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Denna handling har utarbetats av samhällsbyggnadsförvaltningen / plan- och byggenheten genom plankonsulter 
Anna Sundin och Christoffer Gissy, AFRY och projektledare: 

  

Tove Nilsson 

Samordnare Plan 

Planarkitekt 

Telefon 0141-22 52 19 

 

Marie Nyström 

Planarkitekt 

Telefon 0141- 22 26 64 

 

Beslut: 

SBN beslut, samråd  2021-06-15    

SBN beslut, granskning         

SBN beslut, antagande 

Laga kraft 
 
 
Samrådstid: 21 juni – 13 september 2021 

Ev. synpunkter kan sändas till Samhällsbyggnadsförvaltningen / Plan- och byggenheten senast 13 september 
under adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Plan- och byggenheten, 591 86 Motala eller med e-post 
samhallsbyggnad@motala.se 

 

Samrådshandlingen finns tillgänglig i Kommunhusets foajé under kontorstid, Drottninggatan 2, och på 
kommunens hemsida, under motala.se/planer samt på huvudbiblioteket i Folkets Hus, Repslagaregatan 1, Motala 
under bibliotekets öppettider förutsatt  att restriktionerna gällande smittspridning tillåter. 
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Detaljplan för 
Varamon 1:68 m fl Varamon, 
Motala kommun (Idrottscenter) 
 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 

PLANPROCESS 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med för utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. 
Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, 
granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft. Detta förfarande tillämpas 
eftersom detaljplanen bedöms vara av allmänt intresse.  

Planprocess 
                                  

 

 

 

 

Uppdrag - Samhällsbyggnadsnämnden ger plan- och byggenheten 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 en samrådsredogörelse   
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 4 veckor granska detsamma och lämna synpunkter. Därefter sammanställs 
ett slutgiltigt granskningsutlåtande. 

 
Antagande - Kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden 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 1:1000 med tillhörande bestämmelser 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• PM – Dagvatten och skyfall Varamon 1:68, Norconsult, 21-04-29 
• MUR (Markteknisk undersökningsrapport) geoteknik Idrottscenter Varamon, Tyréns, 21-04-

30 
• PM Geoteknik Varamon Idrottscenter, Tyréns, 21-04-30 
• Riskanalys Motala Varamonbaden, AFRY, 21-05-21 
• Trafik- och parkeringsutredning inkl. PM Trafikanalys Idrottscenter södra Varamon, Motala 

kommun, SIGMA, 21-05-25 
• Naturvärdesinventering (NVI) inkl. fördjupad artinventering av groddjur vid Varamon, 

Nardus/Amalina, 21-05-28 

PLANENS SYFTE  

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att möjliggöra för ett nytt idrottscenter i anslutning 
till Varamon. Prioriteten är att möjliggöra för ishallar, och i ett senare skede utbyggnad av sporthall 
inom planområdet. Syftet är också att skapa en attraktiv offentlig miljö utmed Bispgatan, Månvägen 
och Badstrandsvägen. Parkering ska anordnas som markparkering eller i parkeringshus inom 
planområdet.  

Syftet är även att i detaljplan pröva möjligheten till övergripande trafikåtgärder genom åtgärder för 
ökad framkomlighet på Badstrandsvägen och en ny avfart från riksväg 50. 

HUVUDDRAG I FÖRSLAGET 

Detaljplanen omfattar ett cirka 11 hektar stort område nordväst om Motala centrum, väster om 
riksväg 50. Planområdet består i dagsläget huvudsakligen av gräsytor och ängsmark, och är endast 
ianspråktaget för villabebyggelse i nordvästra hörnet av planområdet, dessa villor är obebodda och 
ska rivas då kommunen köpt loss marken. Strax utanför planområdet ligger rekreationsområdet 
Varamobaden som är ett populärt besöksmål, framför allt sommartid.  

I samband med planarbetet utökas den allmänna platsmarken så att en sammanhängande kommunal 
gång- och cykelväg kan anläggas längs Bispgatan och Badstrandsvägen. Även Månvägen planläggs 
som kommunal gata, med utrymme för trottoar på södra sidan. 

Planförslaget möjliggör att ett sportkomplex kan växa fram över tid och möta olika behov. Förslaget 
kommer att innebära, vid ett helt utbyggt alternativ, ett större idrottskomplex med en eller flera hallar. 
Detaljplanen görs generell på så sätt att enbart byggnadernas höjd regleras samt den byggbara ytans 
läge bestäms med hänsyn till omgivande gaturum.  

Utmed Badstrandsvägen föreslås åtgärder för ökad framkomlighet för gående och cyklister. En ny 
avfart från riksväg 50 samt en ny cirkulationsplats på Badstrandsvägen föreslås för att öka 
framkomligheten. Detaljplanen går inte in i området för vägplan för riksvägen.  
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram för aktuell detaljplan enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 11 §. Den sammanvägda 
bedömningen är att detaljplanen inte ger 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. Bedömning av miljöpåverkan med avseende på 
riksintresse och miljökvalitetsnormer beskrivs i separat avsnitt ”Konsekvenser av planens 
genomförande”. 

PLANOMRÅDE 

Läge 
Planområdet ligger cirka två kilometer nordväst om Motala centrum och öster om området 
Varamobaden. Området avgränsas i öster mot Bispgatan och i öster mot riksväg 50. I söder avgränsas 
området med Badstrandsvägen och i norr med Månvägen.  

