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Analysen består av en riktad analys med ett tydligt mål, att stödja
utformningen av ett nytt landmärke. Landskapsanalysen är främst en 
visuell analys som tar stöd i platsbesök, fotografi er, litteratur och kartdata. 
Analysen fokuserar på centrum, ett område inom solfjädersformen med 
liknande bebyggelsestruktur och skala. Avgränsningen tar stöd i en enkel 
Lynchanalys (Se avgränsning i bilden ovan).

Syftet med analysen är att kartlägga hur stadslandskapet i centrum
defi nieras idag samt att göra en gestaltningsmässig bedömning av lämplig 
utformning ommandebebyggelse på  Buntmakaren 9.



Under 1800-talet påbörjades byggnationen av
Sveriges hittils största infrastrukturprojekt, Göta 
kanal. Byggnationen initierades och drevs av 
greven, statsrådet och sjömilitären Baltzar von 
Platen. Innan Göta kanal konstruerades var enda 
vägen från östra till västra Sverige med båt runt 
Skåne. Göta kanal grävdes till största del för 
hand med järnskodda spadar och färdigställdes 
inte förrän 1832, 22 år efter att byggnationen 
påbörjat.

Enligt myten reste Baltzar von Platen med sin 
fru i båt över Motalaviken när hans blick föll på 
sin frus solfjäder. Den distinktiva formen
inspirerade honom att rita den framtida Motala 
stad i form av en solfjäder. Planen består av elva 
radiella gator vilka pekar mot en punkt ut i
Vättern som kallas för Platens punkt. Platens 
punkt är idag utmärkt med ett konstverk av 
Tommy Jerhammer kallat Visionärens vinkelben. 
I mitten avsolfjädersplanen, där centrum och 
gamla stan möts, hittas Buntmakaren 9.

Buntmakaren 9
Buntmakaren 9 är belägen i mitten av den
solfjädersformade planen som ritades av Baltzar von 
Platen. Motala kommun har skrivit 
markanvisningsavtal med en exploatör och planerar 
att ta fram en ny detaljplan. I detaljplanen möjliggörs 
en högre byggnad på fastigheten med plats för
bostäder, parkering och kommersiella lokaler. Den 
planerade exploateringen har möjlighet att bli
Motalas högsta byggnad och har potentialen att med 
en god gestaltning bli ett nytt landmärke i centrum.

Tidigare analys
En ny översiktsplan är på väg att tas fram i Motala 
kommun. I de kunskapsunderlag som tagits fram för 
ÖP hittas Kommunövergripande Landskapsanalys (2012) 
vilken täcker in hela Motala. I den delas
kommunen in i tre huvudsakliga landskap:
Skogsbygden, Slättbyggden samt sjö- och
kanalbygden där centrum och gamla stan tillhör
sjö- och kanalbygden.

Ovan visas en historiskkarta över Motala stad och Motala verkstad.



Ovan visas fastigheten Buntmakaren 9 i relation till  Motala centrum

Sjö- och kanalbygden defi nieras sin närhet till
vattnet. Merparten befi nner sig inom 0-100 m över 
havet och hela Motala stad karaktäriseras av stora
höjdskillnader med Bondebacka och
radiomasterna som reser sig över tätorten.
Bebyggelsen nära kanalen har unika kulturmiljöer 
från tidig industriell tid. Motala är en ung stad och 
har dynamiskt fyllt ut solfjädersformen sedan sitt 
grundande på 1800-talet. Varje tidsålder har haft 
möjlighet att sätta sin prägel på staden där gamla stan 
placerats vid putsade 40-tals hus och 1800-tals villor.

”Radiomasterna på 120 meters 
höjd utgör redan idag ett

landmärke för Motala stad.
Exploatering av vindkraft i

anslutning till staden bedöms inte 
påverka dess karaktär nämnvärt.”

Ur Kommunövergripande Landskapsanalys 

Kulturhistorisk inventering
2012 genomfördes en kulturhistorisk inventering av 
Motala centrum. I den framgår att Motalas centrum 
präglas av en blandad bebyggelse, från tidigt 1800-tal 
till nutid. Den äldsta bebyggelsen hittas i sydöstra 
centrum och den yngre hittas nära Buntmakaren 9.



