
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljplan för del av  
Buntmakaren 9, Centrum 
Motala kommun 
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Denna handling har utarbetats av MAF Arkitektkontor AB Luleå under ledning av 

kommunledningsförvaltningens samhällsbyggandsenhet genom:  

Peter Christensen  
Planarkitekt  
Telefon 0141-22 24 51 

Beslut om Samråd PMN(Plan- och miljönämnden) 
Samråd  
Samrådsmöte/Öppet hus  
Granskningsbeslut PMN 
Granskning  
Godkännande PMN 
Antagande KF  
Laga kraft 

18 oktober 2018 
181105 - 181214 

15 november
mars 2019  
april 2019 
juni 2019  
september 2019  
oktober 2019 (ca 4 veckor efter antagande, under 
förutsättning att detaljplanen inte överklagas)  

Samrådstid: 5 november – 14 december
Ev. synpunkter kan sändas till Samhällsbyggnadsenheten senast 14 december 2018, under adress:
Kommunledningsförvaltningen/Samhällsbyggnad, 591 86 Motala eller med e-post samhallsbyggnad@motala.se 

Samrådshandlingen går under kontorstid att ta del av i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, Motala samt på 
huvudbiblioteket i Folkets Hus, Repslagaregatan 1, Motala under bibliotekets öppettider. Förslaget finns i även på 
kommunens hemsida, under motala.se/planer 
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Detaljplan för del av  
Buntmakaren 9, Centrum 
Motala kommun 

PLANBESKRIVNING 

PLANPROCESS 

Planförfarande 

Detaljplanen upprättas med utökad planförfarande eftersom planens utformning inte är helt förenlig med 

översiktsplanens intentioner. 

Planprocess 

Uppdrag - Kommunstyrelsen eller plan- och miljönämnden ger samhällsbyggnadsenheten
i uppdrag att inleda ett planarbete.

Samråd - Förslag till detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra berörda ges
möjlighet att lämna synpunkter.

Mellan samråd  - Inkomna synpunkter sammanställs i ett förslag till granskningsutlåtande.
och granskning Detaljplanen bearbetas ev. med hänsyn till inkomna synpunkter.

Granskning - Underrättelse med information om planförslaget skickas till berörda.
Länsstyrelsen och kända sakägare ges tillfälle att godkänna förslaget eller att
inom två veckor granska detsamma och lämna synpunkter. Därefter
sammanställs ett slutgiltigt granskningutlåtande.

Antagande - Kommunfullmäktige eller plan- och miljönämnden antar detaljplanen.

Laga kraft - Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft ca fyra veckor efter
antagandet. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till
grund för ett överklagande.

Här är vi nu 

Uppdrag Laga kraft 
Samråd 

Underrättelse/ 

Granskning 
Antagande 
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HANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Denna planbeskrivning

• Plankarta i skala 1:500 med tillhörande bestämmelser

• Grundkarta

• Fastighetsförteckning

Tekniska utredningar till detaljplanen: 

• Buntmakaren 9, Motala kommun, Marktekniskt undersökningsrapport Awer Sverige

AB i samarbete med KF Geo AB, 2018-01-12

• Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan i

Motala, utförd av Suez Recycling AB, 2017-11-28

• Trafikbullerutredning Buntmakaren 9, utförd av ÅF Konsult AB, 2017-10-02

• Trafikmätning utförd av Trafikia, utförd 2017.08.15-2017.09.03

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny markanvändning för bostäder, centrum och vård 

samtidigt som del av marken ska kunna användas som en offentlig parkeringsplats.  Primärt är 

detaljplanen avsedd till bostäder men även äldreboende som kräver daglig tillsyn och vård får 

byggas. Detaljplanen medger även markanvändningen centrum. Med ändamålet centrum 

menas verksamheter som bör ligga centralt till exempel handel och kontor. Dessa 

verksamheter får inrättas då främst i gatuplanet och de lägre delarna av byggnaderna. 

Detaljplanens främsta syfte är dock att pröva ny markanvändning för bostäder. 

Nya byggrätter för bostäder placeras i västra delen av kvarteret mot Skolgatan. Planen medger 

att en högre byggnadsvolym får uppföras. Placeringen av den högre bebyggelsevolymen 

förstärker Skolgatans riktning och markerar ett tydligt avslut i Baltzar von Platens radiella 

stadsplan. 

Planen redovisar även byggrätt för bostäder med en lägre byggnadsvolym mot Kungsgatan i 

söder. Den föreslagna byggnadshöjden anpassas till omgivande bebyggelse längs Kungsgatan. 

Medgiven byggrätt syftar till att sluta Kungsgatans gaturum i denna del av centrum. På 

innergården får mindre förrådsbyggnader uppföras. 

Den östra delen av planområdet reserveras till parkering. Parkeringsytan får inte bebyggas, 

däremot får garage anläggas under jord. Kommunen kommer att vara huvudman till 

parkeringen och den kommer att upplåtas för offentligt bruk. Den södra delen av parkeringen 

får också överbyggas med bostäder. Infart till bostadsgaraget under jord sker från norr via en 

anlagd och överbyggd ramp ner till garaget under jord. 
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

Detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning 

med mark, vatten eller andra resurser och kan därmed anses vara förenlig med 

bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. Detaljplanen omfattas av riksintresse 

enligt 3 kap och 4 kap. miljöbalken, se rubrik konsekvenser av planens genomförande.  

PLANOMRÅDE 

Lägesbestämning 

Detaljplaneområdet ligger i Motalas stadskärna. Planområdet omfattar del av fastigheten 

Buntmakaren 9 i kvarteret Buntmakaren. Planområdet avgränsar i norr av Drottninggatan, i 

väster av Skolgatan och i söder av Kungsgatan. Motala kommun äger fastigheten 

Buntmakaren 9 som avses att bebyggas.  

Ortofoto som visar var p lanområdet l igger  (Kartb i ld Lantmäter iet)  
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Areal 

Detaljplanen omfattar en yta av 2188 kvm. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

I översiktsplanen anges att det fortsatta bostadsbyggandet i Motala stad ska ske genom 

förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga stadsstrukturen. För kvarteret 

Buntmakaren anges att ett p-däck med plats för 190 bilar får byggas. Detaljplanen är inte helt 

förenlig med översiktsplanens intentioner eftersom översiktsplanen framhåller att berört 

markområde är avsett som ett viktigt område i kommunens parkeringsstrategi för Motala 

centrum. I föreliggande detaljplan reserveras halva ytan till bostäder vilket innebär att ett 

parkeringshus då inte går att bebygga. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

För området gäller en detaljplan rubricerad ” Detaljplan för del av kv. Buntmakaren, 

Kungsgatan mm, Motala kommun, DP 538”, som vann laga kraft 2002-02-19. 

Genomförandetiden slutade 2007-02-19. Gällande detaljplan redovisas att marken får 

användas till parkering med möjlighet att uppföra ett parkeringshus till 10,5 meters 

byggnadshöjd. I östra delen av gällande detaljplan redovisades plats för en 

gemensamhetsanläggning, en gemensam infart för fastighet inom planområdet och 

angränsande fastighet öster om planområdet. Någon sådan har dock inte bildats. 

Berör t markområde är  i  gäl lande detaljp lan DP538 redovisat som kvar tersmark för parker ing.  

Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram etc 

Motala kommun har i sitt mark-och bostadsförsörjningsprogram antagit nybyggnadsmålet 

1200 nya lägenheter fram till 2030. Detaljplanen är i linje med kommunens målsättning att 

bygga fler bostäder. 
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Miljöbedömning 

Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan som föranleder krav 

på en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. 