 
Figur 1. Översiktskarta med planområdets ungefärliga utbredning. 

Areal och markägoförhållanden 
Området är cirka 11 hektar stort och består av fastigheterna Varamon1:61, 1:68 och Kremlan 1-6. 
Marken ägs av Motala kommun.  

 

 

Badstrandsvägen  

Z-Parken 

R
iksväg 50 

Motala Centrum 
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Figur 2. Snedbild över planområdet. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Planområdet berörs av följande riksintressen: riksintresset för Turism och rörligt friluftsliv, samt 
riksintresse för kommunikationer (riksväg 50), riksintresse gällande stoppområde höga objekt samt 
influensområde luftrum (gäller Malmens flottiljflygplats i Linköping och Karlsborgs flygplats). 

Inom riksintresseområden för turism och rörliga friluftsliv ska turismens och friluftslivets intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Planförslaget bedöms redan påverka riksintresset då området ligger invid riksväg 50 och områdena 
runt redan är ianspråktagna. För riksintresset för kommunikation samt riksintresset för stoppområde 
höga objekt, görs samråd med Luftfartsverket i samrådsskedet.  

Själva Vättern omfattas av område av riksintresse för Naturvård enligt 3 kap 6§ MB. 
Riksintresseområdet ligger på avstånd från planområdet och avskärmat från planområdet av såväl 
vägar som bebyggelse. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för naturvård, Vättern, varken 
positivt eller negativt. 

Planområdet ligger inom det geografiskt bestämda riksintresset för Vättern med öar och 
strandområden. Planförslaget avser utveckling av befintlig tätort (Motala) vilket innebär att 
planförslaget inte bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset. Användningen av marken för 
rekreationsändamål bedöms stärka karaktären på den sjönära läget kring Varamon som ett 
rekreationsområde. 

Översiktliga planer 
Enligt gällande översiktsplan från 2006 (ÖP 06) är Varamobaden och strandpromenaden en viktig 
angelägenhet för hela kommunen och pekas ut som en identitetsskapande miljö av särskilt strategisk 
betydelse. Att bevara områdets karaktär skall eftersträvas samtidigt som satsningar bör göras för att 
stärka Varamon som attraktivt besöksmål. Badstrandsvägen ska enligt översiktsplanen bli den nya 
huvudtillfarten till Varamon. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanens inriktning att 
stärka Varamobaden som besöksmål, men viss avvikelse sker genom storleken på de föreslagna 
byggnadernas volym. 

I Bispgatans nuvarande sträckning pekar ÖP06 ut en cykel/vandringsled genom Motala som kan 
ansluta till Sverigeleden och i framtiden ansluta till Östgötaleden. Denna är i dagsläget utbyggd.  
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Idéprogram för Varamon 
Idéprogrammet togs fram 2009 och studerar Varamo-området som helhet. Entréer till området, stråk, 
visuella samband och barriärer pekas ut för området, och även de målkonflikter mellan 
permanentboende och turismnäring som finns. Programmet har tyngdpunkt på Varamobadens västra 
delar och tar upp konkret gestaltning av entrélägen, infrastrukturförändringar, siktlinjer och stråk, 
lokalisering av basservice, småbåtshamn med mera. Idéprogrammets inriktning är en övergripande 
utveckling som ska stärka området framför allt som besöksmål och även utvecklas mot fler aktiviteter 
vintertid.  
 
För planområdet föreslår Idéprogrammet att området utvecklas med bollplaner, handel, service med 
mera. Planområdets södra del ligger bredvid det som Idéprogrammet pekar ut som huvudinfart för 
hela Varamo-området, Badstrandsvägen, och där föreslår Idéprogrammet att området utvecklas med 
service, handel eller dylikt. 

Cykelplan 
I ”Motala cykelplan 2016-2030”, antagen av kommunfullmäktige 2016-08-29, formuleras ett antal 
åtgärder för att främja cykling såsom bland annat att bygga ut saknade länkar i cykelnätet samt att öka 
trafiksäkerheten för cyklister. För aktuellt planområde föreslås en ny cykelbana som ska sträcka sig 
från Bispgatan, genom Z-parken mot Varamon, vilket påverkar tillgängligheten till planområdet och 
främjar möjligheten att ta sig västerut till stranden med cykel.  

Program  
Efter Idéprogrammet godkändes 2010 ” Planprogram för Badstrandsvägen m.m.”. Syftet med 
planprogrammet är att lägga grunden för fortsatt detaljplanering för gatustrukturen i Varamons östra 
del och därmed säkra en ändamålsenlig framtida trafikförsörjning av hela Varamo-området. Området 
närmast Luxorrondellen bedöms i programmet som intressant för verksamhetsetablering. Och de 
obebyggda ytorna i norra delen av programområdet bedöms vara intressanta för olika typer av 
idrottsändamål. För att uppnå detta föreslår planprogrammet flertalet åtgärder. En av dessa är att 
utveckla området mellan Månvägen och Badstrandsvägen för idrotts- och fritidsverksamheter. 
Detaljplanen stämmer överens med planprogrammets intensioner.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Större delen av planområdet är i dagsläget inte planlagd. Längs med norra, östra och västra sidan 
gäller detaljplaner för riksväg 50, Bispgatan och Badstrandsvägen. I norr finns en detaljplan för 
bostäder. Följande detaljplaner gäller inom området:  
 