Form och färg
Vid första anblick av Motala centrum vänder inte 
alla blickarna upp mot taken. Men för den som lyfter 
blicken blir det tydligt att centrumbebyggelsen
avslutas i en härlig blandning av sluttande tak,
trappningar och färger som bryter av mot resten av 
huskroppen. De sista 10-20 % av byggnaden
tenderar att präglas av stor kreativitet i form och
utförande, med tyndpunkt på att mitten av
byggnaden är högst.

Hela Motala centrum sluttar ned mot Vättern och 
bebyggelsen följer den här sluttningen. Bebyggelsen 
närmast Vättern är lägre än bebyggelsen högre upp 
och vissa byggnader har till och med trappat av sina 
byggnader åt söder. En klar majoritet av husen
centrum har röda tegeltak, dock ser vi även koppar 
tak på äldre bebyggelse. Fasaderna rör sig i olika
färger av gult och beiget från gula färger på det 
hundraåriga stadshotellet till beige/bränt gult tegel 
på byggnader från 80-talet och gamla stan.

Ovan ses ett urval av olik avslut centrumbebyggelsen har, på sidan sju visas ett urval av den traditionella färgsättningen.





Bottenvåningen på centrumbebyggenlsen vänder sig tydligt 
mot allmänheten och är av stadsmässig karaktär.

Markplanet defi nieras av en mänsklig skala och en design 
som bryter av mot resten av huskroppen.



Ovan ses kontrasten i bottenvåningens utformning i Gamla stan samt centrum (nederst).
Ett tydligt exempel på en social nedervåning hittas även på sidan åtta.

Detaljrikedom, skala och språk
Många av byggnaderna i centrum är väl anpassade 
till sitt centrala läge med bottenvåningar som
interagerarar med gatan genom stora butiksfönster 
som går kant i kant med trottoarer. Bebyggelsen
vänder sig utåt, mot gatan och har oftast en hög
detaljrikedom samt en bottenvåning som avviker i 
färg och form.

Bebyggelsen i centrum står i kontrast mot den i
gamla stan, vilken är tydligt inåtvänd med en
bebyggelse som präglas av låg detaljrikedom,
storskalighet och ett formspråk i bottenplan som inte 
avviker från resterande fasad.

Kvartersstruktur och siktlinjer
Grunden för det som idag är centrum och gamla 
stan lades redan på 1800-talet och den unika
solfjädersformade planen har dynamiskt fyllts ut 
sedan dess. Centrum präglas i hög grad av sluten 
kvarterstad med hög exploateringsgrad. Det är
vanligt att byggnader är både fyra och fem våningar, 
och ligger oftast intill trottoaren i en stark
kvartersstruktur. Stadens viktigaste stråken följer de 
starka linjerna av solfjädersformen som inte brutits 
på 200 år. Även gamla stan, men särskilt centrum, 
följer med en stark kvartersstruktur riksintresset 
Göta kanal.



Slutsats
Att Motala centrum tål vindkraftverk, radiomaster 
och kyrktorn pekar på att ytterligare tillägg i form 
av höga byggnader inte behöver vara negativt om 
ytterligare hög bebyggelse respekterar och följer den 
stil som präglar centrumbebyggelsen.

Byggnadskroppen på Buntmakaren 9 bör följa den 
slutna kvarterstruktur som defi nierar centrum med  
en bottenvåning som interagerar med allmänheten 
till exempel geno,m butikslokaler, avvikande färg och 
en mänsklig skala. Det är av högsta vikt att den nya
exploateringen bidrar till att förstärka och
upprätthålla den starka form som är den
solfjädersformade planen.

Färgen på huset bör vara ljus. Exempelvis gul, crème, 
vit, beige eller annan ljusfärg som ligger i tiden. 
Byggnaden bör vara modern och ge en känsla av sin 
tid. Takformen är särskilt viktig och huskroppen ska 
trappas av ned mot Vättern. Höjden på byggnaden 
ska inte överskrida eller överskugga radiomasterna 
men får gärna sticka upp över den nuvarande
bebyggelse horisonten.



Bilden på sidan 10 visar fastigheten Buntmakaren 9.

Kommunövergripande Landskapsanalys, Motala 
kommun (2011)

Landskap i fokus: Utvärdering av metoder för
landskapsanalys av Bengt Schibbye och Ylva Pålstam. 

Riksantikvarieämbetets förlag. (2001)
Kulturhistorisk inventering av Motala centrum 
(2012)

Tack till Leif  Sjögren, tidigare stadsarkitekt i Motala 
kommun, för synpunkter och tillägg.