Kommunala beslut i övrigt 

Ett förslag till markanvisningsavtal upprättades mellan Motala kommun och MAF 

Arkitektkontor AB 2016-12-30. Kommunstyrelsen godkände 2017-01-24 §3 upprättat förslag 

till markanvisningsavtal.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Planområdet består till största delen av en asfalterad parkeringsyta med plats för ca 60 bilar. I 

området finns en planterad rad med träd som anger körriktningen in mot parkeringen från 

Drottninggatan. 

 I planområdets västra och norra del som vetter mot Skolgatan respektive Drottninggatan har 

popplar planterats i rad. Popplarna bidrar till att sluta gaturummet vilket är särskilt viktigt vid 

cirkulationsplatsen i korsningen Drottninggatan-Skolgatan. Träden ligger inne i kvarteret nära 

fastighetsgränsen. Popplarna kommer att påverkas när planen genomförs. Träden måste 

avverkas eftersom de kommer att påverkas när planerad bebyggelse uppförs. Ansökan att få 

avverka träden, dispens från det generella biotopskyddet, är inlämnat till länsstyrelsen. Beslut 

kommer att tas under samrådsskedet. 

Området kommer att ändra karaktär när planen genomförs. Ny bebyggelse kommer att sluta 

gaturummet vilket ger området ett mer stadsmässigt uttryck. 
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Nya gatuträd kan återplanteras på gatumarkens trottoarer som kan anläggas väster och norr 

om planområdet. 

Geotekniska förhållanden 

KF Geo AB har utfört fältundersökningar som har utvärderats och sammanställts av Awer AB 

i en Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 2018-01-12 (MUR).  

Syftet med den marktekniska undersökningen är att bestämma markområdets geotekniska 

egenskaper inför byggnation av två flerbostadshus med källare. Utförda sonderingar visar att 

markens beskaffenhet vid placeringen av flerbostadshusen består av fyllnadsmassor ned till 

cirka 1 m under marknivå. Vidare ner visar sonderingarna sandiga massor med inslag av silt i 

de översta lagren, cirka 10 m under marknivå. Jordarten består av fast sand varvat med lager 

av mindre fast sand ned mot berg eller fast botten. I en av borrpunkterna (punkt17KF01) är 

sonderingen driven ner till antaget berg på cirka 30 m djup. Borrningarna i övriga sonderingar 

är avbrutna i fasta massor. Berg är inte påvisat. Hejarsonderingarna visar antaget 

pålningsstopp för betongpåle vid cirka 7 – 10 m djup i området. Fri vattenyta är okulärt 

bedömd ligga på cirka 1,5-2 m under marknivå. 

Markundersökningen utgör underlag för val och design av flerbostadshusens grundläggnings-

metod. I rapporten finns inga rekommendationer för grundläggningsmetoder, det hänvisas 

istället till framtida Tekniskt PM Geoteknik. Resultaten visar dock ett troligt behov av 

pålning. Typ av pålar, pålningsplaner, mängberäkning tas fram i detaljprojekteringen. 

Radon 

Riktvärdet för radon, årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas får inte 

överstiga 200 Bq/m3 i bostäder.  

Boverket har tagit fram bindande gränsvärde för radon som gäller vid nybyggnation eller 

ändring av en byggnad som är 200 Bq/m3 inomhus. Detta finns beskrivet i Boverkets 

byggregler, BBR. 

Området består av isälvsediment med risk för höga radonhalter. Grundregeln är att det krävs 

ett radonskyddat utförande på mark med normal radonrisk och ett radonsäkert utförande på 

mark med hög radonrisk.  

En radonundersökning ska genomföras innan granskningsskedet. 

Förorenad Mark 

Suez Recycling AB har tillsammans med KF Entreprenad AB genomfört en miljöteknisk 

undersökning 2017-11-28 inom fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan/Skolgatan i 

Motala för att utreda eventuell förekomst av föroreningar. Provtagningar genomfördes den 10 

november 2017 med hjälp av skruvborrning genom fyllnadsmassorna ned till mellan två och 

tre meters djup. Under 1900-talet har det bedrivits handelsträdgård, mekanisk verkstad samt 

plastindustri inom fastigheten. Handelsträdgården och den mekaniska verkstaden upphörde 
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omkring år 1960. Verkstaden låg i fastighetens nordvästra hörn medan handelsträdgården och 

plastindustrin utnyttjade det sydvästra hörnet av fastigheten. 

Resultaten från analyserna av markproverna visar generellt på låga halter av metaller, alifater, 

aromater, BTEX och PAH:er. Samtliga metallhalter ligger under de generella riktvärdena för 

känslig markanvändning. Detsamma gäller för alifat- och aromatföreningarna och BTEX där i 

stort sett alla värden även ligger under detektionsgränserna för respektive parameter. Halterna 

av PAH-L, PAH-M och PAH-H var låga med undantag för ett värde på 2,2 mg/kg TS i P2:0-1 

m, att jämföra med riktvärdet på 1 mg/kg TS. 

Polycykliska aromatiska kolväten, även polyaromatiska kolväten eller polyaromater, ofta 

förkortat PAH av engelskan Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, är en grupp ämnen som finns 

i stenkol och petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material. Eftersom PAH:er 

finns i petroleum och kol så förekommer de ofta i stadsmiljöer. PAH är ofta förekommande i 

förorenade jordmassor. De förekommer även i asfalt, lagd före 1970-talet i Sverige. Asfalten, 

som kallas tjäraasfalt hade ett bindemedel som bestod av stenkolstjära innehållande PAH. 

Underliggande bärlager består av tjärindränkt makadam. PAH i jord och i asfalt har sitt 

ursprung i den gastillverkning som startade under 1800-talet i många svenska städer. Under 

gastillverkningen bildades stenkolstjära som en restprodukt när stenkol hettades upp under 

syrefattiga förhållanden. Stenkolstjäran hade goda vidhäftningsegenskaper och var såldes 

användbar som bindemedel i asfalt. I början av 1970-talet upphörde denna typ av 

gastillverkning i Sverige. 

PAH-förorenad jord behandlas biologiskt eller med termisk avdrivning. 

Riskbedömning 

Föroreningarnas farlighet 

Med undantag för en förhöjd halt av PAH-H (2,2 mg/kg TS jämfört med riktvärdet på 1 

mg/kg TS) har inga föroreningar i halter som överskrider de aktuella riktvärdena påträffats vid 

markprovtagningen. 

Föroreningsnivå 

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (SNV rapport 4918) klassificeras en 

föroreningsnivå där halterna ligger under riktvärdena som ”mindre allvarlig”. I det här fallet 

där uppmätta halter i stort sett ligger under de värden som är detekterbara får förorenings-

nivån anses vara mycket låg. 

Utbredning och spridningsförutsättningar 

Vid de borrningar som har utförts inom fastigheten har lerig och siltig morän påträffats på de 

nivåer som bedöms vara naturlig mark. Den normala jordarten räknas därmed som tät och 

fast, vilket innebär små spridningsförutsättningar för föroreningar inom området. 

Känslighet och skyddsvärden 

Skyddsvärdet för mark och grundvatten bedöms som måttligt då området är asfalterat. 

Känsligheten bedöms vara liten för grundvatten då det inte används till dricksvatten. 