Plannummer Namn  Användning  År 
 
DP 627  Varamon 1:61, 1:63, 1:68 Lokalgata   2011 
 
SP 261  Södra Varamon Park / plantering 1977 
 
DP 635  Bispgatans förlängning Bostäder  2013 
 
DP 608  Ny- och ombyggnad av 
& 609  Rv 50  Genomfart  2009 
    
DP 631  Trafikplats Storgatan Genomfart  2012 
 
DP 628  del av Agneshög 3:1 Lokalgatan  2012 
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SP 299  Badstrandsvägen Park / gata  1985 
  

Lokaliseringsutredning  
En lokaliseringsutredning gjordes i början av 2020 med uppdraget att översiktligt jämföra två 
områden i Motala med det befintliga området för sportanläggningar för lokalisering av ett fullskaligt 
idrottscenter. Slutsatser som dras i utredningen är att planområdet och det befintliga området för 
sportanläggningar inte är möjliga att exploatera för ett fullstort idrottscentrum. 
Att förlägga idrottscenter dessa lägen kräver därmed att man noga utreder vilka anläggningar som får 
plats och som skapar mest synergieffekter både av platsen och sinsemellan. 

Miljöbedömning 
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande beskrivs under särskild rubrik. Där konstateras att 
den nya detaljplanen varken bör medföra negativ påverkan på det berörda områdets miljövärden eller 
dess omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet. Ett genomförande av planförslaget bedöms 
inte medföra en betydande miljöpåverkan som föranleder en miljöbedömning enligt miljöbalkens 
bestämmelser.  

Kommunala beslut i övrigt 
Beslut om planuppdrag togs av kommunstyrelsen 20 oktober 2020.  

Pågående detaljplaner 
Flera detaljplanearbeten pågår väster om planområdet där en etablering av en bad- och 
nöjesanläggning med hotell och feriehus planeras. I anslutning till anläggningen planerar kommunen 
för en ny kommunal simhall. Detaljplanerna för utvecklingen är för närvarande överklagade. Öster 
om planområdet, på östra sidan om riksväg 50, pågår detaljplanering av Luxorområdet för att 
möjliggöra byggnation av en blandning av verksamheter, sportanläggning, handel, vandrarhem med 
mera.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
Mark och vegetation 
Marken i området är generellt flack men ökar från nordöst till sydväst. Marknivån ökar jämnt över 
området. Området består till största del av gräsmarksområden, i den norra delen finns fastigheter med 
småhus. Inom området finns också en gräsyta som använts som fotbollsplan.  
 
I söder mot Badstrandsvägen finns en stenmur som omfattas av det generella biotopskyddet. Om 
exploateringen innebär åtgärder som påverkar stenmuren måste ansökan om dispens från 
biotopskyddet sökas hos länsstyrelsen. Intill Bispgatan finns två åkerholmar. Storleken på vägen längs 
holmens västra sida, Bispgatan, bedöms vara av sådan storlek att biotopskyddet är utsläckt per 
definition.  
 
Naturvärden 
 
En naturvärdesinventering med tillhörande fördjupade artinventering av groddjur har utförts för 
planområdet. Naturvärdesinventeringen visar att det förekommer naturvärden inom planområdet. 
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Inga arter som omfattas av artskyddsföreningen (SFS 2007:845) och som kräver skydd i plankartan 
har påträffats i området. Samtliga av de naturvärden som finns inom planområdet bedöms till 
naturvärdesklass 3 eller 4. Detta är de lägsta och näst lägsta klassningarna och motsvarar påtagligt eller 
visst naturvärde.  
 
Planområdet är i sin helhet påverkat och format av mänsklig aktivitet. Området har tidigare varit 
jordbruksmark och idag består området av några tomter med småhusbebyggelse och trädgårdar i  
norr, medan huvudparten av området domineras av gräsmark i träda. En före detta bollplan ingår 
också. I inventeringen redovisas åtta delområden som s k naturvärdesobjekt. Artvärdet i flera av 
objekten är preliminära då det saknas mer ingående data om främst insekter. Fyra stycken av dessa 
hamnar i naturvärdeklass 3, påtagligt naturvärde, och resterande i naturvärdesklass 4, visst naturvärde.  
 
Inga naturvärdesobjekt har klassats i någon av de två högsta värdeklasserna. Inom området noterades 
ett fåtal naturvårdsarter och spridda värdeelement. På ett mer övergripande plan bedöms de högsta 
naturvärdena vara knutna till sandmarker med gräsvegetation och där till hörande arter. Området 
bedöms kunna hysa en hel del naturvårdsintressanta arter knutna till sand, inte minst insekter i 
allmänhet och gaddsteklar i synnerhet. Då inventeringen utfördes tidigt på säsongen har det inte att 
konstatera vilka sådana arter som förekommer i området. Därav rekommenderas en fördjupad 
artinventering av till sand knutna insekter med speciellt fokus på gaddsteklar. En fördjupning av 
områdets flora kan vara aktuell.  
 
Utanför planområdet finns våtmarker och en dagvattendamm där det finns groddjur. Dessa påverkas 
inte av detaljplanen. Det är dock viktigt att dessa miljöer bibehålls så att groddjuren trivs även 
fortsättningsvis. 

