vägen från Nybygget 
vid Djurkälla  
Under mull- och vegetationslager utgörs 

jordlagren av finsand och mot stranden i söder 
av sand. Bärigheten antas vara tillräcklig för 
grundläggning av både vägar, gator och enplans- 
och flervåningsbyggnader. 
Infiltrationskapaciteten i finsanden bedöms vara 
låg, lokalt omhändertagande i form av magasin 
torde fungera. Det förekommer dock lågt 
belägna delar där grundvattenytan ligger grunt 
vilket begränsar infiltrationskapaciteten. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
har framställt Översiktlig stabilitetskartering 
Östergötlands län, Motala kommun där bland annat 
stabiliteten kring Kärsbyån har studerats. Inga 
tecken på pågående erosion påträffades under 
fältkarteringen och stabilitetsförhållandena i 
slänterna uppfyller rekommenderad 
säkerhetsnivå för en översiktlig 
stabilitetsutredning. Jorden består främst av 
postglacial sand och finsand. Den totala 
jordmäktigheten har inte bestämts i denna 
kartering, utförda sonderingar har stoppat i fast 
lagrad bottenmorän. Ingen lera har påträffats i 
undersökningspunkterna. Släntlutningen mot ån 
uppgår som mest till cirka 1:2-1:4 och 
slänthöjden varierar mellan cirka 2.5 meter. 

Nybygget och Djurkälla  
Under mull- och vegetationslager utgörs 
jordlagren av finsand och sand. Bärigheten 
bedöms vara tillräcklig för grundläggning av 
vägar, gator och enplans- och 
flervåningsbyggnader. Infiltrationskapaciteten 
bedöms god och lokalt omhändertagande av 
dagvatten bör fungera med magasin.  
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Utbyggnad enligt planprogrammet  

Marken bedöms lämplig att bebygga inom 
samtliga utpekade potentiella 
exploateringsområden i planprogrammets 
förslag. Kompletterande undersökningar 
kommer dock att krävas i detaljplaneskedet för 
att kontrollera bärighet samt radonförekomst. 

Bebyggelsen bör även uppföras radonsäkert, 
vilket säkerställs vid bygglovskedet.   

Svårigheter att infiltrera dagvatten finns i flera 
områden vilket ställer krav på fördröjning. Detta 
behöver utredas närmare i detaljplaneskedet. Läs 
vidare i avsnitt 3.9. Dagvatten.  

 

Konsekvenser Geotekniska förhållanden 

Utbyggnad enligt planprogrammet som anpassas 
efter markens bärighet, samt en 
dagvattenhantering som är anpassad till de 
hydrologiska förhållandena, 
säkerställer ett långsiktigt och 
tekniskt hållbart byggande. 
Radonsäkert byggande ger bättre 
förutsättningar för god hälsa och 
bidrar till en mer hållbar 
boendemiljö.  
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3.7. Vatten och upphävande av strandskydd 

Programområdet omfattar en del av strandlinjen i Varamoviken, Vättern och Kärsbyån. Detta 
avsnitt beskriver vilka värden och skydd strandområdena har samt förslag på hur de ska beaktas i 
framtiden.  

 

Förutsättningar 

Vättern är känd för sitt klara och rena vatten och 
är bland annat dricksvattentäkt för flertalet 
kommuner runt sjön. Sjön är dessutom ett 
viktigt inslag ur rekreations- och 
friluftslivsynpunkt. Även Djurkällaplatån utreds 
som reservvattentäkt. Kärsbyån innehar ett rikt 
djur- och växtliv som bidrar till den biologiska 
mångfalden. Programområdet besitter flertalet 
värden i vattenförekomsten och skyddas därav 
på flera sätt.  

Riksintressen och Natura 2000 

Vättern utgör område för riksintresse av 
naturvård (MB 3 kap 6 §) och riksintresse för 
yrkesfiske i sjöar (MB 3 kap 5 §). Vättern och 
Kärsbyån utgör även riksintresse för turism och 
rörligt friluftsliv, Vättern och dess öar och 
strandområden (MB 4 kap 1-2 §§). 
Riksintressena har betydelse för naturvärden och 
näringar, som ska skyddas från åtgärder som 
påtagligt kan skada dessa värden. Vättern och 
Kärsbyåns mynning är även skyddad som Natura 
2000-område. Åtgärder som på ett betydande 
sätt kan skada vattenmiljön kräver tillstånd från 
länsstyrelsen.  

 

Upphävande av strandskydd  

Strandskydd gäller på land och i vatten inom 150 
meter från Vättern och inom 100 meter från 
Kärsbyån och Illersjö (MB 7 kap). Skyddet syftar 
till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land 
som i vatten. Skyddet innebär därmed 
restriktioner mot uppförande av byggnader, 
anläggningar och anordningar. För att få bygga 
inom strandskyddat område krävs att 
strandskyddet upphävs (i detaljplan) eller att 
dispens beviljas (i bygglov). Följande särskilda 
skäl för upphävande av, eller dispens från 
strandskyddet finns (MB 7 kap 18 c §):  

1. Området har redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften, 

2. Området är genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan 
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exploatering väl avskilt från området 
närmast strandlinjen, 

3. Området behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området, 

4. Området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 

5. Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför 
området, eller 

6. Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

Inom de redan detaljplanelagda områdena är 
strandskyddet upphävt. Strandskyddet 
återinträder med 100 meter från Vättern och 
Kärsbyån när nya detaljplaner upprättas. 

En så kallad fri passage ska alltid finnas mellan 
strandlinjen och eventuella byggnader. Vid 
upphävande av strandskyddet eller dispens från 
detsamma måste alltid följande bedömningar 
också göras: 

 Om kommunen bedömer att värdet av 
verksamheten väger tyngre än 
strandskyddets syften på den aktuella 
platsen. 

 Att plangenomförandet inte försämrar vare 
sig allmänhetens tillgänglighet till 
strandzonen eller livsvillkoren för växter och 
djur 

 Att tillgången till stränder i och omkring 
Motala är fortsatt god. 

Bestämmelserna om Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) kan inte tillämpas inom 
programområdet eftersom det avser 
tätortsutveckling. 

Vattenskyddsområde 
Allt vatten (Vättern, Kärsbyån och 50 meter upp 
från vattenlinjen) inom programområdet utgör 
vattenskyddsområde (MB 7 kap 21-22 §). Syftet 
är att skydda och säkra grund- och 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt i flera 
generationer framåt. De fyra länsstyrelserna som 
berör Vättern har tagit ett gemensamt beslut 
som innebär att samma bestämmelser gäller för 
hela Vättern. I översiktsplanen för Motala 
kommun, ÖP 06 – Motala möter framtiden, 
redovisas områden som är föreslagna som 
reservvattentäkter. Ett av dessa områden är 
Djurkällaplatån och ska utredas vidare huruvida 
det är aktuellt eller inte.  

Vattenförekomster, 
miljökvalitetsnormer (MKN) 
Vättern i sin helhet definieras som en 
vattenförekomst av Vattenmyndigheten för 
södra Östersjön. MKN regleras enligt 5 kap 
miljöbalken, där krav ställs på att 
ytvattenkvalitén inte får försämras. Den 
ekologiska statusen enligt Vatteninformation 
Sverige (VISS) är god och kemiska parametrar 
visar på hög eller god status. Vätterns vatten är 
även definierat som badvatten av 
Vattenmyndigheten. Högsta dämningsnivå och 
sänkningsnivå är reglerad genom den vattendom 
som Tekniska Verken har för sin verksamhet 
med vattenkraftstationerna längs Motala ström. 
Domen är från 1958 och innehåller lägsta och 
högsta nivå för Vättern, men i huvudsak säger 
den att regleringen i princip inte bör avvika från 
den naturliga avbördningen, det vill säga att 
Vätterns naturliga variation inte får påverkas. 

Kärsbyån är en vattenförekomst med måttlig 
ekologisk status. Ån utgör ett av få 
reproduktionsområden för öring på Vätterns 
östra sida. Programområdet ligger inom två 
delvis sammanfallande grundvattenförekomster, 
vars kemiska och kvalitativa status är goda.  
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Utbyggnad enligt planprogrammet 

 

I kapitel 2 finns ett mer ingående resonemang 
för respektive områden som berörs av 
strandskyddet och vilka möjligheter till 
upphävande av strandskydd som kan bli aktuella. 

Då merparten av de strandnära lägena vid 
Vättern redan är ianspråktagna för bebyggelse 
eller utgör värdefull natur, kommer endast ett 
fåtal områden inom strandskyddet att beröras i 
samband med detaljplanering för anläggningar 
och anordningar för friluftslivet. Strandskyddet 
vid Kärsbyån bör värnas om för att bland annat 
inte ta bort en nyckelbit av landskapsbilden. 
Översiktsplanen från 2006 är också tydlig med 
att strandzonen bör hållas fri från bebyggelse. 
En eventuell utbyggnad av befintlig 
småbåtshamn i Bromma och/eller en ytterligare 
hamn inom programområdet kräver åtgärder. 
Likaså kan några få allmänna bryggor anläggas. 
Att anlägga en brygga och småbåtshamn kräver 
tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet och 
strandskyddsdispens från länsstyrelsen och 
beviljat bygglov av kommunen.  

Längs Kärsbyån är den värdefulla strandzonen 
begränsad av vägar som idag är av enkel 
standard, men kan komma att få utökad trafik 
när ny bebyggelse tillkommer. Ny bebyggelse 
planeras på den öppna marken som avgränsas av 
vägen både söder och norr om ån. Bebyggelsen 
placeras med hänsynsavstånd till vägen och 
utanför strandskyddet. Norr om ån kan en 
dagvattenanläggning bli aktuell inom 

strandskyddat område, dock gärna inte innanför 
vattenskyddsområdet på 50 meter. En ny gång- 
och cykelbro över Kärsbyån kan bli aktuellt. För 
att möjliggöra en utbyggnad av det ovan nämnda 
kommer strandskyddet på dessa platser att 
behöva upphävas.  

Vattendragen vattenskyddsområde ska skyddas 
då de är en viktig del i kommunens och flera 
andra kommuners dricksvattenförsörjning. 
Försiktighet bör därmed råda i närhet av 
vattendragen. Exploatering med hårdgörande av 
yta i anslutning till vattendragen i 
programområdet hade varit motsatta ingrepp till 
de som behövs för att säkerställa 
vattenskyddsområdena och Vätterns 
vattenkvaliteter.  

 

Konsekvenser Vatten och upphävande av strandskydd

 

Utbyggnaden bedöms inte strida mot Natura 
2000, riksintressena eller 
vattenskyddsföreskrifterna. Anslutning av de 
befintliga fritidshusen till kommunens VA-nät 
bedöms medför en minskad negativ påverkan på 
vattenförekomsten Vättern, vilket bekräftas av 
miljökonsekvensbeskrivningens bedömning. 
Bedömning är att även MKN inte kommer att 
påverkas av planerna. Kommande detaljplaner 
bör ändå redovisa om särskild hänsyn krävs. 
Den något ökade båttrafiken som kan bli en 
följd av utbyggd småbåtshamn nämns inte 
nämnvärt i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Den utbyggnad som påverkar strandskyddet 
bedöms inte som helhet påverka tillgängligheten 
till stränderna eller livsvillkoren för djur- och 
växtliv negativt. Utan snarare främja 
tillgängligheten för rekreation och friluftsliv, 
samt bidra till små eller positiva konsekvenser 
för strandskyddet.  

En ny gång- och cykelbro och en ny avfart från 
riksvägen krävs för att kunna tillskapa ny 
exploatering söder om Kärsbyån. Bland annat 
brons miljöpåverkan behöver utredas där olika 
lokaliseringar prövas och utvärderas. Läget med 
den minsta avvägda miljöpåverkan bör väljas.
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3.8. Klimatanpassning 

Sveriges klimat har blivit varmare och mer nederbördsrikt. Effekterna av detta ställer krav på 
åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi inte kommer kunna förhindra i 
framtiden. Klimatanpassning är åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors liv, 
hälsa och egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat 
kan medföra på mark, vatten och bebyggelse.  

 

Förutsättningar 

 

SWECO har under 2016 gjort en 
översvämningskartering som visar på 
extremscenario vid skyfall. Inom 
programområdet finns ett antal instängda 
lågpunkter (Dagvattenutredning, Vatten och 

Samhällsteknik AB 181024), där 
översvämningsrisker bedöms kunna förekomma. 
Hänsyn måste tas till dessa förutsättningar i 
planeringen och helst undvikas vid bebyggelse. 
Lågpunkterna fungerar ofta som magasin. 

 

Topografiskt instängda områden och ytliga 

avrinningsvägar. Det vill säga riskområden 

för översvämningar orsakade av kraftig 

korttidsnederbörd. (Översvämningskartering 

SWECO.)  



3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

 3.8. KLIMATANPASSNING 

 

126 – PLANPROGRAM BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA 

Klimatförändringarna förväntas orsaka fler 
extrema vädersituationer och en ökad frekvens 
av häftiga regn, torrperioder, stormar med mera. 
Det ökade antalet större skyfall kommer att 
skapa nya utmaningar för exempelvis 
dagvattenhanteringen. Ett aktivt 
klimatanpassningsarbete kan exempelvis gälla 
planering av bebyggelse och infrastruktur så som 
vägar eller vatten- och avloppssystem.  

Vid bygglov och anmälan måste även krav på 
skydd mot brandspridning mellan byggnader 
inom bostadsområden uppnås. Regler om skydd 
mot brandspridning mellan byggnader finns i 
Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:61. 
Avstånd mellan byggnader är en sådan reglering 
som kan minska risken för brand i 
bebyggelseområden.  

Vättern som dricksvattentäkt blir allt mer 
värdefull ju varmare temperaturen blir och desto 
mer de enskilda brunnarna sinar. Inom 
programområdet finns det inga 
fördröjningssystem för dagvatten till 
vattendragen Vättern och Kärsbyån mer än 
vegetationens genomsläpplighet och topografi. 
Föroreningar släpps med andra ord ut direkt i 
vattendragen genom dikning och rör. Med den 
ökade temperaturen förändras även luft- och 
vattenförhållandena för djur- och växtlivet Det 
innebär att andra och fler arter kan överleva i 
vårt klimat.  