Känsligheten för mark bedöms som måttlig då området används som parkeringsplats och 

människor inte förväntas vistas där i någon större utsträckning. 
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Samlad riskbedömning 

Det bedöms inte föreligga någon risk för människors hälsa eller miljön med avseende på 

föroreningar inom området, utifrån de provtagningar och analyser som har genomförts. 

Projektet innebär att ett garage ska byggas under jord. All jord kommer då att fraktas bort och 

läggas upp på annan plats. Det föreligger ingen risk att lekande barn ska komma i kontakt 

med förorenad mark. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Område är inte känsligt för höga vattenstånd eller skredrisk. 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom detaljplaneområdet. 

Bebyggelseområden 

Bostäder 

Motala centrum har en radiell, solfjäderformad stadsplan. Skolgatan som avgränsar 

planområdet i väster utgör en tydlig gräns mellan den mer storskaliga bostadsbebyggelsen i 

väster och den mer stadsmässiga lägre bebyggelsen, öster om gatan. I väster ligger ett större 

bostadsområde ” Gamla Stan” med likartad bebyggelse i fem kvarter. Våningshöjden är sex 

respektive åtta våningar. Bostadsområdet är storskaligt, likformigt och dominant i stadsbilden. 

Söder om planområdet längs Kungsgatan är byggnaderna lite lägre vanligtvis tre till fyra 

våningar. Ner mot Motalaviken i söder sker en gradvis avtrappning av hushöjden. 

Norr om planområdet, norr om Drottninggatan, är skalan och höjden på husen väsentligt 

lägre. Drottninggatan utgör en tydlig gräns mellan den mer storskaliga bebyggelsen i 

centrumoråden och den mer småskaliga norr om Drottninggatan. 
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Motala centrum med Bal tzar  von Platens radiel la stadsplan (Kartbi ld Lantmät er iet)  

Bi ld som visar Skolgatan söderut vid rondel len Skolgatan -Drot tninggatan.  Planområdet l igger i  vänstra 
delen av bi lden. ( Bild Google Earth)  

Idag består marken inom planområdet av en parkeringsplats. På parkeringen finns en offentlig 

toalett.  
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Ny bebyggelse kan bidra till att sluta gaturummen i angränsande gator och ge platsen en mer 

stadsmässig karaktär. Det förefaller därför bäst att tillåta lite högre byggnadsvolymer i 

nordvästra delen mot Skolgatan och lite lägre byggnadsvolymer mot Kungsgatan i söder. Den 

ordningen följer det mönster som råder idag med högre volymer i norra delen av centrum och 

lägre mot söder. 

Planerad bebyggelseutformning kan bidra till att markera den radiella stadsplanens 

avgränsning mot norr på ett tydligt sätt. Det finns goda förutsättningar att få till stånd 

attraktiva bostäder med fin utsikt över Motalaviken. Förutsättningar för projektet är att båda 

få plats med kommunala parkeringsplatser i marknivå och bostadsparkering under mark samt 

anläggande av uteplats på innergården. Platsen bedöms vara lämplig att uppföra en högre 

byggnadsvolym eftersom området är påverkat av trafik, en högre byggnadsvolym skapar inte 

några större olägenheter för angränsande fastigheter i form av skuggbildning. En högre 

byggnadsvolym är också lämplig här i stadsbilden eftersom den ligger i norra delen av Baltzar 

von Platens radiella stadsplan och den kommer därför att markera ett distinkt avslut på 

stadsplanen. Området är också en brytpunkt mellan storskalig och småskalig bebyggelse samt 

att platsen ligger vid en större trafikled med cirkulationsplats som delar staden i olika 

grannskap. 

Troligtvis kommer en bostadsrättsförening att bildas och lägenheterna att säljas på ritning 

innan projektet kan genomföras. Bostadsprojektet måste säljas in och slutkunden, 

bostadsköparen avgör då om projektet bedöms vara tillräckligt attraktivt som 

investeringsobjekt. För att få god ekonomi i projektet och få till stånd rimliga priser på 

bostadsrätterna och rimliga månadsavgifter krävs en relativt hög exploateringsgrad för att 

projektet ska kunna genomföras. Om projektet istället genomförs med hyresrätter krävs att 

projektet kan genomföras med rimliga kostnader så att månadsavgiften i form av hyror kan 

sättas på en acceptabel nivå. Även i detta fall krävs att bostäderna blir attraktiva eftersom 

månadskostnaden blir högre än i det befintliga beståndet. 

Byggnadshöjden föreslås bli högre i norr och lägre mot söder. Detaljplanen medger att ny 

bostadsbebyggelse till en nockhöjd av 45 meter, motsvarande 15 våningar, får uppföras mot 

Skolgatan. Bottenvåningen får en våningshöjd på 3,60 meter för att kunna inrymma lokaler 

medan övriga våningsplan får en preliminär våningshöjd på 2,8 meter. Detaljplanen medger 

då att endast en flack taklutning kan inrymmas inom reglerad byggnadsvolym. 

Nya lägenheter i centrum ger bättre underlag för offentlig och kommersiell service. Mer 

människor i centrum skapar liv och rörelse under hela dygnet. Tryggheten kan också öka när 

mer människor bosätter sig i centrum.  Ur miljösynpunkt är det bra om transportarbetet kan 

ske per fots eller cykel. I centrum kan bostäder och arbetsplatser samsas. Korta avstånd till 

nodpunkter i form av busshållplatser och järnvägsstation medger goda förutsättningar för in- 

och utpendling.  

Bostadsbebyggelsen i södra delen av planområdet ska vara lägre för att samverka bra med 

angränsande befintlig bebyggelse. Detaljplanen medger byggrätt mot Kungsgatan att uppföra 

ett bostadshus med nockhöjd 17 meter, vilket medger att 5 våningar kan inrymmas samt en 

takkonstruktion med en flack taklutning. 

Bostadsprojektet redovisar 95 st lägenheter i två byggnader. Lägenhetsfördelningen är 

preliminärt 32 st 1rok, 25 st 2rok,40 st 3rok och 8 st 4rok.  
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Så här ser projektidén ut som l igger t i l l  grund för p lanförslaget. Överst tv bi ld från sydväst,  överst th 
bi ld från nordost , nederst tv bi ld från norr , nederst th bi ld från söder.  Skiss MAF Arkitektkonto  

Kungsgatan är en affärsgata. Detaljplanen medger markanvändning Centrum som innebär att 

lokaler för handel och kontor kan anordnas i bostadshusens gatuplan. Under marknivå medger 

detaljplanen att parkeringsgarage får anordnas. Källargaraget utgör ett komplement till 

bostäderna. Infarten till garaget ske från den norra delen av planområdet. En inbyggd ramp 

ner till garaget får anläggas. Rampen bidrar till att sluta gaturummet mot Drottninggatan i 

norr. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Detaljplanen medger markanvändning centrum som innebär att handel och kontor får byggas. 

Detta är främst avsett för de lägre våningsplanen, främst i gatunivå. Några få arbetsplatser kan 

komma att uppstå inom planområdet. Detaljplanen medger även äldreboende. Om ett 

äldreboende byggs kommer vårdpersonal att arbeta inom planområdet. 
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Offentlig Service 

Norra Skolan årskurs F-6 ligger ca 350 norr om planområdet. Zederslundsskolan årkurs 7-9 

ligger ca 200 meter norr om planområdet. Övriga offentlig service ligger samlat i Motala 

centrum inom gångavstånd från planområdet. 