 
 
Figur 3. Naturvärden inom området. 
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Kompensationsåtgärder 
 
Stengärdesgård   
Stengärdesgärden vid Badstrandsvägen berörs av det generella biotopskyddet. De delar av 
stengärdesgården längs Badstrandsvägen som kommer behöva tas bort, ska flyttas och läggas som 
stenmur i intilliggande områden, till exempel norr om den planerade cykelbanan. 
 
Trädrad i söder 
I söder finns enstaka medelstora ekar i anslutning till stenröset. Dessa har ett visst biotopvärde så om 
de påverkas kompenseras dessa genom nyplantering av minst fem ekar, Quercus robur, proveniens 
Linköping E. 
 
Gräs- och ängsytor 
De gräsytor som kommer exploateras kompenseras genom att man anlägger sex stora bihotell inom 
planområdet. Det bör också planteras cirka 20-30 stycken inhemska blommande träd och buskar 
längs Bispgatan och eventuellt längs Månvägen.  
 
Kommunägda gräsytor runt de planerade gatorna och cykelvägen i söder ska i möjligaste mån bevaras 
så att de kan skötas som ängsyta fortsättningsvis. Brantare ytor mot riksvägen kan planteras med 
blommande buskar som gynnar pollinatörer. 
 
Våtmarksarter som groddjur - dagvattendamm 
Anläggande av en eller flera öppna dagvattendammar i norra delen av detaljplanen. I denna del finns 
goda förutsättningar för att förstärka habitatet för de groddjur som redan lever i området. 
Dagvattendammen/dammarna ska vara anpassade för att gynna groddjur. Det ska ha flacka kanter 
gärna med lite varierad strandlinje. Någon djuphåla och några grundare områden i dammarna. Mycket 
solinstrålning i söder. Plantera 10 blommande träd och buskar omkring dammen/dammarna. Man 
kan med fördel lägga några större stenar som man hittar under anläggningsarbetet runt och i 
dammen/dammarna. Man kan med fördel så in ängsväxter och sköta gräsytorna runt dammområdet 
med slåtter en gång om året. Man kan med fördel göra stigar runt dagvattendammarna för besökare 
och motalabor att promenera på. 
 
Värdelement 14-17 vid Bispgatan 
Bör bevaras i möjligast mån, detta studeras vidare efter samrådsskedet. 

 
 

      
Figur 4. Planområdet från norr Figur 5. Befintlig dagvattendamm i nordost, utanför     

planområdet.    
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Geotekniska förhållanden  
En geoteknisk utredning har tagits fram för detaljplanen. Enligt SGU:s jordart- och jorddjupskarta 
består de ytliga jordlagerna i området främst av postglacial finsand med mindre områden av lerig 
morän och även kärrtorv. Djup till berg uppskattas av jorddjupskartan till cirka 10 till 30 meter. 
Området bedöms ha generellt goda förutsättningar vad gäller byggbarhet, dock förekommer lösare 
jordarter med osäkra deformationsegenskaper.  
 
Schakt bör utföras i torrhet om lermorän påträffas. Lermorän innebär risker vid schaktarbeten vilket 
innebär att schakt ska utföras enligt gällande riktlinjer. För att säkerställa att området inte består av 
lermorän rekommenderas att ytterligare jordprover analyseras och studeras vidare på geotekniskt 
laboratorium i senare skeden. 
 
Marken uppvisar låg till medelhög relativ fasthet med en lera på djupet med delvis innehåll av siltskikt. 
Det krävs att ytterligare utredningar av förutsättningarna för grundläggning inom planområdet i 
projekteringsskedet. Det är även viktigt att utreda risk för differenssättning som kan uppstå vid en 
grundläggning som sker över olika markförutsättningar, till exempel en del i lermark och en del i 
fastmark. Inför byggnation bör objektspecifika geotekniska undersökningar utföras när byggnadstyper 
och placeringar fastställts. Grundläggningstypen är även beroende av byggnaders storleksordning av 
tillskottslaster. 
 
 
Risk för skred 
Området är flackt och utgörs av största del friktionsjord. Det föreligger ingen risk för 
stabilitetsproblem inom planområdet, däremot måste lokal stabilitet vid schakt i senare skeden 
beaktas. 
 
 
Förorenad mark 
Enligt kommunens bedömning finns inte risk för markföroreningar inom området.  Fastigheten är 
inte riskklassad eller identifierad som ett potentiellt förorenat område. Det verkar historiskt inte ha 
funnits någon verksamhet som skulle innebära en risk för förorening. Om någon misstänkt 
förorening skulle påträffas vid byggnation hanteras detta genom upplysningsplikten. 
 
 
Radon 
Området bedöms vara eventuellt högriskområde för radon. Nybyggnation ska uppföras radonsäkert 
enligt BBR 6:23. 
 
 
Höga vattenstånd och risk för översvämning 
För planområdet finns inga risker i samband med höjning av vattennivån i en vattenförekomst. 
Däremot finns det delar av området som riskerar översvämning vid skyfall  
 
Inom planområdet finns främst två områden som riskerar översvämningar vid ett klimatanpassat 100-
årsregn med befintlig höjdsättning. Det ena området ligger i anslutning till en stor lågpunkt som 
sträcker sig in på den så kallade Z-parken, vilket idag består av en camping och fotbollsplaner.  
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Figur 6. Lågpunkter vid befintliga förhållanden under ett klimatanpassat 100-årsregn. 
 