Fler och häftigare skyfall kan förväntas, likaså att  
temperaturen stiger och att extremt torra 
perioder blir ett mer vanligt förekommande. 
Därmed ökar bland annat riskerna för 
skogsbränder, varma inne- och 
utomhustemperaturer och så vidare.  

 

Utbyggnad enligt programmet 

Med ny bebyggelse ökar de hårdgjorda ytorna 
och vegetation tas ned, vilket ökar yt-
avrinningen. En översiktlig dagvattenutredning 
för programområdet har tagits fram, se avsnitt 
3.9. Dagvatten. Utredningen visar att det finns 
dagvattenproblematik inom de befintliga 
bostadsområdena idag, därmed finns det med 
andra ord en översvämningsrisk som behöver 
åtgärdas i detaljplaneskedet. 
Dagvattenutredningen föreslår 
dagvattendammar för fördröjning av dagvattnet 
och planbestämmelser för hårdgjord yta inom 
fastigheter för att minska risken att orenat 
dagvatten når Vättern. Det är viktigt att 
dagvattnet inom programområdet inte 
överskrider gällande riktvärden för utsläpp till 
recipient (Vättern). Motala kommun arbetar med 
en egen dagvattenpolicy med gällande riktvärden 
för dagvatten. I dagsläget är policyn ett pågående 
arbete. Till dess att dagvattenpolicyn får ett 
politiskt beslut gäller Göteborgs stads riktvärden 
för utsläpp angående dagvatten. 

Det är viktigt att dagvattnet inom 
programområdet inte överskrider gällande 
riktvärden när det rinner ut till Vättern eftersom 
ett flertal kommuner är beroende av Vättern för 
dricksvatten, bad, turism, friluftsliv och båtliv. 

Dagvattenhanteringen kommer att behöva 
utredas vidare i detaljplaneskedet. 

Från SMHI:s klimatscenarier bedöms det inte 
föreligga påtagliga översvämningsrisker till följd 
av framtida klimateffekter i relation till Vätterns 
vattenstånd. Översvämningsriskerna är mer 
sannolika i form av skyfall än att vattennivån i 
Vättern skulle höjas.   

I och med den planerade bebyggelsen och att de 
hårdgjorda ytorna ökar samtidigt som 
vegetationen minskar skapas sämre förhållanden 
för att hantera en ökad temperatur och torrare 
perioder. För att hantera dessa situationer bättre 
bör så mycket grönska som möjligt bevaras samt 
planteras exempelvis med gatuträd och gröna 
tak. Även materialval så som ljusa och 
reflekterande husfasader samt tak och så få 
mörka hårdgjorda ytor som möjligt kan ha en 
positiv effekt för att minska påverkan på 
människan av den ökade temperaturen. Att 
arbeta med bostäders utformning och placering 
vid nybyggnation vid kommande detaljplaner är 
en annan för att anpassa sig till förändrade 
temperaturer och ökad brandrisk inom och 
utanför bebyggelseområdena. Risken för 
skogsbrand kan exempelvis minska genom 
kontrollerad avbränning i skog och mark.
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Konsekvenser Klimatanpassning 

Med de åtgärder som föreslås i bland annat 
dagvattenutredningen så har man anpassat 
utbyggnaden för pågående och framtida 
klimatförändringar så att negativa konsekvenser 
minimeras. Även genom materialval, bevarande 
av vegetation och nyplantering av bland annat 
träd längs gator kan den ökade temperaturen och 
klimatförändringarna hanteras på ett bättre sätt.  

Det är viktigt att dagvattnet inom 
programområdet inte överskrider gällande 
riktvärden när det rinner ut till Vättern eftersom 
ett flertal kommuner är beroende av Vätterns 
goda vattenkvalité. Programmets förslag på 
fördröjning och infiltration är några sätt att 
minska den mänskliga påverkan på Vättern. 
Förslaget bidrar med en minskning av vissa 
föroreningar till Vättern och en 
ökning av andra. Likaså poängteras 
översvämningsriskens vikt för det 
kommande detaljplanearbetet i 
programmet.  
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3.9. Teknisk försörjning  

Teknisk försörjning omfattar vatten och spillvatten, dagvatten, avfallshantering, elnät, fibernät 
och värme. De aspekter som kan ge störst miljöpåverkan är hantering av spillvatten och 
dagvatten. 

 

Vatten och spillvatten 

 

Förutsättningar  

VA-översikt Motala kommun med strategi för hantering 
av VA utanför nuvarande kommunala 
verksamhetsområden 2018-01-26, ger en bra bild 
över kommunens intentioner för utbyggnad av 
allmänt vatten och spillvatten (VA). I denna VA-
översikt anses Bromma, Kärsby och Djurkälla 
har högsta prioritet i kommunen. Det gäller 
utbyggnad av allmänt vatten och spillvatten och 
utvidga verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten, eftersom områdena planeras för 
helårsboende. Miljö- och hälsoskyddsenheten 
förespråkar att kommunalt vatten och spillvatten 
byggs ut i stora delar av programområdet. Det 
gäller framförallt i de befintliga områdena längs 
med Vättern men gärna även för de framtida 
bebyggelseområdena. I vissa delområden 
behöver en fördjupad utredning om kommunalt 
VA ske i samband med detaljplanen. 

VA-lösningarna varierar i området men den 
största delen består utav enskilda VA-lösningar. 
Bromma ingår det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.   
Medan vissa fastigheter redan har anslutit sig till 
de kommunala VA-ledningarna privat eller 
genom gemensamhetsanläggningar. De höga 
grundvattennivåerna i området innebär 
svårigheter att uppnå effektiv rening för enskilda 
avloppsanläggningar. I Djurkälla är kommunalt 
vatten framdraget till samfälligheterna. Södra 
delarna av Bromma är redan utbyggt med 
kommunal försörjning av dricksvatten och 
spillvatten för den befintliga bebyggelsen. Beslut 
om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten skedde i Bromma 2004. VA-
anläggningen är utbyggd så att möjlighet för 
fortsatt utbyggnad är möjlig åt nord-nordväst 
(mot Kärsby) från det befintliga området i 
Bromma. Dock är den tänkta 
anslutningspunkten för vidare utbyggnad av VA-
ledningsnätet i Bromma anpassad efter tidigare 
planer.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten pekar på att 
Djurkälla kan vara för tätbebyggt för att ha 
enskilda avlopp på sina håll för att klara det 
skyddsavstånd som ska finnas mellan 
dricksvatten- och avloppsanläggningar.  

I planprogrammets reviderade inriktningsbeslut 
från 2009 läses följande:  

”I samband med 

tätortsutbyggnad för 

permanent boende bör det 

kommunala va-området 

utvidgas.” 

 (Reviderat inriktningsbeslut, 2009, sidan 6) 

Utbyggnad enligt planprogrammet  

Stora delar av planområdet anses vara lämpligt 
för kommunalt vatten och spillvatten. Dessa 
områden kommer när det blir aktuellt, och nya 
detaljplaner har vunnit laga kraft, att anslutas till 
befintligt kommunalt ledningsnät för vatten och 
spillvatten, samt ingå i verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten. Verksamhetsområde för 
dagvatten får utredas separat i varje detaljplan. 
Kapacitetsutredning för vatten och spillvatten 
kommer att behöva göras för hela 
programområdet. Det förespråkas att 
kommunalt VA anläggs i eller intill kommunala 
vägar och allmän platsmark för att kunna 
underlätta drift och underhåll samt för att 
minska påverkan på privata fastighetsägares 
tomtmark. Kärsbyån delar planområdet i två 
delar och är en komplicerad passage för VA-
dragningen. Den del av programområdet norr 
om Kärsbyån ansluts via en förbindelsepunkt i 
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korsningen Lemundavägen/riksväg 50. I enstaka 
fall där bebyggelsen är gles inom 
programområdet måste en bedömning göras om 

det är ekonomiskt rimligt att bygga ut 
kommunalt VA i form av verksamhetsområde.  

 

 

Planprogrammets förslag till VA-utbyggnad inom programområdet.  

En VA-utredning för det befintliga i Djurkälla 
och Kärsby norra har pågått där man har tittat 
på hur VA ska lösas för befintlig och 
tillkommande bebyggelse. Eftersom området 
bitvis ligger lågt innebär det att varje fastighet 
sannolikt kommer att ha en egen liten 
pumpstation som trycker ut avloppet på en 
gemensam trycksatt kommunal ledning. Den 
egna pumpstationen på varje fastighet kräver 
inget skyddsavstånd. När det gäller kommunens 
större pumpstationer på huvudledningsnätet så 
ska man ta hänsyn till bebyggelse och hålla ett 
skyddsavstånd. VA-utredningen för Djurkälla 
och Kärsby norra är anpassad efter tidigare 
planer och behöver ses över vid 
detaljplaneskedet.  

Ledningsnätet för vatten och spillvatten på den 
södra delen av planområdet, ledningar från 
Bromma, är anpassat efter tidigare planer och 
det behöver genomföras en kapacitetsutredning 
för att få fram hur nätet behöver dimensioneras 
vid en utbyggnad söder om Kärsbyån. En 
utbyggnad kan även innebära att viss 

förstärkning kan komma att behöva genomföras 
på det befintliga ledningsnätet. Kapaciteten på 
vattenverk och avloppsreningsverk utifrån 
planprogrammets förslag får utredas vidare.  

Konsekvenser Vatten och spillvatten 

Utbyggt kommunalt vatten och spillvattennät 
väntas medföra positiva effekter för 
vattenkvalitén i Vättern, genom att enskilda 
avlopp med i vissa fall dålig kapacitet eller 
bristfällig funktion ersätts. Genom kommunalt 
vatten och spillvattennät minskar 
föroreningsrisken på Vättern och Kärsbyån, 
vilket kan ge positiva effekter på deras 
klassningar som Natura 2000-områden, 
vattenskyddsområde, naturvård och rörligt 
friluftsliv. Kommunalt VA bidrar också till att 
minska risken för negativ påverkan på 
människors hälsa för de som bor i området, samt 
föroreningen i marken och grannfastigheterna. 
Likaså påverkar alla utsläpp till Vättern i 
slutändan också turismen, växt- och djurlivet, 
badkvalitén och kommunens 



    3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

 3.9. TEKNISK FÖRSÖRJNING 

 

130 – PLANPROGRAM BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA 

dricksvattenkvalitet. Även 
miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att en minskning av andelen 
enskilda avlopp är en viktig förbättring på 
Vätterns vattenkvalité.  

Utbyggnad av kommunalt vatten och 
spillvattennät i de befintliga bostadsområdena 
inom programområdet skulle förbättra 
levnadsstandarden och boendemiljön, möjliggöra 
permanentboende samt öka värdet på 
fastigheterna. Utbyggnad av vatten och 
spillvattennätet är också en förutsättning för att 
ny bebyggelse och utökade byggrätter ska kunna 
komma till stånd. Utvidgning av 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
spillvatten kan medföra att vissa 
samfällighetsföreningar och 
gemensamhetsanläggningar upplöses, och att en 
anslutningsavgift kan tillkomma i 
detaljplaneskedet. 

Bebyggelsen i området måste anpassas till 
pumpstationslägena för spillvatten på grund av 
nivåskillnaden. Normalt sett är inte lukt från 
spillvattnet ett större problem idag, men risk för 
tillfällig lukt kan inte uteslutas i samband med 
störningar och underhåll. 

Då de privata lösningarna för avlopp på 
fastigheterna försvinner vid kommunal VA-
försörjning kommer det speciellt i befintliga 
områden minska med infiltrering av utgående 
avloppsvatten från fastigheterna och det kan 
eventuellt påverka flödesriktningarna. Minskad 
infiltration i området kan göra att bildning av 
grundvatten minskar i området. Om det är flera 
fastigheter som har haft egen vattenförsörjning 
så kommer det troligen att kunna påverka 
flödesriktningarna då man inte pumpar upp lika 
mycket vatten som tidigare ur marken. 
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Dagvatten 

 

Förutsättningar 

Området består till stor del av skogs- och 
jordbruksmark. Det finns jordbruksfastigheter, 
hästverksamhet, permanentboende och 
fritidshusbebyggelse. Genomsläppligheten anses 
variera inom hela planområdet från 
morängrovlera och finsand med låg 
infiltrationskapacitet, till sand med god 
infiltrationskapacitet (läs vidare i avsnitt 3.6. 
Geotekniska förhållanden).  

En översvämningskartering gjordes över Motala 
stad av SWECO 2016 som visar på 
avrinningstråk samt instängda områden som 
riskerar att översvämmas vid skyfall. 
Avrinningsstråken som finns inom 
programområdet är viktiga att hålla öppna så att 
vatten kan rinna den vägen vid skyfall och 
extremväder. För mer information, se 
Översvämningskartering Motala stad.  

Topografiskt instängda områden och ytliga 

avrinningsvägar. Det vill säga riskområden 

för översvämningar orsakade av kraftig 

korttidsnederbörd. (Översvämningskartering 

SWECO.)  
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Vättern är programområdets recipient som 
dagvattnet till slut rinner till. Således leder 
exempelvis vattnet från Illersjö ner till Vättern 
via Kärsbyån. Ett flertal kommuner är beroende 
av Vätterns goda vattenkvalité som dricksvatten, 
bad, turism, friluftsliv och båtliv. För Motala 
kommun är Vättern en framträdande del av vår 
profil som Östergötlands sjöstad. Därmed är det 
viktigt att dagvattnet inom programområdet inte 
överskrider gällande riktvärden för utsläpp till 
recipient (Vättern). Motala kommun arbetar med 
en egen dagvattenpolicy med gällande riktvärden 
för dagvatten. I dagsläget är policyn ett pågående 
arbete. Till dess att dagvattenpolicyn får ett 
politiskt beslut gäller Göteborgs stads riktvärden 
för utsläpp angående dagvatten.  

Utbyggnad enligt planprogrammet  

En övergripande dagvattenutredning har utförts 
inför planprogrammet (Vatten och Samhällsteknik 
AB 181024). De avrinningsstråk och instängda 
områden som redovisas i utredningen är från 
översvämningskarteringen som gjordes över 
Motala stad av SWECO 2016. I 
dagvattenutredningen utgår man ifrån en grov 
bedömning där man tilltagit ett extra stort antal 
byggnader som skulle kunna byggas i framtiden, 
samt att samtliga fritidshus omvandlas till 
permanentbebyggelse. För att på så sätt utreda 
ett extremscenario inom programområdet. 