Kommersiell Service 

Planområdet ligger i Motala centrum med god tillgång till närservice i form av handel och 

tjänsteutbud. 

Tillgänglighet 

Bostadshusen förses med hiss och ska uppfylla gällande tillgänglighetskrav. 

Brand, tillgänglighet, utrymning 

Trapphusen klassificeras så att räddningstjänstens fordon inte behöver angöra innergården. 

Utrymning av husen sker då via trapphusen mot Skolgatan och Kungsgatan. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Det finns ingen tydlig byggnadskaraktär som ny bebyggelse inom planområdet har att förhålla 

sig till. Befintliga omgivande hus har främst tegelfasader, men plåt förekommer också. Öster 

och söder om planområdet har bebyggelsen brun eller mörkröd tegelfasad. Väster och norr om 

planområdet är fasaderna lite ljusare, i gul tegelkulör med inslag av brun plåt.  

En landskapsanalys för Motala centrum har utarbetats med riktlinjer vid exploatering av 

Buntmakaren 9. I analysen föreslås en ljus kulör på fasaden samt att sockelvåningen bör ha en 

avvikande design/gestaltning och färg samt en mänsklig skala.  Vidare föreslås att minst 

nedersta våningen säkras åt butiker, kontor eller annan centrumverksamhet. 

I detaljplanen regleras dock inte fasadens utseende. Fasadmaterial och färgsättning får istället 

detaljstuderas när byggnaden projekteras och bestämmas i samråd med berörda kommunala 

tjänstemän. 

Rekreation 

Lek och rekreation  

Närmaste större rekreationsområde är Bondebacka som ligger ca 600 meter nordost om 

planområdet. Här finns en motionsslinga. Det finns också fina strandpromenader vid Motala 

ström och Motalaviken. Varje lägenhet får tillgång till egen balkong. En gemensam uteplats  

anordnas på innergården i marknivå, cirka 250 kvm. Uteplatsen ska planteras och ställas i 

ordning med sittplatser och lekplats. Omgivande bebyggelse omsluter innergården vilket 

bidrar till att trafikbullret dämpas på uteplatsen. De som bosätter sig i området förväntas dock 

främst använda sina balkonger vid utevistelse i bostadsområdet. 
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Gator och trafik 

Biltrafik 

Drottninggatan-Storgatan är en trafikled förbi centrum som förbinder riksväg 50 i väster och 

riksväg 34 i öster. Drottninggatan är en del av en ringled förbi centrum. Skolgatan är en större 

huvudgata i centrala delen av Motala som förbinder de norra och södra delarna av centrum. 

Gatorna sammanbinds via en cirkulationsplats omedelbart nordväst om planområdet. 

Kungsgatan är en affärsgata genom centrum. 

Trafikia utförde under perioden 170815-170903 en trafikmätning på närliggande gator. 

Samtliga mätpunkter ligger nära planområdet. Resultatet av trafikräkningen visas i 

nedanstående tabell : 

Gata Trafikmängd, 
veckomedel 2017 

Trafikmängd 
kväll 22-06 

Skyltad 
hastighet 

Drottninggatan 15000 600 40 km/tim 

Skolgatan 7000 240 40 km/tim 

Kungsgatan 2500 50 40 km/tim 

Stadskarta med gatunamn (Karta Lantmäteriet)  
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Ortofoto som visar omgivande gatunät och bil traf iken i området före ombyggnad av 
Drottninggatan.(Ortofoto Lantmäter iet)  

Gång– och cykeltrafik 

Från planområdet finns gångvägar till skolorna i norr via övergångsställen och trottoarer. 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats ligger på Skolgatan omedelbart söder om planområdet. Resecentrum, 

Motala central, ligger vid järnvägsstation ca 900 meter öster om planområdet.  

Parkering, varumottag, utfarter 

Området används idag till parkeringsplats som allmänheten har tillträde till genom 

avgiftsbelagda parkeringsplatser. Området inrymmer 60 st parkeringsplatser. Parkeringen 

angörs från Drottninggatan i norr. En utfart finns mot Skolgatan i väster. Angränsande 

fastighet Buntmakaren 10 använder infarten från Drottninggatan.  

Detaljplanen medger att en parkeringsplats kan anordnas i markplanet i planområdets östra 

del. Parkeringsplatsen ska ägas av kommunen och den blir då allmänt tillgänglig.  Parkeringen 

i markplanet kan rymma maximalt 34 st parkeringsplatser. Detaljplanen medger att bilarna 

kan köra rakt igenom parkeringen med utfart mot Kungsgatan. Det finns inga 

planbestämmelser i form av utfartsförbud mot Kungsgatan eller höjdskillnader som motverkar 

detta. 
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Tekniska förvaltningen/Gata Park kan välja hur trafiken och dispositionen av parkeringsytan 

ska anordnas. I södra delen kommer dock parkeringen att påverkas av bostadshuset 

pelarkonstruktioner vilket påverkar dispositionen av parkeringen i mindre utsträckning. 

Parkeringen för bostäderna anordnas i källargarage. Angöringen till källargaraget anordnas 

via en infartsramp ner till garaget. Inkörningsrampen placeras i den norra delen av 

planområdet som vetter mot Drottninggatan.  

Angöring till kommunal parkeringsplats angörs från Drottninggatan. För att undvika 

köbildning på Drottninggatan ska en särskild avfartsfil anordnas på Drottninggatan som 

underlättar körningen mot rampen ner till garaget.  

Gällande översiktsplan anger att behovstalet för bostäder är 1 plats per lägenhet när 

lägenheten är större än 2 rok och 0,8 p-platser per lägenhet för 2 rok och mindre lägenheter. 

Bostadsprojektet som ligger till grund för detaljplanens utformning redovisar 95 st lägenheter 

fördelade på: 

38 st lägenheter större än 2 rok  

57 st lägenheter mindre eller lika med 2 rok 

Totalt ger detaljplanen då upphov till ett behovstal för bostadsparkeringar till 38 + 46 st 

parkeringsplatser totalt 84 st parkeringsplatser. 

Bostadsparkering ska anordnas i garage som placeras i källarvåning. Projektet redovisar att 54 

parkeringsplatser kan inrymmas i källarvåningen. Det ger då ett underskott av 30 st 

parkeringsplatser i förhållande till kommunens parkeringsnorm. Det verkliga 

parkeringsbehovet är svårt att förutse. När  brist på parkeringsplatser uppstår, ska 

nyttjanderättsavtal tecknas, om fler p-platser, med annan  fastighetsägare. 

Avsteget från kommunens parkeringsnorm kan motiveras med: 

• Bilberoendet är mindre i centrala lägen eftersom många målpunkter ligger inom gång- 

och cykelavstånd.

• Många arbetsplatser ligger nära planområdet

• Offentlig och kommersiell service ligger nära planområdet

• Boende som pendlare med tåg eller buss har nära till Motala central.

• Detaljplanen redovisar också kommunal parkeringsplats som kan användas kvälls- och

nattetid av de som bosätter sig i området.

• När antalet parkeringsplatser är begränsat kommer bilinnehavet att minska. Människor

kommer då att promenera och cykla i större utsträckning vilket är bra för miljön och

för människors hälsa.

• Kommunen avser att förändra parkeringsnormen med lägre behovstal.