 
För att möjliggöra exploatering inom dessa områden måste höjdsättningen studeras särskilt, för att 
säkerställa att vatten kan avrinna på ett säkert sätt utan att skada byggnader. Även en del av Bispgatan 
har identifierats som ett område med översvämningsrisk. Planområdet samt intilliggande mark 
drabbades av översvämning vid skyfall 2014 och 2016.  Fortsatt utredning gällande skyfalls- och 
dagvattenhanteringen för exploateringen inom planområdet kommer att ske efter samrådsskedet. Mer 
information om skyfallshantering i området finns under rubriken för dagvatten. 
  
Fornlämningar 
Det finns två kända fornlämningar inom planområdet. I nordöstra delen av planområdet finns två 
härdar (L2011:1976 och L2011:1328) som framkommit vid utredningsgrävning 2002. Dessa härdar 
omfattas i sig inte av skydd i kulturmiljölagen. I nordost, norr om planområdet, har en förhistorisk 
boplats (L2011:1899) undersökts i samband med vägbyggnation 2010. Södra delen av planområdet 
har redan omfattats av en arkeologisk utredning (etapp 1 och 2) 2014. För att säkerställa området norr 
om den ytan kommer en arkeologisk utredning att genomföras efter samrådsskedet. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Fornlämningar inom planområdet. 
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Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Planområdet är idag i det närmaste obebyggt. I norra delen finns ett fåtal friliggande villor söder om 
Månvägen. Villorna planeras att rivas för att ge plats för detaljplanens genomförande. I övrigt finns 
inom planområdet en större gräsyta som nyttjats som fotbollsplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Foto från Bispgatan mot norr.            Figur 9. Foton från Bispgatan mot söder. 
 

      
Figur 10. Månvägen.            Figur 11. Planområdet sett från Månvägen. 
 
 
 
Detaljplanens innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger uppförande av nya verksamheter för idrott. Bebyggelse tillåts från en nockhöjd 
om 4,5 meter i norra planområdet mot Månvägen där mindre komplementbyggnader kan uppföras. 
För större delen av planområdet, hela vägen söderut till Badstrandsvägen tillåts byggnader som kan 
inrymma sporthallar, med nockhöjd om maximalt 25 meter.  Södra delen av området, ishall och 
bandyhall förväntas byggas ut först. Detaljplanen möjliggör också utbyggnad av en idrottshall, också 
den med maximal nockhöjd om 25 meter. I norra planområdet begränsas byggrätten med ett 
exploateringstal om totalt 200 kvadratmeter byggnadsarea. Avtal om genomförande av detaljplanen 
kommer att tecknas med eventuell exploatör. Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar 
för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Ev. exploatör ansvarar för utbyggnad av 
kvartersmark. 
 
Planerade idrottshallar och utveckling 
I en första utbyggnadsetapp föreslås en byggnad för bandy- och ishall placeras i planområdets södra 
del. Byggnaden rymmer två stycken hallar, omklädningsrum, förråd m.m. Nockhöjden är cirka 23 
meter.  
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I planområdets norra del möjliggörs i planförslaget för mindre exploatering med en begränsning av 
nockhöjden på 4,5 meter. I ett senare skede kan en sporthall med tillhörande parkering komma att 
uppföras norr om bandy- och ishallen.  

 
Figur 12. Illustrationsplan 
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Höjder och skala  
Bebyggelsens tillåtna höjd varierar inom planområdet. Mot Månvägen tillåts 4,5 meter i nockhöjd för 
att anknyta till befintlig villabebyggelsen på Månvägen. Denna exploatering är i nuläget ej preciserad 
och inte heller illustrerad, då behovet är okänt. Detaljplanen medger en exploatering om maximalt 
200 kvadratmeter för att kunna möta ett behov över tid i den norra delen.  

Bebyggelsen får sedan stiga mot högsta höjd på 25 meter i nockhöjd mot Badstrandsvägen i söder. 
Prickmark i väster mot Bispgatan reglerar att bebyggelsen inte kommer för nära gatan. Syftet med 
bestämmelserna är att säkerställa en god miljö framför allt med avseende på stadsbild, proportioner i 
gaturummet och boendekvalitet för befintliga boende.  

 
Figur 13. Området sett från nordväst.  
 

 
Figur 14. Området sett från nordost.  
 

 
Figur 15. Området sett från sydväst.  
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Figur 16. Området sett från korsningen Månvägen/Bispgatan.  
 
 

Tillgänglighet 
Ute- och inomhusmiljön ska uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen samt Boverkets 
Byggregler, BBR. För utemiljön gäller bland annat att parkeringsytor och andra ytor där allmänheten 
har tillträde endast får ha en begränsad lutning och vara lätta att orientera sig på. Handikapparkeringar 
ska finnas i anslutning till entréer etcetera. Att så sker kontrolleras i bygglovsskedet. 

 

Rivning  
Befintliga byggnader inom planområdet kommer att rivas. 

 

Gator och trafik 
En trafik- och parkeringsutredning har tagits fram, som redovisar trafiksituationen i och runt 
planområdet. Inom ramarna för utredningen har en trafikanalys genomförts som omfattar även andra 
närliggande planer. 