Avrinningsvägar och instängda områden. (Dagvattenutredning VOS.) 
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Åtgärdsplatser för dagvattenhantering och känsliga områden för ökade dagvattenflöden. (Dagvattenutredning VOS.) 

Slutsatserna ur dagvattenutredningen är att det är 
möjligt med lokalt omhändertagande av 
dagvatten, men att möjligheten till infiltration är 
varierande och lokalt låg på vissa platser på 
grund av markens uppbyggnad. På platser där 
det finns möjlighet till infiltration av dagvatten 
kan bebyggelse ske och lokalt omhändertagande 
av dagvatten kan gälla för området, men för att 
säkra upp bebyggelsen måste bestämmelser i 
kommande detaljplan anges. De detaljerade 
dagvattenutredningar som behöver genomföras i 
detaljplan bör ta fram underlag till dessa 
bestämmelser och innehålla förslag på hur 
dagvattenhanteringen i området ska ske.  

Emellertid  i den övergripande 
dagvattenutredningen anges det vissa platser där 
det finns en viss dagvattenproblematik i 
dagsläget som bör ses över och tas hänsyn till i 
detaljplaneskedet. I anslutning till dessa ytor och 
exploatering eller förtätning kan det komma att 
behöva anläggas någon form av fördröjning av 
dagvattnet. Möjligheten till infiltration i ett 
område kan även begränsas av att det infiltrerade 
vattnet riskerar att tränga upp i ett annat område 
nedströms som ligger på en lägre nivå. Grönytor, 
infiltration- och fördröjningsytor och 
planbestämmelser för hårdgörande av ytor är 

viktiga för att undvika översvämningar eller 
liknande.      

Rening av dagvatten behövs för att inte påverka 
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Att 
använda åtgärder för rening av dagvatten nära 
källan är att föredra. För dagvatten från 
parkeringsytor och båtupplag finns 
reningsbehov, och detta dagvatten föreslås ledas 
till lokal åtgärd för rening som exempelvis 
dammar och gräsytor. Gatuvatten bör ledas i 
diken med infiltration, alternativt ledas till större 
infiltrationsyta/damm. Ur ett avvattningstekniskt 
perspektiv skulle dagvatten från 
bostadsbebyggelsen kunna renas naturligt om 
man avleder vattnet via tröga system, och på 
flertalet platser även fördröja vattnet. 
Dagvattenavledning i öppna diken och dammar 
kan dessutom ge trevliga miljötillskott och bidra 
till det gröna inslaget i bebyggelsen med ökad 
biologisk mångfald av växter, groddjur och 
fåglar.  

Klimatförändringarna förväntas orsaka mer 
varierat väder med fler extrema vädersituationer 
samt ökad frekvens av häftiga regn, torrperioder, 
stormar mm. Det ökade antalet större skyfall 
kommer att påverka dagvattenhanteringen (läs 
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vidare i avsnitt 3.8 Klimatanpassning). Förslaget i 
den övergripande dagvattenutredningen visar var 
lågstråk och avrinningsstråk finns. Vid 
kommande detaljplaner bör hänsyn tas till 
lågstråken och att avrinningsstråken hållas fria 
för extremflöden och sekundär avrinning om 
övriga dagvattenåtgärder inte har kapacitet, så att 
ingen fastighet drabbas. Dessa bör sparas oavsett 
exploatering. Eventuellt med hjälp av 
höjdsättning skulle man kunna skydda 
fastigheter och/eller genom att delvis ändra 
riktningen på avrinningsstråket. Eventuellt kan 
även gatorna förläggas i avrinningsstråken för att 
hjälpa till att avleda dagvattnet ytledes till en 
samlingspunkt eller Vättern. 

Dagvattnet planeras att fördröjas och/eller 
avledas trögt i alla nya bebyggelseområdet. Om 
infiltrationen är bättre än denna grova analys 
påvisar, och om tomter görs stora med krav på 
stor andel grönyta kan förutsättningarna för 
lokalt omhändertagande av dagvatten vara bättre 
än vad den övergripande dagvattenutredningen 
visar. Bäst förutsättningar ur ett flödes- och 
fördröjningsperspektiv finns i område K1, 
Kärsby N och område N1, Nybygget. 7 platser 
för större dagvattenåtgärder har identifierats. I 
Kärsby, Böljegången K3, och i Bromma skog 
finns områden som idag saknar utlopp till 
Vättern eller Kärsbyån vilket medför begränsad 
möjlighet till exploatering. I övrigt finns 
möjlighet till avledning, men kapaciteten kan 
vara begränsad och ägandeförhållanden för 
befintliga dagvattenledningarna behöver 
klargöras.  Föreslagna åtgärder (B2a, B4, K1, K2, 
K3 alt 1, K3 alt 2, D1, N1) beskrivs närmare i 
kapitel 2. För mer information, se Dagvattenutredning.  

Samtliga områden behöver studeras vidare i 
detaljplaneskedet angående förutsättningarna för 
hantering av dagvatten. De detaljerade 
dagvattenutredningar som behöver genomföras i 
detaljplan bör innehålla förslag på 
planbestämmelser och på hur 
dagvattenhanteringen i området ska ske. För att 
påvisa hur situationen med 
infiltrationskapaciteten ser ut i marken för 
kommande exploateringsområden behövs mer 
information om de geotekniska 
förutsättningarna. Utbyggnaden av 
dagvattenanläggningarna är beroende av hur stor 
exploateringen blir. Om inget annat 
framkommer i de detaljerade 
dagvattenutredningarna än det som framkommer 
i den översiktliga kommer dagvattenhanteringen 
inom programområdet att vara ett privat ansvar 

att lösa i bebyggelseområdena. Därmed ligger de 
detaljerade dagvattenutredningarna i 
detaljplaneskedet till grund för bedömningen av 
behovet av kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten. Mark bör reserveras för nödvändig 
dagvattenhantering i detaljplaneskedet.  

Konsekvenser Dagvatten 

Det är viktigt att dagvattnet inom 
programområdet inte överskrider gällande 
riktvärden när det rinner ut till Vättern eftersom 
ett flertal kommuner är beroende av Vätterns 
goda vattenkvalité som dricksvatten, bad, turism, 
friluftsliv och båtliv. Programmets förslag på 
fördröjning och infiltration är några sätt att 
minska den mänskliga påverkan på Vättern, och 
på så sätt minska föroreningarna till Vättern. 
Miljökonsekvensbeskrivningen anser att andelen 
hårdgjorda ytor inom området bör om möjligt 
inte öka utan att åtgärder vidtagits i form av 
exempelvis fördröjning och rening. 

Att använda sig av öppna dagvattenlösningar 
med växter, men även att begränsa den 
hårdgjorda ytan, kan det bidra till en ökad 
biologisk mångfald, upprätthållande och 
förstärkning av ekosystemtjänster, till 
bullerdämpning och de kan vara pedagogiska 
och rekreativa miljöer. Dessutom anses det att 
en uppbyggd infrastruktur med inslag av vatten 
och grönska skapar en mer trivsam livsmiljö, 
vilket ger förutsättningar för framtida 
generationer att leva och må bra. 

Exploatering och förändring av 
markanvändningen bidrar med en ökning av 
hårdgjorda ytor inom planprogrammet. När 
vegetationen minskar skapas sämre förhållanden 
att klara av kraftiga skyfall och extremväder. 
Programmets förslag om att hålla 
avrinningsstråken öppna och undvikas vid 
exploatering är några sätt att minska 
översvämningsrisken och bidra till en tryggare 
bebyggelse i samband med större regn. Den 
ökade hårdgjorda ytan vid ny bebyggelse minskar 
även den naturliga infiltreringen av dagvatten 
över hela planområdet och koncentreras istället 
till vissa platser. Detta kan bidra till att i vissa 
lokala områden kan få en viss nivåsänkning av 
grundvatten medans på andra platser kommer 
grundvattennivån att höjas.  

Dagvattnet måste fördröjas och i vissa fall renas 
för att inte heller påverka miljökvalitetsnormerna 
för vatten, vilket behöver utredas vidare i 
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detaljplaneskedet. Bedömningen i 
dagvattenutredningen är att MKN för 
vattenförekomsten Vättern inte kommer att 
förändras i och med exploateringen. Likaså 
miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att MKN för varken 
vattenförekomsten Vättern eller Kärsbyån kan 
förväntas försämras, men att det ändå är viktigt 

att se till att påverkan på dagvattnet inom 
programområdet minimeras. Likaså att det är 
låga halter av olika föroreningsämnen i 
dagvattnet som når Vättern. 
Miljökonsekvensbeskrivningen gör även 
bedömningen att ytterligare 
föroreningsberäkningar behöver göras i 
detaljplaneskedet med mer exakta parametrar.  

 

Avfallshantering och återvinning

 

Förutsättningar
I dagsläget sker sophämtning fastighetsvis inom 
planområdet.  

Utbyggnad enligt planprogrammet 
Utrymmen för avfall ska fortsatt ordnas inom 
respektive fastighet inom planområdet. För 
omhändertagande av avfall gäller kommunens 
föreskrifter om avfallshantering. För 
hämtningsfordon som ska samla in avfallet i 
anslutning till utsorteringsplatsen ska tillräckligt 
utrymme finnas. Mer information finns att läsa i 

handbok för avfallsutrymmen utgiven av Avfall 
Sverige.  

Återvinningsstationer/platser kan komma att 
behöva planeras in i de nya 
utbyggnadsområdena. 

Konsekvenser Avfallshantering och 
återvinning 
En bra infrastruktur för hämtning av avfall 
gynnar kretsloppsanpassningen av samhället.   

 

El, fibernät och uppvärmning  

Förutsättningar  
I dagsläget värms alla hus upp med enskilda 
lösningar. En stor del av de befintliga 
fritidshusen är av enkel standard vad gäller 
uppvärmning. Fiberutbyggnad finns redan idag i 
delar av programområdet.  

Utbyggnad enligt planprogrammet  
Elförsörjningen i området måste anpassas till 
den högre belastningen och nya 
transformatorstationer planeras in. 
Planprogrammet ställer sig generellt sett positiv 
till att möjliggöra för energi- och klimateffektiva 
alternativ såsom exempelvis fjärrvärme och 
solenergi om intresse och förutsättningar finns 
inom programområdet.  

Programområdet planeras i dagsläget inte att 
förses med fjärrvärme då de befintliga 

fjärrvärmeledningarna enligt ledningsägaren inte 
finns inom skälig närhet. Fibernät kan med 
fördel byggas ut i framtiden i samband med nytt 
vatten och spillvattennät.   

Konsekvenser El, fibernät och 
uppvärmning 
Den befintliga bebyggelsen som har enkel 
standard kan på sikt komma att ersättas med, 
och kompletteras med energieffektiva hus. I 
samband med tillbyggnad eller möjlighet för en 
ökad byggrätt kan man i bygglovsskedet följa 
upp energi- och tillgänglighetskraven så att 
samhällets krav uppfylls. Det hade varit önskvärt 
att befintliga fritidshus uppfyller samma krav 
som permanentbostäder om eller när 
bostadsområdena inom planprogrammet 
omvandlas till helårsbebyggelse.   
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3.10. Miljö- och riskhantering 

Med programområdets lokalisering intill både riksväg 50 och Lemundavägen måste anpassningar 
till buller och risk kopplat till farligt gods iakttas. Inom området finns även flera platser där det 
kan finnas föroreningar i marken och som kan innebära en risk för området och de som vistas 
där. Följande avsnitt belyser denna problematik samt vilka riktlinjer som gäller och hur riskerna 
kan hanteras.  

 

Buller 

Förutsättningar 

En trafikbullerutredning har utförts av ÅF 
(2018) för att ge en överblick av 
programområdets förutsättningar för framtida 
planering och hur planerad utbyggnad av 
programområdet bör utformas. Utredningen har 
baserats på påverkan från riksväg 50 samt 
Lemundavägen (väg 1081). 

Bullerutredningen utgår från den förordning 
som regeringen beslutat om gällande riktvärden 
för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik 
vid bostadsbyggnader 
(”Trafikbullerförordningen SFS 2015:216”). 
Förordningen kommer med följande riktlinjer: 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte 
överskrida 
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad  
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om den 
anordnas i anslutning till byggnaden 

4 § Om den ljudnivå som anges i första 
punkten ovan (60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid fasad) ändå överskrids bör 
- Minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
ska vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, 
och  
- minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 – 06.00 vid fasaden.  
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Bilaga A. Dygnsekvivalenta ljudnivåer. (Trafikbullerutredning ÅF.)  

Merparten av programområdet klarar 
riktvärdena, den ekvivalenta ljudnivån överstiger 
inte 60 dBA vid byggnadens fasad.  Bilaga A 
visar bullrets utbredning där röd och mörkröd 
nyans samt orange bör undvikas för bebyggelse, 
orange område indikerar 60-65 dBA och röda 
nyanser ännu högre.  

Då ekvivalent ljudnivå 60 dBA inte överskrids 
inom majoriteten av området är det osannolikt 
att riktlinjerna gällande bostadsrummens 
disposition behöver tillämpas. Skulle det ändå bli 
aktuellt är det genomförbart med genomgående 
planlösning.  
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Bilaga B. Maximala ljudnivåer. (Trafikbullerutredning ÅF.) 

Riktvärdena avseende maximal ljudnivå om 70 
dBA vid uteplats klaras inom hela 
programområdet men undantag för de delar 
närmast riksväg 50 samt Lemundavägen (bilaga 
B). Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå på 
maximalt 50 dBA på uteplats överskrids på 
betydande delar av området. Detta är beräknat 
utan hänsyn till eventuella bulleråtgärder eller 
framtida bebyggelse där effekten av 
bullerskyddad sida av byggnader inte är 
medräknad. 