Störningar 

Följande riktvärden gäller för buller mot bostäder: 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida: 
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1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Om den ljudnivå som anges i första stycket 1 ändå överskrids bör: 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids, bör nivån dock inte överskridas med 

mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket att 

bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  

ÅF Infraplan har utfört en bullerberäkning till bostadsprojektet. Bullerberäkningen baserar sig 

på Trafikias trafikmätning 2017 samt en uppräkning enligt trafikprognos 2040. Enligt 

trafikuppräkningstal för EVA har lätta fordon uppräknats med 33 % och tunga fordon med 25 

% för år 2040 (område 50, Östergötland).  Bullerberäkningen baserar sig på skyltad hastighet, 

40 km/h på Drottninggatan och Skolgatan, samt 30 km/h på Kungsgatan.  

Bullerberäkningen har utförts i programmet SoundPLAN. Följande kan utläsas från rapporten: 

Ekvivalent ljudnivå 

Den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 60 dB(A) på stora delar av det planerade 

höghuset närmast cirkulationsplatsen, där ljudnivån är lägst mot innergården/parkeringen. 

Observera då att bullerberäkningen är baserad på skyltad hastighet 40 km/h. Uppmätt  

hastighet är ca 20-25 km/h. Huset längs med Kungsgatan har ljudnivåer över 55 dB(A) vid 

fasad, med lägst ljudnivåer mot innergården/parkeringen.  

Beroende på lägenheternas storlek och planlösningen kan högre ljudnivåer mot fasad 

accepteras enligt följande: 

För lägenheter mindre än 35 m2 gäller riktvärdet 65 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad. Ingen 

fasad har en ekvivalent ljudnivå över 65 dB(A). 

För lägenheter större än 35 m2   är riktvärdet 60 dB(A) ekvivalent nivå. Om högre 

bullervärden uppmäts bör minst hälften av rummen vara vända mot en ”tyst sida”, helst 50 

dBA, men 55 dBA kan accepteras om minst hälften av boningsrummen är vänt mot en sida 

där 55 dBA inte överskrids mot fasad. 

Bostadshusen får enligt bullerberäkningen ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A) på minst två 

fasader. 
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Bi lden v isar  projektet som det såg ut  hösten 2017. Observera att projektet sedan har omarbetats. 
Bullern ivåerna mot fasad bör dock vara l ika som t idigare , dock mindre på innergården i sydvästra 
innerhörnet .  

Beräknade bullernivåer  mot planerade bostadshus på fastigheten Bunt makaren 9 i ekvivalent  nivå.  
Bullerberäkningen baserar sig på traf ikprognos, traf ikmängd 2040. Grön färg är  50-55 dB(A),  gul färg är 
55-60 dB(A) och orange färg är 60 -65 dB(A).  Riktvärdet för bul ler överskrids i de nedre våningsplanen
mot Drottninggatan och Skolgatan (orange färg) . L judnivåerna uppgår t i l l  45-50 dBA marknivå på
innergården. Dämpning av fasadbul ler från Drottninggatan mot innergård kan genomföras om en skärm i
form av en balkongvägg placeras i hushörnet mot innergården, mot Drottn inggatan.

Maximal ljudnivå 

Den maximala ljudnivån beräknas ligga över 70 dB(A) vid flera fasadytor på bostadshusen. 

För de bostadshus och våningsplan där den maximala ljudnivån överskrider 70 dB(A) bör 

minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 55dBA ekvivalent nivå och 70 

dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Innergårdens planerade uteplats blir väl skyddat mot buller genom att gården blir innesluten 

av byggnader. Bullernivåerna i marknivå uppgår till 45-50 dBA vilket är förenligt med 

riktvärdet för buller. 
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Bi lden v isar  projektet som det såg ut  hösten 2017. Observera att projektet sedan har omarbetats. 
Bullern ivåerna mot fasad bör dock vara l ika som t idigar e, dock mindre på innergården i sydvästra 
innerhörnet .  

Bi lden v isar  beräknade bullernivåer mot p lanerade bostadshus på fast igheten Bunt makaren 9 i maximal  
l judnivå nattet id.  Bul lerberäkningen baserar sig på traf ikprognos,  traf ikmängd 2040. Blå färg 60-65 
dB(A), grön färg är 65-70 dB(A),gul färg är  70 -75 dB(A),orange färg är 75 -80 dB(A, röd färg 80-85 
dB(A). Planerat bostadshus närmast Skolgatan och Drottninggatan är påverkat av bullerstörning främst 
i  de nedre våningsplanen. L judnivåerna minskar ju högre man kommer längs fasaden. Innergården får 
dock acceptabla l judnivåer på ca 60 -70 dB(A) maximal l judnivå. Riktvärdet  för bul ler mot uteplats är  70 
dBA maximal nivå.  

Riktvärdet uppnås inte om större lägenheter över 35 m2 anordnas mot Drottninggatan och 

Skolgatan i de nedre våningarna, beräknat i ekvivalent nivå. Innergården har bullernivåer på 

ca 50-60 dB(A). Vissa åtgärder måste sättas in för att få ner ljudnivåerna till 55 dB(A). 

Dämpning av fasadbuller från Drottninggatan mot innergård kan genomföras om en skärm i 

form av en balkongvägg placeras i hushörnet mot Drottninggatan.  

Avsteg från riktvärdet bör tillämpas genom följande planbestämmelser: 

• För bostäder större än 35 kvm ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska

vara vända mot en sida där 55 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan klockan

22.00 och 06.00 vid fasaden.

Trafikmängden enligt trafikmätningen på Drottninggatan och Skolgatan visar att biltrafiken 

minskar markant under kvälls- och nattetid, se tabell sid17.  Om en balkongvägg monteras i 
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hushörnet mot Drottninggatan, dämpas bullret. Bullernivåerna kommer då att understiga 55 

dBA ekvivalent ljudnivå under kvällar och nätter. 

Följande planbestämmelse redovisas i detaljplanen : 

” För bostäder större än 35 kvm ska minst hälften av bostadsrummen vara vänd mot en tyst 

sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå eller 70 dBA maximal nivå inte överskrids mellan 

klockan 22.00 och klockan 8.00 vid fasaden” 

Med bostadsrum avses sovrum och vardagsrum. Hall, kök och badrum räknas inte som 

bostadsrum. Detaljplanen medger att centrum, dvs handel och kontor kan lokaliseras mot den 

sida som är mest påverkad av buller. Även små lägenheter mindre än 35 kvm kan lokaliseras 

mot Drottninggatan och Skolgatan. Lägenheter större än 35 kvm måste utformas så att kök, 

hall, förråd och badrum orienteras mot den bullerutsatta sidan. Sovrum ska orienteras mot 

innergården.   

Planbestämmelserna säkerställer att bostäderna får en ljudnivå mot fasad och uteplats som 

uppnår gällande bullerkrav. I bottenvåningen i gatuplanet, anläggs handel, kontor, trapphus, 

sopförvaring mm, det vill säga lokaler som inte omfattas av riktvärden buller. 

Alternativt kan små lägenheter (1rok, riktvärde 65 dBA) byggas i de mest bullerutsatta 

delarna av planerat bostadsområde. Det finns också möjlighet att bygga handel och kontor i de 

lägre delarna av planerad byggnad vilket inte omfattas av riktvärden för buller.  

Inomhus bedöms riktvärdet uppnås, eftersom vanliga standardglas dämpar ca 38 dB(A) 

ekvivalent nivå. Ljudnivån inomhus kan beräknas när fasadkonstruktion och planlösning har 

tagits fram. Bostadshusens fasad ska dimensioneras för innehållas BBRs riktvärden på 30 

dBA ekvivalent ljudnivå och maximalt 45 dB(A). 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Ledningsnätet för vatten och spillvatten är förlagt i omgivande gator. Kommunen anvisar 

förbindelsepunkt till va-nätet. 