 

Gång– och cykeltrafik 
Gångtrafiken delar till stor del infrastruktur med cykeltrafiken vilket gör att de utrymmen som finns 
ofta är begränsade. På vissa sträckor i närheten rör sig oskyddade trafikanter i blandtrafik. Delat 
utrymme mellan flera trafikslag innebär större risk för olyckor, särskilt om utrymmet är begränsat. 
 
Det finns idag tre möjligheter att korsa riksväg 50 till fots eller med cykel. Vid de två trafikplatserna 
leds cykeltrafiken på separat bro över riksvägen, och mellan dessa, strax söder om den norra 
trafikplatsen finns en gång- och cykeltunnel. Cykelbanorna i området är kombinerade gång- och 
cykelbanor.  
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Figur 17. Befintligt gång- och cykelvägnät = heldragna orange linjer, nya gång- och cykelbanor = streckade linjer.  
 
Idag löper en gång- och cykelbana längs Bispgatans västra sida. Den kopplar söderut mot 
Badstrandsvägen och ner mot gång- och cykelbron över riksväg 50. Norrut fortsätter gång- och 
cykelbanan under riksväg 50 samt till bron över riksvägen vid Björnvägen till Trafikplats Metallvägen.  
 
I samband med att detaljplanen genomförs kommer åtgärder för att göra det attraktivt att röra sig till 
och inom området till fots och på cykel genomföras. Gång- och cykelnätet kompletteras längs 
Bispgatans östra sida så att det når ända fram till entréer och parkeringsytor för cyklar nära dessa samt 
för att knyta an till den nya busshållplats som föreslås i höjd med planområdet. Standarden höjs 
jämfört med idag för att ge mer utrymme åt gående och cyklister att samsas, även om infrastrukturen 
fortsatt är delad. Övergångställen och cykelpassager anläggs hastighetssäkrade för att skapa en trygg 
miljö. Utöver att göra området tillgängligt för gång- och cykeltrafik skapar dessa lokala förbindelser 
goda möjligheter att samnyttja parkering i området med närliggande målpunkter.  
 
Biltrafik 
Idag har biltrafik god tillgänglighet i och med områdets närhet till riksväg 50. Bispgatan i västra delen 
av planområdet avlastar Varamovägen för trafik i nord-sydlig riktning. Månvägen och Badstrands-
vägen utgör kopplingar mot stranden och mot bostadsområdet västerut.  

Detaljplaneförslaget innebär ökad trafik i området under framförallt de delar av året då besöken till 
Lalandia och stranden är färre. Detta innebär att inga nya dimensionerade toppar eftersom 
trafikökningen från trafikområdet inte överstiger det scenario för högsäsong (sommaren) som 
studerats tidigare.  
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Generellt är tanken att entrémiljöer ligger vända västerut mot Bispgatan medan sidan mot riksväg 50 
blir mer av en baksida. Tanken är också att området kommer byggas ut söderifrån efter hand där det i 
ett första steg är aktuellt med is- och bandyhall medan sporthall är utbyggnader som kan komma på 
längre sikt. Området trafikmatas söderifrån via en ny cirkulationsplats i anslutning till trafikplats 
Motala centrum. Från den föreslås en intern angöringsgata kring idrottscentret som avser att avlasta 
omkringliggande vägnät från ytterligare trafik. Angöring till planområdet norrifrån föreslås ske från 
Bispgatan, via en ny cirkulationsplats som anläggs i mellersta planområdet. En ny infart från 
Bispgatan med en hämta- och lämnaslinga förbi den gemensamma huvudentrén till bandy- och is-hall 
föreslås också. 
 

 
Figur 18. Cirkulationsplats samt hämta- och lämnaslinga vid Bispgatan. 
 
 
För trafikmatning från söder har planarbetet utgått ifrån att den utredning som tidigare gjorts 
”Cirkulationsplats Badstrandsvägen – Vintergatan, ny placering av cirkulationsplats”, 2019-11-12. 
Denna utredning togs fram för att studera olika alternativ för att hantera ökad trafik från riksväg 50 
på Badstrandsvägen till området väster om planområdet (Lalandia) samt att möjliggöra en infart till 
aktuellt planområde med en infart från den nya cirkulationsplatsen. Utredningen föreslår en ny 
cirkulationsplats strax norr om den befintliga korsningen Vintergatan / Badstrandsvägen samt en 
separat avfart från riksväg 50 för trafik norrifrån.  
 
De nya idrottsverksamheter som planen föreslår innebär i sig inte ett behov av den här åtgärden, det 
uppstår tillsammans med den övergripande utvecklingen i området. Den nu genomförda analysen 
bekräftar behovet, detta trots att den antar att trafik från norr kör av vid trafikplats Motala norra. I 
planen skapas utrymme för att denna trafiklösning ska kunna anläggas. Det är dock osäkert när i tiden 
behovet kommer att uppstå, beroende på den framtida utvecklingen avseende såväl bebyggelse som 
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beteenden och resmönster. Detta kommer att studeras vidare efter samrådsskedet i samarbete med 
berörda myndigheter. 
 
Kollektivtrafik 
Planområdet saknar idag tydlig kollektivtrafikförsörjning. Ett antal busslinjer passerar Delfinvägen 
söder om planområdet men endast tre av dessa gör stopp vid hållplatsen Jätten, cirka 250 meter från 
planområdesgränsen söderut. För att åtgärda detta föreslås en hållplats anläggas på Bispgatan i höjd 
med planområdet, ihop med hastighetssäkrade passager och anslutning till planområdet för biltrafik. 
Till denna föreslås en ny busslinje från centrum för att försörja planområdet och Varamon i norr. För 
abonnerade bussar ordnas angöring och uppställning inom planområdet. 
 