Utöver de närmsta trafikkällorna riksväg 50 och 
Lemundavägen har utredningen även undersökt 
förekomsten av bullerregn, bakgrundsbuller från 
avlägsna trafikleder som ”regnar” ned på 
byggnadens alla sidor. Bullerregnets effekt har 
uppmätts till störst 28 dBA ekvivalent ljudnivå 
och bedöms därmed som försumbart i 
jämförelse med de rådande riktlinjerna.  

Sammanfattningsvis finns det inga behov i 
nuläget att utreda bullersituationen vidare med 
fler vägtrafikmätningar för att på så vis förbättra 
resultatets giltighet och överensstämmelse med 
verklig ljudnivå. Bedömningen av bullerregnet är 

inte heller i behov av djupare utredning. I 
kommande detaljplaner närmast riksvägen och 
Lemundavägen kan fördjupade bullerutredningar 
behöva göras utifrån byggnadernas placering.  

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Framtida bostadsbebyggelse bör inte placeras 
inom område där riktvärdena för ekvivalent 
ljudnivå på 60 dBA för bostadsbyggnads fasad 
överskrids. Möjlighet finns att minska områdena 
med för hög bullerljudnivå genom 
bullerdämpande åtgärder så som bullervall eller 
bullerskärm för att möjliggöra mer bebyggelse. 
Om högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå 
överskrids måste minst hälften av 
bostadsrummen placeras mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasaden inte 
överskrids samt att minst hälften av 
bostadsrummen ska placeras mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå vid fasaden inte 
överskrids mellan kl. 22.00 – 06.00. Detta är 
alltså aktuellt om bostadsbyggnad ska placeras 
inom orange, rött eller mörkrött område (bilaga 
A). Uteplatser bör placeras på bostadshusens 
bullerskyddande sida, i de flesta fall på 
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byggnadens västra sida i och med riksväg 50 
placering i öster. I samband med 
detaljplanearbetet kan ytterligare 
bullerberäkningar göras om eventuellt behov 
finns. 

Bullerutredningen visar på en hög bullernivå på 
befintlig bebyggelse i Bromma på grund av 
riksväg 50. Ett annat sätt att minska 
bullernivåerna är att sänka hastigheten på vägen. 
Hastigheten på riksväg 50 bör sänkas från 100 
km/h till 80 km/h på sträckan inom 
programområdet då detta planprogram är en 
tätortsutveckling av Motala stad. I staden är 
hastigheten på vägen 80 km/h, den planerade 
tätortsutvecklingen i planprogrammet flyttar ut 
tätortsgränsen för Motala tätort och motiverar 

därmed en hastighetssänkning. Likaså motiverar 
den nya avfarten på riksvägen en 
hastighetssänkning som den första entrén till 
Motala stad norrifrån.   

Konsekvenser Buller 

En bullerskyddad miljö kan utan svårigheter 
uppnås i större delen av planområdet. I de delar 
som är mer bullerutsatta, finns möjligheter att 
med bullerreducerande åtgärder och 
byggnadernas disponering och orientering ändå 
uppnå en fullgod miljö från bullersynpunkt. En 
hastighetssänkning på riksvägen från 100 km/h 
till 80 km/h minskar också problemen med det 
befintliga och det framtida trafikbullret.  

 

Risk – farligt gods och säkerhetsavstånd vid väg 

Förutsättningar 

Det finns ett säkerhetsavstånd vid byggande 
intill väg för Lemundavägen och riksväg 50. 
Tillståndspliktig zon vid ett vägområde tas upp i 
47 § i väglagen 1971:948. För objekt som inte 

ligger inom detaljplan och som inte kräver 
bygglov gäller enligt väglagen en tillståndspliktig 
zon på minst tolv meter från en väg. Inom detta 
område ska det om möjligt inte finnas byggnader 
eller andra anordningar som kan äventyra 
trafiksäkerheten (se figur nedan). 

 

Modell från Trafikverket gällande tillståndspliktig zon vid vägområde.  

Länsstyrelsen beslutar om tillstånd inom 
tillståndspliktig zon från väg. För vissa vägar 
gäller en utökad tillståndsplikt på 30 eller 50 
meter. Krav på tillstånd av Länsstyrelsen gäller 
inte inom områden med detaljplan eller för 
åtgärder som kräver bygglov. Då detaljplan 

upprättas ska kommunen samråda med 
Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till 
trafiksäkerheten tas inom den tillståndspliktiga 
zonen. Detsamma gäller vid bygglov. På 
Lemundavägen är det tillståndspliktiga avståndet 
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12 meter och på riksväg 50 är avståndet 30 
meter.  

Riksväg 50 är även klassad som en farligt gods-
led vilket ställer krav på närliggande bebyggelse. 
Farligt gods som transporteras på riksvägen kan 
orsaka stora skador på människor, egendom och 
miljö. I Sverige finns inga nationella regler eller 
riktlinjer för hur bebyggelse får uppföras i 
omedelbar närhet till transportleder för farligt 
gods. Däremot har ett antal länsstyrelser, dock 
inte Östergötland, tagit beslut om riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods.  

Till det här planprogrammet kommer riktlinjer 
enligt modell från länsstyrelsen Stockholm att 
tillämpas, Riktlinjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt gods. Modellen 
är uppdelad i tre zoner inom ett avstånd på 150 
meter från transportleden där risken med farligt 
gods särskilt ska beaktas.  

Inom zon A, närmast transportleden (0-40 
meter), rekommenderas markanvändning som 

parkering, trafik, drivmedelsförsörjning 
(obemannad) samt odling och djurhållning. 
Sammanfattningsvis användningar som inte 
kräver att människan vistas där en längre stund.  

Inom den mellersta zonen, zon B (40-75 meter), 
rekommenderas markanvändning så som 
industri, kontor, bemannad 
drivmedelsförsäljning, tekniska anläggningar, 
friluftsliv och camping, parkering. Sådan typ av 
markanvändning där människor vistas men 
under en begränsad tid.  

Inom zonen längs bort från transportleden, zon 
C (75-150 meter), tillåts markanvändning för 
mer stadigvarande vistelse av människan så som 
bostad, centrum, vård, detaljhandel, tillfällig 
vistelse, besöksanläggning och skola. Inom den 
här zonen behövs det vanligtvis inte tas fram 
någon riskutredning.  

Om bebyggelse planeras närmare riksväg 50 än 
75 meter (inom zon A och B) ska en 
riskutredning göras. 

 

 
Modell från länsstyrelsen Stockholm gällande transport av farligt gods på väg.  

 

Utbyggnad enligt planprogrammet  

I detaljplaneringen samrådas trafiksäkerheten 
med Trafikverket utifrån hur nära exploatering 
kan placeras från vägen. Likaså tas hänsyn till 
närhet till vägar vid bygglovshandläggning. De 
nya möjliga exploateringsområdena och 
omvandlingsområdena planläggs med 

detaljplaneetapper. För objekt som inte ligger 
inom detaljplan och som inte kräver bygglov 
gäller enligt väglagen hänsyn till den 
tillståndspliktiga zonen. Vid kompletterande 
bebyggelse utmed Lemundavägen ska hänsyn tas 
till vägen i bygglov.   
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Majoriteten av bebyggelsen i planförslaget 
planeras utanför zon A och B för farligt gods. 
Om det ändå skulle bli aktuellt ställs då högre 
krav på materialval och utformning. Glas och 
fasader ska exempelvis vara obrännbara, 
friskluftsintag ska riktas bort från vägen och det 
ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på 
ett säkert sätt. Om bebyggelse planeras närmare 
riksväg 50 än 75 meter (inom zon A och B) bör 
en riskutredning göras. En riskutredning ser över 
de platsspecifika förutsättningarna för att bygga 
närmare vägen vilket sedan styr placeringen av 
bebyggelsen.  

Konsekvenser Risk – Farligt gods och 

säkerhetsavstånd vid väg 

Med de åtgärder som föreslås i planprogrammet 
anpassas utbyggnaden efter de rådande 
riskförhållandena så att risken för negativa 
konsekvenser till följd av placering nära en väg 
eller en farligt gods-led minimeras. Om 
exploatering placeras inom 75 meter från 
riksvägen kan en riskutredning gällande farligt 
gods bli aktuell i detaljplaneskedet.  

 

 

Störande verksamhet  

Förutsättningar 

Försvarsmakten håller på med provskjutningar 
över Vättern vid Karlsborg vilket kan upplevas 
som störning. När provskjutningarna sker skapas 
vibrationer som förs över Vättern och hörs i 
delar av Motala. Fönsterrutor kan skallra och 
ljud av skjutning kan uppfattas som en störande 
verksamhet.  

Nykyrka Ridklubb och Kärsby ridcenter är 
beläget inom planprogrammets geografiska 
område. Stall Oxelgården ligger även i anslutning 
till programområdet. Störningar kan finnas i 
form av lukt och allergener, ljud från 
verksamheterna vid till exempel hästtävlingar, 
trafikalstring av hästtransporter osv. Hästar som 
rör sig i naturen och på ridvägar inom och runt 
verksamheten och programområdet skulle också 
kunna uppfattas som en störning.  

Lantbruk med odling och djur samt mindre 
hästgårdar finns inom vissa delar av 
programområdet idag. För närliggande bostäder 
kan det uppfattas som en störande verksamhet 
med dess lukt och buller från djur och 
jordbruksmaskiner.  

Utbyggnad enligt planprogrammet 

Försvarsmaktens provskjutningar över Vättern 
är inget som planprogrammet kan förändra i sig. 
I programmets förslag har Nykyrka ridklubb och 
Kärsby ridcenter möjlighet att vara kvar såsom 
verksamheten ser ut idag. Hänsynsavstånd ska 

tas till hästarnas allergener utifrån de riktlinjer 
som finns när ny bebyggelse planeras i 
kommande detaljplaner. Hänsynavstånd till 
mindre hästgårdar och ridverksamheter kan 
skilja sig. Viss lantlig karaktär kan tänkas finnas 
kvar i området och möjliggöra ett kortare 
avstånd. Lantbruket är en naturlig del här, och 
även om den till viss del minskar genom 
programförslaget så bör resterande verksamheter 
få fortsätta att vara ett naturligt inslag i 
karaktären. Hänsyn bör tas till 
lantbruksverksamheterna vid exploatering.    

Dessa typer av störande verksamheter kommer 
sannolikt att finnas kvar inom programområdet 
och som man behöver ta hänsyn till vid 
detaljplaneläggning.   
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Konsekvenser Störande verksamheter 

Ammunitionen som används vid 
försvarsmaktens provskjutningar skulle kunna 
påverka Vättern som dricksvattentäkt negativt.  

Hästarnas allergener kan ha en påverkan på 
människors hälsa om bebyggelse placeras för 
nära inpå verksamheten. Likaså gäller avstånd till 
lantbruksverksamheterna för att göra det 
ekonomiskt möjligt att fortsätta sin verksamhet. 
Viss orts- och sedvana bör kunna tas till platsen, 

dess karaktär och förutsättningar vid 
exploatering när det gäller störande verksamhet.     

Miljökonsekvensbeskrivningen gör 
bedömningen att ett skyddsavstånd bör hållas 
mellan bostäder och lantbruk/jordbruksmark, 
samt mellan bostäder och ridklubb/hästhagar. 
Skyddsavståndets lämpliga storlek beror på olika 
faktorer som verksamhetens art och antalet djur 
samt topografi, vindriktning och vegetation. Det 
är även viktigt att hänsynsområdet får en lämplig 
användning som passar in i landskapet. 

 

Förorenad mark 

Förutsättningar 

 

 

Riskklassning av förorenade områden inom programområdet.   
 

Före detta handelsträdgård (riskklass 2) 
Mellan område 7, Kärsbyån nord och Kärsbyån 
har en handelsträdgårdverksamhet bedrivits 
under åren cirka 1965-2000. Verksamheten 
bestod av odling av blommor och andra växter 
samt försäljning. Inga tydliga uppgifter finns om 

användning och hantering av bekämpningsmedel 
men utifrån en branschklassning för aktuell 
tidsperiod är det möjligt att långlivade klorerade 
bekämpningsmedel har använts. Det kan finnas 
risk för ytliga föroreningar. Därför kan det inte 
uteslutas att bekämpningsmedel kan ha 
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transporterats genom marken och påverkat 
omgivande delområden. Ingen platsspecifik 
bedömning har gjorts.  

Kärsby kvarn (riskklass 4) 
Kvarn- och sågverksamhet för järn- och 
stålmanufaktur samt tegel- och 
keramiktillverkning har bedrivits på platsen i 
flera hundra år sedan 1300-talet fram till 1970-
talet. Föroreningar förväntas ha kunnat hamna i 
mark i området, det finns dock få uppgifter 
generellt om omfattning, process och hantering. 
Omfattning av eventuella rester eller 
föroreningar förväntas var små men 
spridningsrisken samt känsligheten i byggnader, 
ytvatten och mark i anslutning till boende 
bedöms som stor och mycket stor. Provtagning 
har skett 2012-05-25 på del av fastigheten 
Kärsby 1:13. Analyser har gjorts avseende 
metaller. Inga halter översteg Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM). 

Nedlagd deponi (riskklass E) 
Öster om riksväg 50, i höjd med Bromma gård, 
finns en nedlagd deponi för industriavfall. 
Prover togs 1984 utan anmärkningsvärda halter. 
Upplaget är väl täckt med jordmassor. Området 
är inte riskklassat.  

 

Utbyggnad enligt planprogrammet 
Vid framtida exploatering inom eller i närheten 
av någon av platserna krävs vidare utredningar i 
detaljplaneskedet. För att 
området ska kunna anses lämpligt 
att bebygga krävs att eventuella 
föroreningar som utgör fara för 
människors hälsa och miljö 
åtgärdas. Utredningarna ska 
utgöra beslutsunderlag för 
detaljplanerna som tydligt 
redovisar föroreningens art, 
omfattning och läge samt hur, när 
och vem som ansvarar för 
efterbehandlingen av området 
innan det bebyggs. Detta ska 
göras i respektive detaljplan som 
tas fram inom eller i närheten av 
dessa föroreningsplatser.  

 

 

Föroreningsplatser som inte berör detaljplan kan 
ansvarsutredningar initieras av Motala kommun. 
Avfallsdeponin öster om riksväg 50 bör 
exempelvis om möjligt utredas i ett eget projekt 
innan detaljplaneskedet.   