Dagvatten 

Enligt gällande dagvattenpolicy i Motala kommun ska dagvatten i första hand omhändertas 

lokalt inom tomtmark om marken så tillåter. I andra hand ska dagvatten fördröjas på 

tomtmark innan det får avledas till det kommunala ledningsnätet. Med tanke på eventuella 

klimatförändringar är fördröjning innan avledning en förutsättning för att minska 

belastningen på dagvattenledningarna längre ned i kedjan. Idag finns ingen känd 

översvämningsproblematik i området utan det finns nedströms i nätet. Det dagvatten som 

avleds via allmänna dagvattennätet leds ut i Motalaviken. Föroreningar i dagvatten måste 

också hållas inom rimliga nivåer med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer och 

kommunens ambitioner att förbättra vattnet i Motalaviken. 

Planområdet består idag av hårdgjorda asfalterade ytor med inslag av mindre planteringsytor. 

Regnvatten leds bort via rännstensbrunnar förlagda i området och anslutna till ledningsnät i 
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omgivande gatumark. Detaljplanen baserar sig på ett bostadsprojekt som innebär att hela ytan 

kommer att grävas ur och ett parkeringsgarage kommer att anläggas under mark. När 

detaljplanen genomförs finns det endast möjlighet att fördröja avledningen av dagvattnet. 

En planterad gräsyta med buskar kan anordnas på innergården. Marken och vegetationen kan 

binda viss mängd vatten vilket bidrar till en fördröjning innan vattnet avleds till 

ledningsnäten. 

Dagvatten från parkeringsytan innehåller föroreningar, men en infiltration av dagvatten inom 

planområdet är inte möjligt eftersom parkeringen kommer att anordnas på ett betongbjälklag. 

Vid projekteringen bör studeras om möjlighet finns att leda del av dagvattnet ut på gräsytan 

och träd längs Drottninggatan alternativt Kungsgatan. Då kan föroreningarna i dagvattnet 

reduceras. 

Dräneringsvatten samt dagvatten från garaget under markytan pumpas till kommunal 

dagvattenledning. 

Detaljplanens genomförande innebär att mängden dagvatten som rinner ut från planområdet 

bedöms vara lika som idag. Möjligtvis så sker en snabbare avrinning från tak än från 

markbeläggningar.  

Andelen hårdgjord yta förändras dock inte när detaljplanen genomförs. Risken för förorening 

minskar något när antalet allmänna parkeringsplatser för bilar minskar från 60 p-platser till 34

p-platser. Parkeringsplatsen förses med oljeavskiljare. Möjligheter att ordna fördröjning

avseende avrinning av dagvatten från planområdet förbättras också när en större friyta kan

anordnas på innergården. Friytan som kan planteras kan bli cirka 250 kvm stor.

Värme 

Fjärrvärmeledningsnätet finns i angränsande gator. Bostäderna kommer att värmas via 

fjärrvärme. Vattenfall AB Värme som äger fjärrvärmenätet ansluter bostadsfastigheten när en 

ansökan om anslutning föreligger. 

El 

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningsnätet. De anvisar anslutningspunkt när en 

ansökan om anslutning föreligger. 

Avfall 

Utrymme för sopförvaring kan anordnas i markplanet i det planerade västra bostadshuset. 

Hämtning av avfall kan ske från Skolgatan. En särskild parkeringsficka, endast avsedd för 

nyttofordon anordnas på Skolgatan. 

Sopbilarna parkerar på Skolgatans parkeringsficka och renhållningens personal får då rulla ut 

soporna från sophuset till bilen. Källsortering av avfall kan anordnas i planerat soputrymme. 

Soputrymmet placeras i marknivå vilket bidrar till att hämtningen då blir lätt att hantera. 

För omhändertagande av avfall gäller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Plats för 

insamling och utsortering av avfall ska vara dimensionerade och anpassade för den faktiska 

mängd avfall som genereras inom området. För hämtningsfordon som ska samla in avfallet i 
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anslutning till utsorteringsplatsen ska tillräckligt utrymme finnas. Mer information finns att 

läsa i handbok för avfallsutrymmen utgiven av Avfall Sverige. 

Administrativa frågor 

En administrativ planbestämmelse införs som anger att ” Startbesked inte får ges förrän 

markförorening är avhjälpt”. Planbestämmelsen säkerställer att riktvärdet för bostäder när det 

gäller markföroreningar upprätthålls. Arbetsgången sker då på följande sätt: 

1. Byggherre ansöker om marklov för schaktning/grävning av garage.

2. Marklov beviljas. Förorening finns. Villkor kring hantering av massor kan föreskrivas.

3. Grävning för garage utförs

4. Mark/miljöundersökning avseende förekomst av förorenad jord genomförs i gropen.

5. Om markanalys visar att inga föroreningar kvarstår kan startbesked medges.

Konsekvenser av planens genomförande 

Riksintressen, kap 3 och 4 Miljöbalken 

Planområdet söder om Drottninggatan ligger inom Baltzar von Platens solfjäderformade 

ursprungliga stadsplan. Hela gamla centrum tillsammans med kanalområdet utgör riksintresse 

för kulturmiljön. Stadsplanens värde upplevs genom de karaktäristiskt svängda gaturummen 

och de radiella gatornas sammanstrålning i Motalaviken. Planområdet ligger i norra delen av 

den radiella stadsplanen.  

Motivering till riksintresse kulturmiljö enligt Miljöbalken 3 kap 6§: 

”Kommunikationsmiljö med landets främsta kanalmiljö (utförd 1810-32), av stor 

teknikhistorisk betydelse och med dominerande läge i omgivande landskap. (Industrimiljö).” 

Uttryck för riksintresset:  

”Kanalmiljön genom Motala kommun med omgivande landskap och bebyggelse. Motala 

hamn med hamnmagasin och stenkajer. Göta Kanalbolagets huvudkontor och 

slussvaktarboställen. Storbron från 1783 över Strömmen. I parkanläggningen utmed kanalen 

finns Baltzar von Platens grav. Motala verkstad, som anlades för kanalens behov, är ett 

minnesmärke över industrialismens införande i Sverige. Industribyggnader från 1800- och 

1900-talen- Äldre arbetarbostäder, bland annat "Långa raden". Bolagshuset, Föreningshuset, 

Värdshuset och Folkets hus. Torrdockan med omgivande byggnader. Borenshults slusstrappa 

med fem sammanbyggda slussar. I Borensberg Kanalinspektorsbostaden, slussvaktarboställe, 

"Göta hotell", Gästgivaregården, Västanå herrgård och stenvalvbron från 1787. Näs 

kraftverk från 1903. Magasin, pollare, dragstigar och bevattningsanläggningar.” 

Ursprungligen omfattade riksintresseområdet endast kanalområdet. På kommunens initiativ 

genom Motala kommun översiktsplan antagen 2006, föreslogs en utvidgning av 

riksintresseområdet så att även den del av stadskärnan som omfattas av Baltzar von Platens 

solfjäderformade stadsplan skulle ingå. Motiveringen, uttrycket för riksintresset, formulerades 

före år 2006 och därför omnämns inte stadsplanen, centrumområdet, i motiveringen. 