 

 
Figur 19. Busslinjer som i nuläget trafikerar i plan- 
områdets närhet, hållplats Jätten är närmast området. 
 

Parkering, varumottag, utfarter 
Goda förutsättningar för samnyttjande av parkering finns i området vid större evenemang, särskilt 
utanför högsäsong för stranden. Parkeringsbehov för vardagsanvändning löses inom planområdet 
med markparkering i ett första skede, och parkeringsdäck som möjlighet längre fram. Exakt behov är 
ännu inte fastställt men tilltänkt yta är utpekad. En god tillgänglighet till och genomtänkt placering av 
cykelparkering inom området behövs.  
 
Cirka 300-400 stycken parkeringsplatser bedöms behövas för bilparkering för is- och bandyhallen. 
För cykelparkering så bedöms cirka 540 stycken behövas i etapp 1 och cirka 150 stycken i 
utbyggnadsetapp 2 behövas i direkt anslutning till anläggningarnas entréer. En ny in- och utfart från 
Bispgatan, samt två nya cirkulationsplatser föreslås. Varumottagning sker från den angöringsväg som 
föreslås löpa utmed riksväg 50. 
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Figur 20. Trafikförslag, nya vägar ljust grå, GC-kopplingar i orange. 
 
Trafikanalys 
Trafikanalysen visar inte på några problem att hantera trafiken från planområdet i ett inledande skede. 
Under högsäsong (sommar) när idrottsanläggningarna används i mindre omfattning och trafiken till 
stranden och planerade semesteranläggningar är större uppstår problem kring avfartsramperna från 
riksväg 50 till trafikplats Motala centrum. Risk för att köer sprider sig ut till riksvägen finns under 
högsäsong. Dessa problem är kopplade till den omfattande trafiken till stranden och 
semesteranläggningarna och inte idrottsanläggningarna inom planområdet.  
 
På längre sikt, till 2040, när trafiken generellt förväntas ha ökat i takt med bland annat 
befolkningsutveckling och ytterligare exploateringar i denna del av Motala visar analysen på problem 
på avfartsramperna även under vardagar. Här spelar den generella ökningen av trafik större roll än 
trafiken till idrottscentret då denna utgör en väldigt liten del av den totala trafiken. Dessutom har 
trafik som kommer från riksväg 34 och norrifrån på riksväg 50 antagits nyttja Björnvägen och 
Bispgatan för att nå planområdet och belastar således inte trafikplats Motala centrum i någon av 
analysens scenarier. Behoven av åtgärder för att undvika köbildning från avfarterna ut på riksväg 50 
finns troligtvis även utan etableringen av idrottsanläggningarna. Trafikanalysen visar inte på några 
direkta problem för det lokala trafiknätet eller för trafikplats Motala norra att hantera de förväntade 
trafikmängderna. 
 

Störningar 
Buller 
Planområdet påverkas av trafikbuller från intilliggande riksväg 50, men eftersom inga bullerkänsliga 
verksamheter planeras påverkas inte planförslaget av detta.  
Trafiken från och till idrottscentrumet bedöms dock inte heller orsaka att något riktvärde för buller 
överskrids. En annan fördelning av trafik från strandparkeringen och Lalandia skulle kunna innebära 
ökningar som påverkar bostäderna på Månvägen. De antaganden som gjorts tidigare har byggt på ett 
scenario där en stor andel trafik använder trafikplats centrum. Efter samrådet kommer ytterligare 
bullerutredningar tas fram som studerar hur en annan fördelning mellan trafikplatserna påverkar 
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bostäderna vid Månvägen och Björnvägen ur ett bullerperspektiv, något som troligtvis är aktuellt även 
om inte idrottscentret byggs. 
 
Risk 
Riskutredningens syfte är att redovisa lämpligheten av planförslagets lokalisering avseende 
riskexponering för farligt gods och ishall samt att redovisa eventuella riskreducerande skyddsåtgärder 
som kan krävas för att möjliggöra planförslaget utifrån påverkan på människor hälsa och säkerhet.  
Individrisknivån, utan riskreducerande åtgärder, är acceptabel på avstånd längre än 85 meter från 
riksväg 50. Inom 85 meter bedöms riskreducerande åtgärder krävas för att sänka risknivån till en 
acceptabel nivå. Detta innebär att rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas för att sänka risknivån 
givet för föreslagen markanvändning. Följande planbestämmelser föreslås för att reducera 
planförslagets risknivå:  
 

• Bebyggelsefritt minst 25 meter från riksväg 50.  

• Inom 30 meter från riksväg 50 ska följande genomföras för besöksverksamheter:  

• Glas ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30.  

• Fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30.  

• Fasad på parkeringshus inom 30 meter som direkt vetter mot riksväg 50 ska utföras i 
obrännbart material, alternativt lägst brandteknisk klass EI30.  

• Det ska vara möjligt att utrymma bort från riksväg 50 på ett säkert sätt inom 150 meter från 
vägen. Huvudentréer ska ej mynna mot riksväg 50.  