 

Konsekvenser Förorenad mark 
Genom att problematiken i förekommande fall 
hanteras i samband med upprättande av 
detaljplaner, säkerställs att eventuella 
föroreningar kommer att avlägsnas inför 
byggprocessen.  

 

Kvarnrester vid nedre fallet. (Kulturmiljöprogrammet.)  
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4. HUVUDMANNASKAP  

Avsnittet beskriver vilken typ utav huvudmannaskap det ska vara för den allmänna platsmarken 
inom programområdet. Avsnittet behandlar även vatten, spillvatten och dagvatten.  

 

4.1. Allmän plats 

Utgångsläget är att samtliga vägar i 
programområdet är enskilda vägar. Riksväg 50 
och Lemundavägen (väg 1081) ingår i den 
statliga väghållningen. För de grönytor som 
förekommer inom de detaljplaner som berörs är 
huvudmannaskapet också enskilt. 

Huvudmannaskap behandlas i  Plan- och 
bygglagen 4 kap 7§: 

”Kommunen ska vara 

huvudman för allmänna 

platser. Kommunen får 

dock, om det finns 

särskilda skäl för det, i 

detaljplanen bestämma att 

huvudmannaskapet i 

stället ska vara enskilt för 

en eller flera allmänna 

platser.”   

Motala kommun har låtit sammanställa en 
rapport (Huvudmannaskapsfrågor Bromma, Kärsby 
och Djurkälla i Motala kommun, 2017-03-19) 
gällande de huvudmannaskapsfrågor som kan 
komma bli aktuella i och med detta 
programarbete och framtida detaljplanering. 
Utredningen redogör grundläggande för vilka 
lagar och regler som finns avseende 
huvudmannaskap, vilka för- och nackdelar det 
finns med de olika alternativen samt en 

rekommendation för vilken inriktning 
kommunen bör välja i det här fallet. 

Svefa rekommenderar kommunalt 
huvudmannaskap inom programområdet. De 
tyngst vägande skälen för detta ställningstagande 
är att programområdet kommer att utgöra en del 
av tätorten, att fritidshusområden omvandlas till 
områden för permanentboende, samt att antalet 
bostäder fördubblas.  

Med kommunalt huvudmannaskap får alla gator 
inom området en likvärdig standard och 
kommunen sköter drift och underhåll av 
vägarna. Alla allmänna platser anpassas enligt 
standard för att uppnå framkomlighet, 
trafiksäkerhet och ett kostnadseffektivt 
anläggande. Allmänhetens tillträde till allmänna 
områden och anläggningar säkerställs och risken 
för konflikt med enskilda 
gemensamhetsanläggningar och 
samfällighetsföreningar minskar. Kommunalt 
huvudmannaskap på gatorna kan medföra att 
vissa samfällighetsföreningar och 
gemensamhetsanläggningar upplöses i 
detaljplaneskedet. Den enskilda garanteras så 
långt det är möjligt en likvärdig behandling som 
gäller för alla kommuninvånare gällande 
ekonomiska åtaganden och ansvar för gator och 
allmänna platser.  

Kommunstyrelsen har 2018-12-21 (18/KS 0195 
§280) tagit ett inriktningsbeslut att det ska vara 
kommunalt huvudmannaskap inom 
programområdet. 
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4.2. Vatten och spillvatten samt dagvatten 

Delar av programområdet ligger utanför 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
Motala kommuns vattenledningar går genom 
Kärsby till Djurkälla. Flera 
gemensamhetsanläggningar är anslutna till 
vattenledningen och de flesta fastigheterna i 
området är anslutna till någon av 
gemensamhetsanläggningarna och har 
därigenom tillgång till kommunalt vatten. 

Avloppsfrågan i området är idag till största del 
löst med enskilda anläggningar. Vissa fastigheter 
har redan anslutit sig till de kommunala VA-
ledningarna privat. Kommunen avser att utvidga  
verksamhetsområdet för VA i delar av 

programområdet i samband med att nya 
detaljplaner tas fram. Utvidgning av 
verksamhetsområdet för kommunalt VA kan 
medföra att vissa samfällighetsföreningar och 
gemensamhetsanläggningar upplöses, och att en 
anslutningsavgift kan tillkomma i 
detaljplaneskedet. 

Det finns önskemål om att dagvatten inte ska 
ingå i det kommunala verksamhetsområdet. Ett 
kommunalt ställningstagande i denna fråga, med 
detaljerade dagvattenutredningar som underlag,  
är därför en planeringsförutsättning som bör 
avgöras innan detaljplanerna antas.  

 

 

Planprogrammets förslag till VA-utbyggnad inom programområdet.  



                                        5. MILJÖBEDÖMNING 

146 – PLANPROGRAM BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA 

5. MILJÖBEDÖMNING 

Enligt 6 kap 3 § miljöbalken ska det göras en miljöbedömning av en detaljplan eller ett program 
om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med marken, vattnet eller andra resurser. Inom ramen för miljöbedömningen ska 
det då upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

En full utbyggnad enligt aktuellt planprogram 
kommer innebära påverkan på miljön och 
hushållningen med resurser i och med att stora 
arealer av natur- och jordbruksmark tas i 
anspråk. Framtagandet av en 
miljökonsekvensbeskrivning parallellt med 
planprogrammet är därmed nödvändig för att få 
en tydligare bild. En strävan i planprogrammet är 
att dess förslag och därmed också 
detaljplanernas utformning ska ha så liten 
negativ miljöpåverkan som möjligt. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter och miljöhänsyn i utarbetandet av 
planprogrammet för att främja hållbar 
utveckling. MKB:n är även en del i processen att 
värdera olika studerade alternativ och en grund 
för utformningen av det slutliga planförslaget. 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att 
identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekter det planerade detaljplaneprogrammet 
kan medföra på: 

• Människor, djur, växter, mark, vatten, 
luft, klimat, landskap och kulturmiljö, 

• Hushållningen med mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt, 

• Annan hushållning med material, 
råvaror och energi. 

Vidare är syftet att ge en samlad bedömning 
gällande människors hälsa och miljö samt att 
redogöra för åtgärder som ger en minskad 
miljöpåverkan. 

 

Avgränsning 

miljökonsekvensbeskrivningen 

Miljökonsekvensbeskrivningen är avgränsad 
utifrån platsens förutsättningar, planens syfte 
och de miljö- och riskfrågor som har 
identifierats. Avgränsningen omfattar i huvudsak 
följande frågor: 

• Landskapsbild 

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö 

• Rekreation och friluftsliv 

• Jordbruksmark som naturresurs 

• Vattenmiljö 

• Hälsa och säkerhet 

Utöver föreslagen avgränsning för miljöaspekter 
föreslås MKB:n också behandla hur 
genomförandet av programmet inverkar på 
relevanta miljökvalitetsmål och 
miljökvalitetsnormer samt en avstämning mot 
bland annat riksintressen och skyddade områden 
enligt 7 kap miljöbalken. I den samlade 
bedömningen redovisas också eventuella 
kumulativa effekter och målkonflikter, som kan 
följa vid ett genomförande av planprogrammets 
förslag tillsammans med andra pågående eller 
planerade ändringar av mark- och 
vattenanvändning. 

För varje sakområde görs följande bedömning i 
den samlade bedömningen: 

• Graden av miljökonsekvens 

• Konsekvensens geografiska omfattning 

 

Sammanfattning 

miljökonsekvensbeskrivningens 

bedömning 

Programförslaget bedöms orsaka betydande 
miljöpåverkan med avseende på landskapsbilden, 
kulturmiljön samt ianspråktagande av 
jordbruksmark, med hänsyn till ändrad 
markanvändning. Den betydande miljöpåverkan 
har bedömts som måttlig. Miljöpåverkan 
bedöms även ske på naturmiljön i någon mån 
samt Vättern med hänsyn till ökad 
dagvattenavrinning vilket medför en ökad 
belastning med föroreningar från dagvattnet 
trots rening. Positivt är att hänsyn tas till 
landskapsbilden och kulturmiljön samt att 
fornlämningar undviks. Att natur inklusive 
värdefull natur sparas är mycket positivt för 
biologisk mångfald och turism, rekreation och 
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friluftsliv. Det är även positivt att kommunalt 
VA planeras för området, vilket minskar 
belastningen på Vättern och Kärsbyån. 

Behovet av kompletterande 
miljökonsekvensbeskrivning för respektive 
detaljplan kommer att bedömas i det fortsatta 
arbetet. Grundtanken är att denna 
miljökonsekvensbeskrivning för 
planprogrammet även ska vara ett relevant 
arbetsmaterial för de kommande detaljplanerna.  

 

Förslaget till detaljplaner bedöms i huvudsak 

vara förenlig med översiktsplanenen. Förslagen 
till detaljplan bedöms påverka idéprogrammet 
för Varamobadens intentioner positivt genom 
att fler boende i Djurkälla, Kärsby och Bromma 
ger ett ökat underlag för genomförande av 
förbättringar för Varamobaden samt gång- och 
cykelvägar mellan Djurkälla och Varamobaden. 
För mer information, se Miljökonsekvensbeskrivning.  
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6. GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER  

I detta avsnitt beskrivs i stora drag vilka beslut och åtgärder som behövs för att uppnå den vision 
som beskrivs i detaljplaneprogrammet.  

I planprogrammet redovisas förslag för en 
framtida tätortsutbyggnad av Motala stad till 
Bromma, Kärsby och Djurkälla. Programmet 
visar kommunens mål och ambitioner för 
området och kommer därmed ligga till grund för 
kommande detaljplaneläggning, bygglov- och 
tillståndsprövning. 

Genomförandefrågorna behandlas översiktligt 
med allmänna ställningstaganden och med 
information vad gäller huvudmannaskap, 
exploateringsområden, utbyggnadstakt och 
infrastruktur. I det tidiga skede som 
planprogrammet innebär är många faktorer 
fortfarande osäkra och outredda. Beskrivningen 
ska därför ses som inledande anvisningar för 
genomförandefrågorna. I de följande 
detaljplaneringsskedena kommer 
genomförandefrågor att studeras noggrannare 
och avtal, ekonomiska kalkyler och 
genomförandebeskrivningar kommer upprättas 
för de olika delområdena.  

Planprogramshandlingen innehåller förslag på 
hur mark och vatten inom planområdet ska 
användas för att tillgodose planens syfte. Plan- 
och bygglagen fastställer att det enbart är 
kommuner som får besluta att detaljplaner ska 
tas fram och sedan anta planerna. Detta 
förhållande kallas kommunalt planmonopol. Det 
innebär att oavsett vem som äger ett 

markområde är det kommunens beslut som 
avgör vad marken får användas till. Kommunen 
bedömer hur en viss mark ska användas utifrån 
dess läge, lämplighet och utifrån både allmänna 
och enskilda behov. Inom kvartersmark svarar 
respektive markägare för genomförandet. 
Kommunens möjlighet att påverka 
utbyggnadstakten inom kvartersmark är därför 
begränsad. Kommunen har däremot genom sitt 
planmonopol möjlighet att styra i vilken takt 
som genomförandet av planprogrammet 
kommer att ske. Utbyggnad av föreslagna 
exploateringsområden föregås av detaljplanering 
vilken behandlas av politisk nämnd. Kommunen 
har i tidigare beslut visat att planområdet är 
prioriterat för vidare planläggning. Enligt 
översiktsplanen för Motala är planprogrammets 
område utpekat som ett utvecklingsområde där 
tätortsutveckling ska möjliggöras.  

En stor del av marken inom planprogrammets 
område ägs av privata fastighetsägare vilket 
innebär att exploateringen kan genomföras i 
privat regi eller gemensamt i samarbete med 
kommunen,  alternativt kan kommunen göra 
markförvärv och genomföra exploateringen. 
Motala kommunen äger idag en mindre del av 
marken inom planprogrammets område och kan 
därmed driva och utföra exploateringen inom 
dessa delområden. 
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6.1. Tidplan 

Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering.  

Tidplanen för planprogrammet är:  

Samrådsbeslut kommunstyrelsen  17 december 2019 

Samrådstid 3 februari – 16 mars 2020, förlängd till 31 

augusti 2020 

Godkännandebeslut kommunstyrelsen  28 september 2021 

6.2. Genomförda utredningar inom planprogrammet 

 Arkeologerna, Statens Historiska Muséer Rapport 2018:99 – Arkeologisk utredning etapp 1  

 Motala kommun, våren 2018 – Naturvärdesinventering 

 Motala kommun, 2018-12-12 – Exploatering av Bråstorp 1:50 – Lövskog vid Bromma 

 Motala kommun, 2019-01-18 – Visuell analys: Exploateringens påverkan på landskapsbilden i 
Bromma, Kärsby och Djurkälla

 NAI Svefa, 2017-03-09 – Huvudmannaskapsfrågor  

 Pro Natura, februari 2008 – Naturvärdesinventering av lövskogar vid Bromma och Kärsbyån 

samt Bottenfauna i Kärsbyån 

 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Öst Rapport 2008:4 – 

Kulturhistoriskt planeringsunderlag 

 VOS, 2018-10-24 – Dagvattenutredning 

 VOS, pågående – Miljökonsekvensbeskrivning  

 WSP Samhällsbyggnad, 2008-02-22 – Geoteknisk utredning i programskede 

 ÅF Infrastructure AB, 2018-05-03 – Trafikbullerutredning 
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6.3. Allmänt om samhällsbyggnad 

I avsnittet beskrivs samhällsbyggnadsprocessen utifrån ett exploaterings- och 
genomförandeperspektiv. Olika roller inom processen tas upp, men även olika drivkrafter som 
kan ligga bakom en exploatering beskrivs.  

Aktörer och finansiering 

Genomförande av en detaljplan påverkar en lång 
rad aktörer, från kommunen och byggherrar till 
brukare av genomförda projekt. Kommunen har 
en central roll och är engagerad i 
exploateringsprocessen i flera olika roller. 
Kommunen är som myndighet ansvarig för 
planering och tillståndsgivning och kommunen 
är som huvudman ansvarig för utbyggnad och 
drift av allmänna anläggningar och service. 
Kommunen kan även delta i 
exploateringsprocessen som markägare och 
byggherre. I sina olika roller deltar kommunen 
med finansiering av genomförande.  