Planområdet ligger ca 500 meter från kanalområdet. Det främsta motivet till att utöka 

riksintresseområdet var själva stadsplanens karaktär samt att belysa det historiska sambandet 
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mellan kanalmiljön och stadsplanen. Det historiska sambandet utrycks på följande sätt i 

länsstyrelsen nya kunskapsunderlag för Göta kanal: 

”Den av von Platen själv ritade planen hade lagts ut på marker som styckats av från 

Bispmotala, en kungsgård, norr om Motalaviken. Tomtindelningen med dess unika 

solfjäderform, sannolikt inspirerad av utländska förebilder, gick trögt att fylla med 

människor. År 1837 hade exempelvis endast 30 av de 174 tomterna någon form av bebyggelse 

och år 1855 hade 97 av tomterna sålts. Kanal- och hamnområdet bidrog dock starkt till 

bebyggelsemiljön”. 

Motala centrum är ett kommersiellt och administrativt centrum. Omvandlingstakten i 

centrumlägen är vanligtvis ganska hög eftersom centra ständigt möter nya anspråk på nya 

funktioner avseende markanvändning och lokalutnyttjande. Högre markpriser skapar ett 

förändringstryck som bidrar till att omloppstiderna för byggnader i centrala lägen vanligtvis är 

kortare än utanför centrum. 

Motala centrum har därför omvandlats och omdanats på ett markant sätt sedan Göta kanal 

byggdes på 1700-talet och kanalområdet anlades till en industrimiljö på 1800-talet. 

Arkitekturen i Motala centrum speglar idag bebyggelse från olika tidsepoker. Denna 

utveckling kommer att fortsätta eftersom centrumområdet kontinuerligt omvandlas när nya 

behov uppstår och människor använder centra på det sätt som står i samklang med tidens krav 

avseende trafik/infrastruktur, byggnaders funktion och gestaltning av det offentliga rummet. 

När detaljplanen genomförs kommer den nya bebyggelsen att synas från delar av 

kanalområdet och andra sidan av Motalaviken. Den planerade höga byggnaden kommer att 

påverka stadens siluett eftersom den blir den högsta byggnaden i centrum. 



28 

Planerad byggnad mot Skolgatan -Drot tninggatan kommer att påverka stadens si luett. Nä r p lanen är 
genomförd bl ir bostadshuset den högsta byggnaden i centrum, och byggnaden kommer då att påverka 
stadsbi lden på det sätt som visas i det ta fotomontage 

Det kanske främst är Baltzar von Platens solfjäderformade stadsplan som idag är 

huvudmotivet till att området ingår i riksintresseområde för kulturmiljö. Placeringen och 

utformningen av bebyggelsen i stadsmiljön/stadsplanen blir då viktig för att inte motverka 

riksintresset. I centrala Motala ligger också de gamla radiomasterna. Avståndet mellan

planområdet och radiomasterna är cirka 1 km. Det finns inget direkt visuellt samband mellan

planerade bostäder och radiomasten varför riksintresset för kulturmiljö inte bör påverkas 

negativt. 

Planområdet avslutar den radiella planen och nytillkommande bebyggelse bör därför placeras 

och utformas så att Skolgatans riktning förstärks. Den tätare och högre bebyggelsen avslutas 

mot Drottninggatan, norr om planområdet. Ny bebyggelse bör placeras nära 

cirkulationsplatsen för att förstärka och sluta trafikplatsens gaturum. Detaljplanen styr 

placeringen av bebyggelsen enligt ovan nämnda principer. 

Vätterns kustområden och därmed stora delar av Motala tätort är av riksintresse för rörligt 

friluftsliv enligt Miljöbalkens 4 kap. 2§. Inom intresseområdet ska tillgängligheten till 

stränder och vattenområden, liksom upplevelsemässiga kvalitéer särskilt beaktas. 

Planförslaget bedöms inte påverkas riksintresset enligt Miljöbalkens 4 kap. 2§på ett negativt 

sätt. 

Buntmakaren ligger också inom ” Riksintresse för totalförsvaret Malmens flottiljflygplats (24) 

– omgivningspåverkan” Detaljplanens genomförande motverkar inte riksintresset.

Länsstyrelsen prövar om detaljplanen är förenlig med riksintresset kulturmiljö som omfattar 

Motala centrum. Länsstyrelsen äger rätt att överpröva kommunens beslut att anta detaljplaner 

enligt PBL 11 kap. 10§ om riksintresset inte tillgodoses. 

Miljökvalitetsnormer, kap 5 Miljöbalken 

Motala kommun har kontrollerat luftkvaliteten i urban tätort sedan vinterhalvår 1986/87 med 

olika intervall inom IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL):s urbanmätnät. Urbanmätnätet 

bygger på ett samarbete mellan ett antal svenska kommuner och IVL.  

Resultatet från senaste mätningar vinterhalvår 2014/15 samt kalenderår 2015 vad gäller 

partiklar PM10, VOC (flyktiga kolväteföreningar inkl. bensen), kvävedioxid (NO2) i gaturum 

samt VOC i urban bakgrund.  

År 2013 överskreds Miljökvalitetsnormen vad gäller dygnsmedelvärde i gaturum. Detta 

anmäldes till Naturvårdsverket och enligt Naturvårdsverkets bedömning ska kontinuerlig 

mätning ske av partiklar PM 10 i gaturum under åren 2014-2016.  

Partikelmätningen i gaturum visar att årsmedelvärdet (15,6 µg/m3 ) understiger nedre 

utvärderingströskeln, samt att dygnsmedelvärdet (30 µg/m3 ) är mellan övre och nedre 

utvärderingströskeln, vilket innebär att kontroll genom mätning och beräkning måste ske. 
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Enligt Naturvårdsverkets bedömning kommer mätning av PM 10 ske även i gaturum under 

kalenderår 2016. Gaturumsmätningar av kvävedioxid samt bensen redovisar ett 

årsmedelvärde mindre än nedre utvärderingströskeln, vilket innebär att kontinuerlig mätning 

ej behöver ske. 

Buller 

Planbestämmelser redovisas som säkerställer att en god ljudmiljö uppnås i bostadsområdet. 

Handel och kontor lokaliseras mot Skolgatan och Drottninggatan som är mest påverkat av 

buller. Sovrummen i lägenheterna orienteras mot innegården. 

Sol/skuggstudier 

Höghus påverkar alltid angränsande bebyggelse främst när det gäller skuggbildning och 

utsikt. En sol/skuggstudie har genomförts vid vår/höstdagjämning 20 mars/23 september och 

vid sommarsolståndet den 21 juni. Den höga byggrätten kommer att påverka angränsande 

bebyggelse beläget norr om planområdet, främst mellan klockan 12-15. Under 

sommarmånaderna juni-augusti blir skuggbildningen mot angränsande hus dock måttlig. 

Uteplatsen i planområdet blir solbelyst på morgonen och mitt på dagen, men efter klockan 1 

skuggas uteplatsen. 
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Samlad bedömning 

En miljöbedömning ska göras för planer och program om dess genomförande kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund av ovan redovisade konsekvenser 

bedöms den nya detaljplanen varken medföra negativ påverkan på det berörda områdets 

miljövärden eller dess omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet. 

Detaljplaneförslaget bedöms således inte medföra betydande miljöpåverkan som föranleder en 

miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak 

kunna följa den tidplan som anges på sid 5. 

Genomförandetid 

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

Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas 

utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

En privat exploatör kommer att ansvara för att planens genomförs. Den private exploatören 

bygger bostadshusen, källargaraget, innergården och ställer i ordning parkeringsplatsen i 

markplan för avsett ändamål. Troligtvis bildas en bostadsrättsförening senare som äger och 

förvaltar bostadsområdet. 

Ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan kommunen och exploatör som ger exploatören rätt att 

nyttja kommunens kvartersmark under byggtiden. När parkeringsytan i markplanet är 

färdigställt och besiktigat övertar kommunen ansvaret för parkeringen.  

När marken är färdigställd till parkering kommer kommunen att äga, förvalta och driva 

parkeringsanläggningen. 

Kvartersmark 

Detaljplaner reglerar markanvändningen i flera nivåer. Kvartersmarken består av parkering 

(P), bostäder (B), centrum med handel och kontor (C) samt vård (D). Privat exploatör kommer 

att förvärva mark som i detaljplanen är avsatt som BCD, gul färg på plankartan. Under mark 

kommer ett bostadsgarage att anläggas. Det kommer att ägas av privat exploatör. 

Kommunen äger idag all mark inom planområdet och ska fortsätta att äga den del av 

kvartersmarken som redovisas för parkering (P) . Mark för bostäder, centrum och vård ska 
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avyttras till privat exploatör. Även bostadsgarage under marknivå kommer att ägas av privat 

exploatör. 

Exploatör bygger bostäderna och infartsrampen ner till garaget. Exploatör ställer i ordning 

den kommunala parkeringsplatsen och innergården i marknivå. 

Planavtal 

Planförslaget upprättas av plankonsult utsedd av exploatören. Detta regleras i 

markanvisningsavtalet. Planavgift kommer inte att tas ut i samband med bygglovet. 

Markanvisningsavtal 

Ett markanvisningsavtal har upprättats med exploatör. Exploatören har efter konversation med 

kommunen inlämnat en begäran om markanvisning för Buntmakaren 9, Exploatören har visat 

idéskisser som samhällsbyggnadsenheten har bedömt vara utvecklingsbara. 

I markanvisningsavtalet regleras vad som behöver utredas i planarbetet och vem som bekostar 

dessa utredningar. Under planprocessen utreds hur parkeringsfrågan kan lösas och eventuell 

ersättning om antalet kommunala parkeringsplatser minskar. Kommunen ansvarar för vatten 

och avlopp fram till anvisad förbindelsepunkt. Exploatör betalar anläggningsavgift till 

kommunen enligt gällande taxa för vatten-och avlopp. Exploatören bekostar flyttning av 

serviser, dränering, justering av täckdikning, flyttning av elstolpar, elskåp, belysningsstolpar 

mm. 

Idag finns en offentlig toalett på berörd fastighet. Kommunen kommer att proppa ledningarna 

vid fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för borttagande av ledningsnät och toalett när 

området exploateras. 

Köpeavtal 

I ett köpeavtal ska slutligen marköverlåtelsen regleras. Villkor för att köpeavtal ska tecknas är 

att bygglov beviljas och vunnit laga kraft för den byggnation exploatören arbetat fram för den 

önskade exploateringen som har godkänts av kommunen. Köpeskillingen regleras i 

markanvisningsavtalet.  

I kommande köpeavtal kommer att regleras vilka fastighetsbildningsåtgärder som är 

nödvändiga för detaljplanens genomförande. Kommunen bekostar fastighetsbildningen. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsägare 

Inom planområdet finns en fastighet. Buntmakaren 9 som ägs av Motala kommun. 



33 

Fastigheten Buntmakararen 9 omfattar hela parker ing samt del av omgivande gatumark. (Bildkäl la 
Lantmäteriet) 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Detaljplanens genomförande ger upphov till några fastighetsbildningsåtgärder. Kommunen 

bekostar och initierar fastighetsbildningen enligt undertecknat markanvisningsavtal. 

Fastighetsbildning och servitut 

I ett första steg ombildas fastigheten Buntmakaren 9 genom att mark utanför kvartersmarken 

överförs till Innerstaden 1:331 i en fastighetsreglering. 

Därefter bildas en ny 3D-fastighet för parkeringsändamål (kallad styckningslotten) genom 

avstyckning från fastigheten Buntmakaren 9. Styckningslotten urholkar Buntmakaren 9 och 
bildar en egen fastighet. 

Pelare och dylikt, som berör styckningslotten, ska säkerställas genom servitut till förmån för 

Buntmakaren 9, alternativt ingå som fastighetsenklaver i Buntmakaren 9. 

Till förmån för den ombildade fastigheten Buntmakaren 9, samt fastigheten Buntmakaren 10 

skapas servitut för in- och utfart, över del av ny parkeringsfastighet (styckningslotten).  

 I fastighetsbildningsförrättningen ändras ändamålet för Buntmakaren 9 till bostadsändamål. 
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Principskiss fast ighetsbildning . Genomskärning, sektion sedd från söder . En ny 3D-fast ighet för 
parker ingsändamål (kallad styckningslotten) b i ldas genom avstyckning från fastigheten Buntmakaren 9. 
Styckningslotten urholkar den ombildade fastigheten Buntmakaren 9. Sett från Skolgatan.

Markupplåtelser och ledningsrätter 

Nya fjärrvärmeledningar bör förses med ledningsrätt. Blivande ledningsägare Vattenfall AB 

Värme ansvarar för att ansöka om ledningsrätt. Fiberledning bör säkerställas med ledningsrätt. 

Blivande ägare Motala kommun ansvarar för att ansöka om ledningsrätt. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Kommunen säljer marken med byggrätter till privat exploatör.  

Exploatör kan välja mellan att bygga huset i egen regi och äga och förvalta fastigheten med 

hyresrätt. Alternativt kan fastigheten bebyggas och säljas till bildad bostadsrättsförening. 

Exploatör kan då finansiera projektet via intäkter från försäljning av bostadsrätter samt 

banklån. Exploatör bygger bostadshusen med garage samt ställer i ordning markplanet till 

parkering.  

Planförslaget upprättas av en plankonsult utsedd av exploatören och bekostas av exploatören. 

Utredningar i samband med planarbetet bekostas av exploatören. En exploateringskalkyl ska 

upprättas. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 

Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och dagvattenledning 

förlagd i omgivande gatumark. Motala kommun svarar därmed för utbyggnad, drift och 
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underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Motala kommun ansvarar för omhändertagande 

av dagvatten på allmän plats. 

El 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet. Vattenfall svarar för drift och underhåll 

av elnätet och anvisar anslutningspunkt för fastighetsägare. Exploatören kontaktar Vattenfall 

Eldistribution AB när det blir aktuellt att ansluta byggnadsverken till elnätet. 

Värme 

Vattenfall AB Värme Norden driver fjärrvärmeanläggningen i Motala. Centrumområdet har 

ett väl utbyggt distributionsnät. Bostäderna inom planområdet kommer att anslutas till 

fjärrvärmenätet. 

Bredband 

Planområdet ligger i Motala centrum som har ett väl utbyggt bredbandsnät. 

Tekniska utredningar 

ÅF Infraplan 

Trafikia 

Awer/KF Geo 

Bullerberäkning 

Trafikmätning  

Geoteknik  

Mark och miljö Suez Recycling 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planbeskrivningen har upprättats av MAF arkitekter genom planarkitekt Mats Sandqvist i 

samarbete med ansvarig planarkitekt Peter Christensen, exploateringsingenjör Ida Dalhammer 

och Henrik Edstam samhällsbyggnadsenheten samt övriga berörda tjänstemän inom 

kommunen.  

Peter Christensen 

Planarkitekt 