Vid genomförande av en exploatering är 
målsättningen att intäkter från exploatering ska 
bära de kostnader som uppstår för planläggning, 
utredningar och utbyggnad av allmänna platser 
och anläggningar. Om någon annan än 
kommunen är exploatör sker kostnadstäckning 
för kommunens åtagande normalt genom 
tecknande av exploateringsavtal. Ett 
exploateringsprojekt kan belastas med kostnader 
för anläggningar som har en tydlig lokal nytta, till 
exempel lokalgator och närlekplatser, eller 
kostnader som uppstår för att möjliggöra en 
exploatering.  

Anläggningar som ska betjäna ett större område, 
exempelvis genomfartsleder eller stadsparker, 
belastar inte enskilda exploateringsprojekt utan 
finansieras via skattemedel. Sådana kostnader 
benämns ofta generalplanekostnader.  

I de allra flesta exploateringar är utbyggnad av 
allmänna platser i form av gator och 
grönområden de klart dominerande kostnaderna. 
I de fall exploateringen sker som förtätning kan 
dock dessa anläggningars andel av de totala 
kostnaderna bli lägre eftersom befintliga 
anläggningar kan nyttjas i högre grad. Exempel 
på andra kostnader som uppstår vid 
genomförande av en exploatering är kostnader 
för upprättande av detaljplan, nödvändiga 
undersökningar såsom arkeologi och geoteknik, 
sanering av förorenad mark, utbyggnad av lek- 
och parkytor, förrättningskostnader för 

fastighetsbildning, administration, utbyggnad av 
ledningar med mera.  

Markägare  

Markägaren har en central roll i 
exploateringsprocessen. Det är genom 
markägarens initiativ som ett genomförande kan 
förverkligas. När kommunen är markägare finns 
större möjlighet för kommunen att styra 
processen avseende utbyggnadstakt och innehåll. 
För att driva på utvecklingen kan kommunen 
parallellt med privata aktörer komma att göra 
strategiska markförvärv.  

Drivkraft  

En exploatering kan komma till stånd när ett 
markområde kan förädlas genom ändrad eller 
utvecklad markanvändning. Det kan uttryckas 
med att värdet efter en exploatering ska 
överstiga värdet före exploateringen tillsammans 
med kostnaderna för att genomföra 
exploateringen. Efterfrågan på bostäder, 
verksamhetsområden mm blir därmed 
avgörande för att skapa förädlingsvärden som 
ger förutsättningar för att utbyggnad enligt 
planprogrammet blir genomförd. 

För att föreslagna exploateringsområden ska 
kunna genomföras och bli lyckade krävs ett 
attraktivt samhälle för boende, besökare och 
näringsliv. Vad som är attraktivt och efterfrågas 
utgör en bred skala. Därför är variation av olika 
boendemiljöer, boendeformer samt 
förutsättningar och utrymme för verksamheter 
en viktig del i ett attraktivt Motala. Andra viktiga 
faktorer är attraktiva miljöer för boende och 
rekreation, närhet till väl fungerande 
samhällsservice, kommunikationer, starkt 
näringsliv och arbetsmarknad samt ett livfullt 
centrum för handel och nöje.  

Genom att visa en tydlig ambition och vidta 
framåtskridande åtgärder kan kommunen och 
andra finansiärer verka för att skapa intresse och 
drivkraft i Motala och det aktuella 
programområdet. 
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Förutom ovanstående resonemang där möjlighet 
till förädlingsvärden driver utvecklingen kan en 
exploatering även genomföras för att tillgodose 
ett visst behov. Det kan avse utbyggnad av en 
centrumfunktion, trafikförbättringar, 
rekreationsanläggningar och så vidare. Även 
utbyggnad av verksamhetsområden kan vara 
sådant exempel, där funktionen att kunna 
erbjuda mark för etableringar kan uppväga ett 
sämre ekonomiskt utfall. Vanligen driver 
kommunen den här formen av 
exploateringsprojekt. 

I motsats till drivkrafter finns en rad faktorer 
som kan begränsa eller hämma utvecklingen. I 
tidigt skede är inte förutsättningarna för 
respektive utbyggnadsområde detaljstuderade. 
Det innebär att områdens utbredning och 
innehåll kan behöva justeras i kommande mer 
detaljerade planeringssteg. Till exempel kan 
förekomst av markföroreningar samt 
geotekniska och arkeologiska förutsättningar 

påverka vilka områden som kan bebyggas samt 
kostnader för att genomföra aktuella projekt. 

Även yttre påverkan i form av konjunktur, 
arbetsmarknad och ändrade preferenser hos 
köpare påverkar hur och när utbyggnad kan ske i 
förhållande till planprogrammets anvisning och 
kommunens övriga målsättningar.  

Exploateringsprocessen präglas ofta av stora 
initiala kostnader. En mer utdragen 
utbyggnadstakt kan därför ge ekonomiska 
effekter då det tar längre tid innan intäkter 
matchar genomförda investeringar. Det kan även 
innebära lägre nyttjande av dimensionerade 
tekniska system under en period, vilket kan 
påverka systemens optimala funktion.  

 

 

 

 

6.4. Huvudmannaskap  

Avsnittet beskriver vilken typ utav huvudmannaskap det ska vara för den allmänna platsmarken 
inom programområdet.  

Kommunstyrelsen har under år 2018 tagit ett 
inriktningsbeslut att det ska vara kommunalt 
huvudmannaskap inom planprogramområdet. 
Kommunalt huvudmannaskap innebär att 
kommunen har rätt och skyldighet att lösa in 
mark som enligt kommande detaljplaner ska vara 
allmän plats. Kommunen är även skyldig att 
anordna gator, gång- och cykelvägar och andra 
allmänna platser i takt med att detaljplanerna 

genomförs. Kommunen kommer att teckna 
exploateringsavtal med berörda fastighetsägare 
och byggherrar i samband med planläggning av 
mark som inte ägs av kommun. 
Exploateringsavtalet tecknas för att fastställa 
förutsättningarna för byggnation och reglera 
parternas ansvar och åtagande vid genomförande 
av detaljplanen.    
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6.5. Exploateringsområden 

Planprogrammets förslag på exploatering redovisas i avsnittet.  

Planprogrammet redovisar förslag på hur en ny 
blandad bebyggelsestruktur kan skapas så att 
långsiktigt god tätortsutveckling av Motala stad 
sker i Bromma, Kärsby och Djurkälla. 
Bostadsexploatering som föreslås varierar från 
småskalig bostadsexploatering med ett fåtal 
småhustomter till andra delar där det föreslås en 
mer tät bostadsexploatering av småhus i rad- och 
kedjehusform samt även flerfamiljshus. Inom 
planområdet finns det idag även befintliga 
fritidshusområden där möjlighet för omvandling 
från fritidshus till helårsbostäder föreslås, vilket 

ligger i linje med trenden att allt fler börjar bo 
permanent i området. 

Ingen större exploatering för verksamheter 
föreslås inom planområde utöver eventuellt 
rekreationscentrum, övernattningsmöjligheter 
samt en mindre livsmedelsförsäljning. En 
utökning av serviceutbudet med exempelvis en 
drivmedelsmack eller mindre livsmedelsbutik, 
skulle kunna bli aktuellt i samband med att den 
eventuella planskilda korsningen av riksväg 50 
planeras och området öster om riksvägen börjar 
bli utbyggt. 
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6.6. Utbyggnadstakt och etappindelning 

Planprogrammet ska utgöra underlag samt vara vägledande för fortsatt detaljplanering i de 
kommande detaljplaneetapperna. Genomförande av planprogrammet kommer att ske i ett flertal 
etapper och detaljplaner. 

Detaljplaneläggning och etappindelning är direkt 
beroende av att kommunen driver och tar 
ställning till vissa frågor som påverkar hela 
programområdet eller stora delar av det. För de 
redan utbyggda områdena kan planläggningen 
ske på initiativ från de stora markägarna och 
eventuellt de boende i respektive område, 
förslagsvis inom ramen för befintliga 
samfällighetsföreningar. Inom områdena för ny 
exploatering är det de stora markägarna som tar 
initiativ till respektive planläggning. Tempot i 
omvandlingen styrs av aktörernas intresse att låta 
upprätta detaljplaner. Utbyggnadstakten för 

kommunalt vatten och spillvatten och 
kommunalt huvudmannaskap för vägar sker i 
samband med upprättande av detaljplaner.  

Förslaget till etappindelning för framtida 
detaljplaner beror på de rådande 
förutsättningarna såsom exempelvis infrastruktur 
och de stora markägarnas intresse. En 
förutsättning för att området söder om Kärsbyån 
ska kunna exploateras att en ny väganslutning 
från riksväg 50 måste byggas. Etappindelningen 
kan komma att ändras om förutsättningarna 
inom programområdet förändras.  

   

Detaljplaneetapp 1: Område 9, Djurkälla och Kärsby norra. Område 10, Nybygget. Område 11, Längs med 
Lemundavägens västra del, utpekat potentiellt exploateringsområde.  

Detaljplaneetapp 2: Område 5, Bromma gård nord (a) och Kärsbyån syd (b).  

Detaljplaneetapp 3: Område 7, Kärsbyån nord.  

Detaljplaneetapp 4: Område 1, Bromma, befintligt bostadsområde. Område 4, Bromma gård och Bromma gård 
syd.   
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Befintliga bostadsområden norr om Kärsbyån är 
prioriterade områden för utbyggnad av 
kommunalt vatten och spillvatten och 
nödvändiga att ta i en första etapp. Infrastruktur 
i form av trafikmatning från Lemundakorset är 
möjlig i de första etapperna. Likaså är utbyggnad 
av nya bostadsområden i närheten till de 
befintliga lämpligt för att bland annat ge 
ekonomi i infrastruktursatsningar och VA-
utbyggnad. För att få till en tätortsutveckling är 
det nödvändigt att vissa områden söder om 
Kärsbyån utvecklas innan hela området norr om 
Kärsbyån bebyggs, därav denna etappindelning. 
Likaså är projektet med en ny trafikanslutning 
relevant för en fortsatt utveckling av Motala stad 
norrut. När en trafiklösning är på plats kan även 
Bromma på sikt utvecklas och ledas upp till 
trafiklösningen. Trafiklösningarna är egna 
projekt med obundna tidsplaner, och är därmed 
inte beroende av planprogrammets 
etappindelning. Området längs med 
Lemundavägens västra del ingår främst i 
planprogrammet för att säkerställa områdets 

värden och karaktär, och ingår därmed inte i 
denna etappindelning.  

Antalet nya bostäder vid exploatering inom 
programområdet kan förväntas bli mellan 150 - 
300 villatomter, beroende på bebyggelsekaraktär 
och de rådande förutsättningarna på platsen när 
områden utreds vidare i ett detaljplaneskede. Vid 
andra bostadstyper utöver villatomter kan antalet 
bostäder förändras. När de befintliga 
bostadsområdena successivt omvandlas till 
helårsbebyggelse kan det handla om fler 
permanentbostäder i området utöver de nya 
bostäderna.  

Förutsatt att samtliga bostäder inom 
planprogrammet för Bromma, Kärsby och 
Djurkälla byggs ut inom cirka 10 - 20 år 
motsvarar det ett tillskott med i snitt cirka 15 - 
20 nya bostäder per år. Utbyggnadstakt är 
beroende av flertalet parametrar som är svåra att 
bedöma, till exempel marknadsläget och 
efterfrågan, vilken takt infrastrukturen kan 
byggas ut och så vidare.  
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6.7. Infrastruktur  

I planprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla föreslås en bebyggelseutveckling som 
förutsätter utveckling av den tekniska försörjningen och infrastrukturen. I programmet har det 
identifierats några mer omfattande åtgärder för att säkerställa en god teknisk försörjning och 
hållbar infrastruktur.  

Gator, gång- och cykelvägar 

Till stor del kommer befintligt nät för vägar att 
användas som tillfartsvägar. Gående och 
cyklister samsas idag med motorfordon i 
blandtrafik längs allmänna och privata vägar 
inom programområdet. Det finns inga 
separerade gång- och cykelvägar, men det finns 
separerade stigar och andra stråk genom 
området som gående och cyklister kan röra sig 
på. Befintlig bebyggelse i Bromma länkar 
samman programområdet med resten av Motala 
stad och det är därför viktigt att gång- och 
cykeltrafiken även framgent kan passera 
Bromma.  

I bostadsområdena föreslås gång och cykling ske 
i blandtrafik, vid behov skulle bilvägarna i 
bostadsområdena kunna utökas med trottoarer 
för gående. Utformningen av vägnätet mellan 
bostadsområdena och besöksmål behöver 
studeras vidare. Programmet lyfter att befintliga 
stigar längs med Vätterns strand, som binder 
ihop de olika områdena mot Varamon, med 
fördel ses över och rustas upp för ökad 
tillgänglighet. Dessa stigar och småvägar bör 
främst vara för sommarbruk och inte 
vinterunderhållas. Den framtida gång- och 
cykelvägen mellan Motala och Nykyrka föreslås 
ansluta till programområdets bebyggelse från 
västra sidan av riksväg 50. 

Framtida utformning av befintligt vägnät i de 
befintliga bostadsområdena hanteras i 
detaljplaneskedet utifrån områdets karaktär, de 
rådande förutsättningarna och behovet av 
vägstandard. Vid planläggning av nya 
bostadsområden utformas vägnätet utifrån 
kommunens aktuella riktlinjer. 

Planprogrammet ger förslag på en långsiktig 
trafiklösning med en planskild korsning vid 
riksväg 50 för att mata de södra delarna av 
programområdet samt för att förbättra 
tillgängligheten till området. I framtiden bör 
angöring till programområdet kunna ske både 
från Lemundavägen och från en planskild 
korsning från riksväg 50. Innan dess en 
långsiktig trafiklösning från riksväg 50 är på plats 

kan detaljplanering söder om Kärsbyån inte ske, 
eftersom befintligt vägnät söder om Kärsbyån 
inte bör trafikeras av mer trafik än vad som 
alstras av de befintliga bostadshusen. En ny 
trafikplats på riksväg 50 skulle möjliggöra 
stängning av korsningen vid Smedsby, av- och 
påfarten till riksvägen vid Bromma gård samt en 
översyn av Lemundakorsningen. Den planskilda 
korsningen skulle knyta samman de norra 
delarna av Motala stad med programområdet 
samt även kunna vara en del av en ny 
infrastrukturförbindelse mellan riksvägarna 34 
och 50, för att på så sätt minska tung trafik i 
Motalas centrala delar. 

Vatten och spillvatten (VA) 

VA-lösningarna varierar inom planområdet, det 
är endast de södra delarna av Bromma som idag 
ingår i verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten och är anslutet till den allmänna VA-
anläggningen för vatten och spillvatten. 
Kommunalt vatten finns även framdraget till de 
båda samfälligheterna i Djurkälla.  

VA-anläggningen i de södra delarna av Bromma 
är utbyggd så det är möjligt att fortsätt 
utbyggnaden åt nord/nordväst (mot Kärsby) 
från det befintliga området i Bromma. 
Anläggningens kapacitet är dock anpassad till 
tidigare planer, vilket gör att det behöver 
genomföras en kapacitetsutredning för hela 
programområdet som visar på hur nätet kan 
dimensioneras vid en utbyggnad söder om 
Kärsbyån. En utbyggnad kan innebära att en viss 
förstärkning på det befintliga ledningsnätet 
behöver genomföras. Kapaciteten på vattenverk 
och avloppsreningsverk får utredas vidare utifrån 
planprogrammets förslag. På grund av 
nivåskillnaderna inom planområdet behöver 
läget för ny bebyggelse anpassas till 
pumpstationernas lägen för spillvatten. 

Bromma, Kärsby och Djurkälla har högsta 
prioritet i kommunen för att bygga ut allmänt 
vatten och spillvatten samt eventuell utvidga 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 
Stora delar av planområdet anses vara lämpligt 
för kommunalt vatten och spillvatten, om det 
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blir aktuellt att bygga ut kommunala ledningar 
inom hela detaljplaneområden eller endast anvisa 
till kommunal anslutningspunkt för anslutning 
av enskilda anläggningarna får avgöras i 
kommande detaljplaneläggning. Kommunalt VA 
förespråkas anläggas i eller intill kommunala 
vägar och allmän platsmark för att underlätta 
drift och underhåll samt minska påverkan på 
privata fastighetsägares tomtmark. När nya 
detaljplaner vunnit laga kraft kan aktuella 
områden anslutas till kommunalt ledningsnät för 
vatten och spillvatten samt eventuellt ingå i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Dagvatten 

Samtliga delområden kräver vidare 
dagvattenutredning i detaljplaneskedet baserad 
på platsens geotekniska förutsättningar. 
Verksamhetsområde för dagvatten får utredas 
separat i varje detaljplan för att se om det är 
aktuellt. Det är viktigt att dagvattnet inom 
programområdet är relativt rent när det rinner ut 
i recipienten Vättern eftersom flertalet 
kommuner är beroende av sjön Vätterns goda 
vattenkvalitet som dricksvatten, bad, turism, 
friluftsliv och båtliv. 
Miljökonsekvensbeskrivningen anser att andelen 
hårdgjorda ytor inom området inte bör öka utan 
att åtgärder vidtagits i form av exempelvis 
fördröjning och rening. 

Den övergripande dagvattenutredningen som 
genomförts visar på att det är möjligt med lokalt 
omhändertagande av dagvatten, men att 
möjligheten till infiltration är varierande och att 
infiltrationen lokalt är låg på grund av markens 
uppbyggnad. Området bör utformas så att 
översvämning inte uppstår i instängda områden. 
Grönytor, infiltration- och fördröjningsytor är 
viktiga för att undvika framtida översvämningar. 
Vid kommande detaljplaner bör 
avrinningsstråken hållas öppna så att vattnet kan 
rinna den vägen vid skyfall. Avrinningsstråken 
behöver beaktas vid ny bebyggelse, eventuellt 
skulle gator kunna förläggas i avrinningsstråken 
för att hjälpa till att avleda dagvattnet ytledes till 

en samlingspunkt eller till Vättern. Rening av 
dagvatten behövs för att inte påverka 
miljökvalitetsnormen för vatten, åtgärder för 
rening nära källan är att föredra. För dagvatten 
från parkeringsytor och båtupplag finns 
reningsbehov, detta dagvatten föreslås ledas till 
lokal åtgärd för rening, exempelvis dammar och 
gräsytor. Gatuvatten bör ledas i diken för 
infiltration, alternativt till större 
infiltrationsyta/damm. Ur ett avvattningstekniskt 
perspektiv bör dagvatten från bostadsbebyggelse 
kunna renas naturligt via tröga system och även 
via fördröjning. Dagvattenhantering enligt ovan 
kommer innebära vissa kostnader för utförande 
men kan rätt hanterat ge områden mervärden i 
form av attraktiva inslag i grönytor med 
dagvattenavledning i öppna diken och dammar. 

Byggandet av dagvattenanläggningar kan ske 
efter att respektive detaljplan vunnit laga kraft. 
Ett kommunalt ställningstagande angående 
verksamhetsområde för dagvatten är en 
planeringsförutsättning som bör avgöras i 
samband med detaljplanerna. Vid kommunalt 
huvudmannaskap för vägar kommer även 
ansvaret för omhändertagande av vägdagvatten. 

Uppvärmning 

Uppvärmning av de befintliga husen sker idag 
med enskilda lösningar. En stor del av de 
befintliga fritidshusen är av enkel standard när 
det gäller uppvärmning. Programområdet 
planeras inte förses med fjärrvärmeledning 
eftersom de befintliga fjärrvärmeledningarna inte 
finns inom skälig närhet. 

El, tele, bredband 

Anläggningar för el, tele och bredband måste 
inarbetas i kommande detaljplaner och 
markreservat måste finnas för tekniska 
anläggningar och ledningar. Ledningarna kan 
med fördel byggas ut i samband med nytt vatten 
och spillvattennät. 
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6.8. Övergripande åtgärder – gemensamma kostnader  

Vid utbyggnad inom programområdet behövs anläggningar och åtgärder som har en mer 
övergripande funktion än att betjäna något specifikt delområde. Vissa delområden betjänas mer 
än andra av de övergripande åtgärderna.  

Planskild korsning riksväg 50 och/eller 
avfarter riksväg 50 

En planskild korsning vid riksväg 50 föreslås för 
att mata södra delen av programområdet samt 
förbättra tillgängligheten till området. I samband 
med den planskilda korsningen föreslås även en 
gång- och cykelbro över riksväg 50 för att knyta 
ihop programområdet med Smedsby och 
Smedsby skola. En ny trafikplats skulle 
möjliggöra stängning av korsningen vid Smedsby 
(eftersom trafikplatsen kopplas samman med 
Illersjövägen), av- och påfarten vid Bromma 
gård samt eventuellt korsningen vid 
Lemundavägen.  

Den planskilda trafikplatsen över riksväg 50 är 
ett separat investeringsprojekt som behöver ske i 
samarbetet mellan kommunen, Trafikverket och 
berörda markägare. Omfattande utredningar 
behövs för att hitta en lokalisering som är 
teknisk möjlig och som minst påverkar de 
värden som finns på platsen. 

Finansieringen av den planskilda trafikplatsen 
kan komma att belasta såväl skattekollektivet 
(statligt och/eller kommunalt) som de nya 
exploateringsområdena.  

Gång- och cykelväg Motala - Nykyrka 

Exakt dragning för gång- och cykelväg mellan 
Motala och Nykyrka är inte bestämd, men den 
bör ansluta till programområdets bebyggelse och 
därmed koppla ihop centrala Motala med 
Djurkälla och Lemunda. Sträckningen av gång- 
och cykelvägen föreslås ligga på västra sidan av 
riksväg 50, på Vätternsidan, och ansluta till 
befintligt gång- och cykelvägnät vid den 
planskilda korsningen över riksväg 50 vid 
Smedsby och Dagsländevägen. För att gång- och 
cykelvägen ska vara möjlig att genomföra måste 
Kärsbyån korsas. Efter ån föreslås vägen gå 
vidare norröver i anslutning till Böljegången och 
därefter passera Lemundavägen.  

Finansieringen av det övergripande gång- och 
cykelvägnätet kan därför komma att belasta såväl 
skattekollektivet som de nya 
exploateringsområdena.  

Gång- och cykelbro över Kärsbyån 

Idag går det till viss mån att ta sig över Kärsbyån 
via en mindre befintlig bilbro från Kärsby, dock 
är sikten begränsad och brons bärighet antas 
vara dålig. För att förhindra framtida 
barriäreffekter inom planprogramområdet på 
grund av Kärsbyån behöver vattendraget 
överbryggas. Ån behöver även korsas för att 
föreslagen gång- och cykelväg mellan Motala och 
Nykyrka ska vara möjlig att genomföra. En ny 
gång- och cykelbro över Kärsbyån kan på lång 
sikt även bli aktuell att anlägga för att möta de 
aktuella krav som finns på trafiksäkerhet och 
tillgänglighet av gång- och cykelnät. Behovet och 
möjligheten för en ny gång- och cykelväg får 
studeras vidare i ett separat framtida 
investeringsprojekt i samarbete med kommunen, 
markägare och Trafikverket. Ett väl fungerande 
gång- och cykelnät är av betydelse för boende 
inom området, för övriga kommuninvånare och 
inte minst för cykelturismen.  

Möjlig placering för en ny gång- och cykelbro 
över Kärsbyån är söder om ridklubben och 
Åstugan där ån är smalare. En ny bro kräver 
omfattande utredningar när det gäller kultur- och 
naturvärden, tekniska förutsättningar och 
konsekvenser i området i stort. Vid utredning 
om brons läge bör bland annat hänsyn tas till 
pågående hästverksamhet. Gång- och cykelbron 
skulle kunna fungera som en länk mellan norra 
och södra delen av programområdet både för 
boende samt övriga besökande i området. 
Exakta lägen, utformning och konstruktion är 
inte fastställd. 

Bron är, som tidigare nämnts, också en del av 
den framtida gång- och cykelvägen mellan 
Nykyrka och Motala, så nyttan av bron är delvis 
allmän vilket medför att en del av kostnaderna 
bör skattefinansieras. En framtida gång- och 
cykelbro utgör även nytta för enskilt delområde, 
så finansieringen bör även belasta befintliga 
bostadsområden och nya exploateringsområden. 
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Kollektivtrafik 

Ingen kollektivtrafik trafikerar idag inom 
programområdet utan passerar området på 
riksväg 50. De närmaste busshållplatserna 
(Smedsbyvägen, Illersjövägen samt Åvik Motala) 
är belägna på riksväg 50 och trafikeras av 
landsbygdslinjer. Om en ny planskild korsning 
anläggs över riksvägen föreslås det möjliggöras 
för hållplatslägen på östra sidan av riksväg 50. 

Utbyggnaden av bostäder i programområdet 
föreslås vara en del av tätortsutvecklingen i 
Motala, vilken kan vara en anledning att på lång 
sikt även utveckla tätortslinjer till 
programområdet. Det är dock inte kommunen 

utan huvudmannen för kollektivtrafiken som 
bestämmer om en eventuell utvidgning av 
linjetrafiken. 

Utbyggnaden av infrastrukturen kan, åtminstone 
delvis, komma att fördelas på exploaterings-
områdena och bekostas via 
exploateringsintäkter. Kostnader som avser 
prestandahöjning av hållplatser, möjlighet till 
pendlarparkering i anslutning till eventuell ny 
trafikplats och så vidare kan komma att fördelas 
mellan kommunen och huvudmannen för 
kollektivtrafiken. 

 

 

6.9. Övriga tänkbara investeringar/kostnader 

I detta avsnitt beskrivs övriga tänkbara investeringar och kostnader som kan tillkomma vid 
detaljplaneläggning av programområdet.  

Kommunal service 

Om behovsunderlag finns kan ny förskola 
och/eller äldreboende komma att lokaliseras 
inom programområdet. Behovet behöver utredas 
i samband med kommande detaljplaner. Om det 
kommer bli en kommunal verksamhet är 
kommunen även ansvarig för dess byggnation 
samt verksamhet. 

Allmänna bryggor och småbåtshamn 

På lång sikt skulle några få allmänna bryggor och 
avlämningsplatser för båtar vid Vättern kunna 
förespråkas inom programområdet. Motala har 
en profil riktad mot vatten och möjligheten att 
utöka den allmänna småbåtshamnverksamheten 
inom programområdet behöver utredas vidare. 
Närmare studier av en eventuell allmän 
småbåtshamn med avlämningsplats behövs göras 
för att en relevant kostnadsbedömning ska 
kunna göras. Nyttan av en småbåtshamn är inte 
knuten till enskilda exploateringsområden utan 
kan till stor del ses som allmän, bland annat 
Motala som ett attraktivt turistmål.  
Huvudmannaskap och finansiering av 
framförallt småbåtshamnen är frågor som 
behöver klaras ut i det fortsatta 
planeringsarbetet. Det är troligt att finansiering 
kommer att ske både genom privata åtagande, i 
form av företag och föreningar, och genom 
kommunala insatser. 

Fritid och rekreation 

Längs med Kärsbyån och Vätterns strand finns 
värdefulla naturmiljöer som ska bevaras och 
skyddas. Strandområdena ska utvecklas som 
rekreationsstråk i Varamons förlängning och 
vara tillgängliga för allmänheten. Utbyggnad av 
gång- och cykelvägarna till och inom 
programområdet är även viktigt för 
cykelturismen. Planprogrammet föreslår att 
utveckling av service eller verksamhet bör 
fokuseras till rekreationscentrum och eventuella 
övernattningsmöjligheter. Med tanke på 
programområdets läge vid Vättern är det även 
relevant att utreda möjlighet till utökning av 
småbåtshamnverksamhet inom området. 
Befintlig småbåtshamn i Bromma, med plats för 
cirka 40 båtar, bedrivs i föreningsform. 

Parkering, besöksentré och promenadstigar till 
Djurkällaplatån kan också bli aktuellt att anlägga 
liksom allmänna parkeringsplatser i anslutning 
till planområdets allmänna besöksmål för kultur- 
och naturvärden. 

Inom planområdet vid Kärsby gård bedriver 
Nykyrka ridklubb och Kärsby ridcenter 
hästverksamhet. Planprogrammet föreslår ingen 
förändring av verksamheterna, men att 
föreslagen exploatering ska hålla ett 
skyddsavstånd till verksamheterna och befintlig 
bebyggelse. Eventuellt kan den framtida gång- 
och cykelbron över Kärsbyån komma att beröra 



                                        6. GENOMFÖRANDE 

 

160 – PLANPROGRAM BROMMA, KÄRSBY OCH DJURKÄLLA 

ridklubbsområdet. Möjligheter till ridvägar runt 
delområdet och vidare norröver upp mot 
Djurkällaplatån, Illersjö och Kolmetorp bör inte 
byggas bort vid planläggning av angränsande 
delområden. 

I området Bromma skog skulle på lång sikt en 
mindre kommunal friluftsbadplats, likt den 
badplats som finns idag, kunna utvecklas med 
faciliteter. Service i form av omklädningsrum 
och toalett skulle gynna besökare. Denna 
utveckling är dock möjlig först efter att 
föreslagen parkering i anslutning till Bromma 
skog och trafikmatning till området från riksväg 
50 är anlagd. 

Eftersom omfattning och ambitionsnivå av 
nämnda åtgärder inte är fastlagda har dessa inte 
studerats ur en ekonomisk synvinkel. I det 
fortsatta arbetet bör kostnader, 
huvudmannaskap/förvaltningsformer, 
markåtkomståtgärder och finansieringslösningar 
utredas. När dessa fördjupade studier görs bör 
kostnadskonsekvenserna av föreslagna åtgärder 
analyseras.  

Förorenad mark 

Det finns tre kända platser med förorenad mark 
eller risk för förorenad mark inom planområdet, 
den före detta handelsträdgården vid Kärsbyån, 
Kärsby kvarn samt en nedlagd deponi öster om 
riksväg 50. 

Under detaljplaneläggning inom eller i närheten 
av någon av ovanstående platser krävs vidare 
utredningar. Platserna kan också komma att 
utredas som separata MIFO-objekt. Utredning 
av dessa objekt ska tydligt redovisa 
föroreningens art, omfattning, läge samt hur, när 
och vem som ansvarar för efterbehandlingen av 
området. Hur höga kostnaderna bedöms bli för 
underökningar samt åtgärder och 
efterbehandlingar av marken får studeras vidare i 
kommande detaljplanering. 
Föroreningsutbredning och halter behöver 
studeras mer noggrant för att en rättvisande 
kostnadsbedömning ska kunna göras.  

Buller samt farligt gods 

Vid planering av ny bebyggelse utmed de större 
vägarna, riksväg 50 samt väg 1081, krävs 
anpassning till trafikbuller och risk kopplat till 
farligt gods. Försvarsmakten genomför 
provskjutningar över Vätterns vid Karlsborg, 
vilket kan upplevas som en störande verksamhet 
även inom planprogramområdet. 
Provskjutningarna är inget som planprogrammet 
kan förändra i sig och denna verksamhet 
kommer sannolikt finnas kvar. 

Fördjupade trafikbullerutredningar behöver 
utföras vid planering av bebyggelse utmed de 
större vägarna utifrån byggnadernas placering, 
för att minska risken för hög bullerljudnivå 
genom bullerdämpande åtgärder så som 
bullervall eller bullerskärm med mera. Ett annat 
sätt att minska bullernivåerna från riksväg 50 är 
sänkt hastighet på vägen i anslutning till 
programområdet. Den planerade 
tätortsutvecklingen av Motala inom 
programområdet skulle kunna motivera att 
tätortsgränsen för Motala flyttar ut, vilket skulle 
medföra sänkt hastighet på riksvägen inom den 
sträckan. Kostnaden kan variera kraftigt 
beroende på vilken typ av bullerdämpande 
åtgärder som behövs. 

Riksväg 50 är klassad som en led för farligt gods, 
vilket ställer krav på närliggande bebyggelse. Om 
bebyggelse planeras närmare än 75 meter från 
riksvägen ska en riskutredning utföras. En 
riskutredning ser över de platsspecifika 
förutsättningarna för att bygga närmare vägen, 
vilket sedan styr placeringen av bebyggelsen. 
Kraven som ställs på materialval och utformning 
för byggnader inom riskhanteringsavståndet på 
75 meter är högre, exempelvis ska glas och 
fasader vara obrännbara, friskluftsintag riktas 
bort från vägen och det ska vara möjligt att 
utrymma bort från vägen på ett säkert sätt. 
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6.10. Finansiering av investeringar 

I detta avsnitt beskrivs tänkbar finansiering av de olika investeringarna som kan bli aktuella inom 
och i anslutning till planprogrammet.   

Finansiering av de investeringar som behöver 
göras i samband med utbyggnaden inom 
programområdet kommer som framgått ovan att 
fördelas mellan flera olika aktörer, varav Motala 
kommun är en. I beskrivningen nämns att vatten 
och spillvatten behöver byggas ut. Därutöver 
behövs andra tekniska åtgärder, såsom 
utbyggnad av el, tele och bredband. Kostnader 
för eventuella lantmäteriförrättningar kan även 
tillkomma. I det fortsatta planarbetet kan 
ytterligare anläggningar identifieras.  

Utöver de kostnader som har nämnts tillkommer 
även kostnader för byggnation och anläggningar 
inom kvartersmark. För dessa ansvarar 
respektive fastighetsägare.  

Exempel på finansiärer i samband med 
utbyggnad inom programområdet är:  

• Motala kommun 

• Fastighetsägare 

• Byggherrar 

• Trafikverket 

• Huvudmän för el, tele och bredband 

• Östgötatrafiken 

• Verksamhetsutövare 

• Företag och föreningar 

Utgångspunkten vid utbyggnaden är att 
finansieringen i möjligaste mån ska ske av de 
fastighetsägare/byggherrar/exploatörer som har 
nytta av anläggningarna. Det gäller såväl 
områdesinterna inom respektive 
detaljplaneområde som övergripande 
anläggningar. I de fall en större allmänhet har 
nytta av anläggningarna är det dock rimligt att 
kostnaden, helt eller delvis, skattefinansieras. 

Motala kommun 

Kommunen tar fram detaljplaner efter ansökan 
från intresserad fastighetsägare. Planarbetet och 
nödvändiga utredningar bekostas av 
fastighetsägaren. Ett planavtal som reglerar detta 
upprättas mellan parterna innan planarbetet 
påbörjas. 

Kommunen kommer att bli huvudman för 
allmän plats (gator och grönområden) enligt de 
nya detaljplanerna. Kommunen blir därmed 

ansvarig för utbyggnad, drift samt skötsel av 
allmän plats. Utbyggnaden finansieras av den 
eller de fastighetsägare som har nytta av 
detaljplanen. Vid etappvis utbyggnad kan 
kostnaderna fördelas mellan etapperna. 
Finansiering kan ske via exploateringsavtal, 
gatukostnader eller via intäkter från framtida 
markförsäljning. 

Kommunen kan även komma att finansiera, helt 
eller delvis, ombyggnad och ny avfart från 
riksväg 50. Kommunens del av kostnaden kan 
sedan komma att fördelas, helt eller delvis, 
mellan de olika detaljplaneområdena inom 
programområdet. 

Kommunen är huvudman för den allmänna VA-
anläggningen. Utbyggnaden finansieras via 
exploaterings- eller VA-avtal alternativt via 
anläggningsavgifter enligt VA-taxan. 

Fastighetsägare - 

exploateringsfastigheter 

Fastighetsägaren bekostar upprättande av 
detaljplanen samt nödvändiga utredningar. Detta 
regleras i planavtal. 

Exploateringsavtal upprättas för att reglera 
kommunen och fastighetsägarens ansvar och 
kostnadsfördelning avseende utbyggnad av 
allmän plats samt allmänna VA-anläggningar. 
Avtalet reglerar även fastighetsägarens andel av 
Övergripande åtgärder/gemensamma kostnader. 

Fastighetsägare - befintliga 

småhusfastigheter (fritids- och 

permanentbostäder) 

I de områden inom programmet där kommunalt 
VA ska byggas ut, kommer ägare till befintliga 
fastigheter att anslutas till den allmänna VA-
anläggningen. Anläggningsavgift betalas av 
fastighetsägaren enligt VA-taxan. 

En fastighetsägare kan förbindas avstå mark för 
allmänna platser och anläggningar till 
kommunen. Det kan t ex gälla mark som behövs 
för att gatorna ska kunna byggas ut och få den 
standard och bredd som kommande detaljplaner 
anger eller mark som behövs för att den 
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allmänna VA-anläggningen ska kunna byggas ut i 
området. Kommunen är i sådant fall skyldig att 
ersätta fastighetsägaren ekonomiskt för 
markintrånget och kostnader för 
lantmäteriförrättningar kan därmed tillkomma. 

Trafikverket 

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet 
där bland annat riksväg 50 ingår. Ombyggnad, 
ny planskild korsning och nya avfarter från 
riksväg 50 finansieras av Trafikverket och/eller 
kommunen. Avtal upprättas mellan kommunen 
och Trafikverket för att reglera ansvar och 
finansiering då det blir aktuellt. 

Huvudmän för el, tele, bredband 

Respektive huvudman/ledningsägare ansvarar 
för och bekostar utbyggnaden av ledningar inom 
programområdet. Utbyggnaden finansieras via 
anslutningsavgifter från blivande brukare. 

Östgötatrafiken 

Östgötatrafiken är huvudman för 
kollektivtrafiken och beslutar om eventuell 
utvidgning av linjenätet. 

Verksamhetsutövare 

Jord- och skogsbruk bedrivs inom planområdet 
och dess närhet. 

Nykyrka ridklubb och Kärsby ridcenter har 
hästverksamhet som medför att skyddsavstånd 
med avseende på allergener från hästar bör 
beaktas vid fortsatt detaljplanering i anslutning 
till området. Ridklubben ansvarar för ridhuset 
(den norra byggnaden) och de båda 
utomhusbanorna, medan ridcenter ansvarar för 
stallet och hagarna. 

Planområdet omfattar del av Vätterns strand. 
Yrkesfiske förekommer i Vättern och hela sjön 
har betydelse för yrkesfisket, dess vattenområde 
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. 

Företag och föreningar 

En småbåtshamn med plats för cirka 40 båtar är 
belägen i Bromma, verksamheten bedrivs i 
föreningsform. 

Sommarhemmet Åvik är Motala 
Baptistförsamlings samlingslokal för cirka 75 
personer. Församlingen önskar ändra sin 
fastighet till bostadsändamål istället för att ha 
verksamhet på platsen. 
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Sammanfattning av tänkbara investeringar och möjliga finansiärer  

INVESTERINGAR MÖJLIGA FINANSIÄRER 

Vatten och avlopp 
 

- Motala kommun 

- Befintliga och nya fastighetsägare (via 
anläggningsavgift enligt VA-taxan)  

- Exploatör (exploateringsavtal eller VA-avtal)  

El, tele och bredband 
 

- Befintliga och nya fastighetsägare (via 
anslutningsavgifter)  

Allmän plats: gator och grönområden  
 

- Motala kommun 

- Befintliga och nya fastighetsägare 
(fördelning helt eller delvis mellan de olika 
områdena)  

- Exploatör (exploateringsavtal)  

- Kommunen ansvarar för drift och underhåll 
genom huvudmannaskap. 

Planskild trafikplats riksväg 50 
 

- Trafikverket  

- Motala kommun  

- Skattekollektivet  

- Befintliga och nya fastighetsägare 
(fördelning helt eller delvis, mellan de olika 
områdena) 

- Exploatör (exploateringsavtal) 

Gång och cykelväg Motala – Nykyrka  
 

- Motala kommun  

- Skattekollektivet  

- Befintliga och nya fastighetsägare  

- Exploatör   

Gång- och cykelbro över Kärsbyån 
 

- Motala kommun  

- Skattekollektivet  

- Befintliga och nya fastighetsägare i 
exploateringsområdet 

Kollektivtrafik 
 
 

- Om huvudman för kollektivtrafik (för 
narvande Östgötatrafiken), beslutar om 
linjetrafik till området kan kostnad för ny 
busshållplats och pendlarparkering fördelas 
mellan huvudman för kollektivtrafiken och 
Motala kommun.   

Eventuell förskola - Motala kommun 

Allmänna bryggor och småbåtshamn - Motala kommun  

- Privata åtagande i form av 
föreningar/företag 
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6.11. Övriga nyttor och uppoffringar 

Planprogrammets förslag bidrar till olika nyttor och uppoffringar för samhället. Detta avsnitt 
sammanfattar några av dessa.  

En heltäckande samhällsekonomisk analys ska i 
princip omfatta alla berörda intressenter, nyttor 
och uppoffringar. I praktiken behöver dock 
avgränsningar göras till ett antal nyttor, 
uppoffringar och intressenter på så sätt som har 
gjorts i de ovan redovisade ekonomiska 
konsekvensbedömningarna. Planprogrammet 
skapar dock förutsättningar för ytterligare nyttor 
och uppoffringar för såväl kommunen som 
andra intressenter, exempelvis: 

• Fina boendemiljöer nära vatten. 

• Stärkt attraktivitet som besöksmål för 
kommuninvånare och turister. 

• Ökat konsumentunderlag för lokal 
handel och service. 

• Förbättrad folkhälsa genom förbättrade 
rekreationsmöjligheter. 

• Sysselsättnings- och inkomsteffekter 
genom ökat utbud av arbetsplatser i de 
nya verksamhetsområdena. 

• Beskattnings- och statsbidragseffekter 
till följd av programområdets bidrag till 
kommunens befolknings- och 
sysselsättningstillväxt. 

• Effektivare nyttjande av befintlig 
infrastruktur. 

• Minskad miljöbelastning till följd av 
förbättrad kollektivtrafik. 

• Ökad miljöbelastning till följd av ökad 
biltrafik på grund av fler boende i 
programområdet. 

• Ökade kostnader för kommunal service, 
såsom barnomsorg, skolor och 
äldreomsorg. 

• Ökade driftkostnader och ökat slitage på 
kommunaltekniska anläggningar till följd 
av ökad trafik och fler brukare. 
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