 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten med ledningar i anslutning till 
området. Området korsas av va-ledningar i östvästlig riktning. För att anpassa till exploateringen 
planeras att ledningarna flyttas. Ledningarnas sträckning under riksväg 50 är en låst punkt som den 
nya ledningssträckningen genom planområdet måste ta hänsyn till.  
 
Om verksamheten i nybyggda fastigheter medför utsläpp av avloppsvatten som skiljer sig från 
normalt hushållspillvatten ska avloppsvattnet renas så att gränsvärdena i ”Riktlinjer för utsläpp av 
avloppsvatten från verksamheter” inte överskrids innan utsläpp sker till det kommunala 
spillvattennätet. För livsmedelsverksamheter som bland annat Café, Kiosk eller restaurang innebär det 
att en fettavskiljare, enligt standard SS-EN-1825, behöver installeras. Fastighetsägaren är ansvarig för 
att detta sker. Installering av fettavskiljare i kök ska planeras i samband med bygglov om 
verksamheten kräver det. 
.  

Dagvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Området ligger delvis i lågpunktsområde 
med identifierade problem med översvämning vid skyfall. Dagvattenledningar finns i anslutning till 
planområdet även om ledningsnätet inte är helt utbyggt i området på grund av att det är obyggd mark. 
Dagvattenledningsnätet avleder dagvattnet väster ut till Vättern. Området anses ha varierande 
genomsläpplighet och grundvattennivån anses ligga högt. Kommunens dagvattenpolicy anger att 
dagvatten i första hand bör hanteras inom fastighet om marken så tillåter och i andra hand ska 
dagvatten fördröjas innan det avleds till kommunens ledningssystem. När området bebyggs innebär 
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det att föroreningar i dagvattnet kommer att öka inom området. I och med detta ska rening av 
dagvattnet från området göras innan det rinner vidare till Vättern. Verksamheterna i området ansvarar 
för att rena det förorenade dagvatten som uppkommer innan dagvattnet avleds till VA-
huvudmannens dagvattenledningssystem. För planområdet innebär det i princip att dagvatten från alla 
ytor med trafik/fordon behöver renas och takvatten kan ledas bort utan rening.   
 
En dagvattenutredning har tagits fram. I dagsläget består planområdet till majoriteten av grönytor och 
dagvatten från stora delar av området infiltreras ner i marken samt tas upp av växtlighet. Dagvatten 
från Bispgatan som är belägen i planområdets västra del omhändertas i dagvattenledningar samt i ett 
dike. Efter exploateringen beräknas dagvattenflödet inom planområdet öka och det finns därför ett 
behov av fördröjningsanläggningar. Den erforderliga fördröjningsvolymen för ett 30-årsregn med 
tillåten avtappning motsvarande ett befintligt 30-årsregn samt 5-årsregn har beräknats till cirka 1950 
m³ respektive 2500 m³. 
Inom planområdet finns främst två områden som riskerar översvämningar vid ett klimatanpassat 100-
årsregn med befintlig höjdsättning. Det ena området ligger i anslutning till en stor lågpunkt som 
sträcker sig in på den så kallade Z-parken, vilket idag består av en camping och fotbollsplaner. För att 
möjliggöra exploatering inom dessa områden måste höjdsättningen studeras särskilt, för att säkerställa 
att vatten kan flöda på ett säkert sätt utan att skada byggnader. Även en del av Bispgatan har 
identifierats som ett område med översvämningsrisk.  
 
För att åstadkomma en god dagvattenhantering är det fördelaktigt att ha olika typer av anläggningar 
som är anpassade efter markanvändningen samt syftet med anläggningen. Detta innebär att flera typer 
av dagvattenanläggningar kommer att användas inom planområdet. Vissa anläggningar kommer att 
ingå helt i fastighetsägarens ansvar och i andra fall kommer ansvaret för anläggningar delas mellan 
kommun och fastighetsägare.  
 
För att säkerställa vilket djup en dagvattenanläggning kan anläggas på inom planområdet behövs 
ytterligare utredning utföras. Grundvattennivån inom området bör utredas då en hög grundvattennivå 
kan försvåra anläggandet av ett magasin eller en damm.  
Fortsatt utredning gällande skyfalls- och dagvattenhanteringen inom planområdet kommer att ske till 
granskningsskedet. 

Värme 
Fjärrvärmeledning finns cirka 200 meter söder om planområdet. 

 
El  
El- och teleledningar finns utbyggt inom området. 

 

Avfall  
Avfallshantering sker via angöringsvägar inom planområdet. För omhändertagande av avfall gäller 
kommunens föreskrifter för avfallshantering. Plats för insamling ska vara dimensionerade och 
anpassade för den faktiska mängd avfall som genereras inom området. För hämtningsfordon som ska 
samla in avfallet i anslutning till utsorteringsplatsen ska tillräckligt utrymme finnas. Mer information 
finns i handbok för avfallsutrymmen utgiven av Avfall Sverige.  

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 
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Konsekvenser av planens genomförande 
Riksintressen, kap 3 och 4 Miljöbalken 
 
Riksintresse rörligt friluftsliv  
Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Inom ett sådant område ska ”turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön”. Planens genomförande bedöms inte påverka 
riksintresset negativt eftersom området i sig inte lämpar sig för friluftsliv. Området ligger nära riksväg 
50 och är bullerutsatt. Inte heller möjligheten för människor att ta sig till mera kustnära 
friluftsområden, öster om planområdet, påverkas negativt i och med genomförande av detaljplanen. 

 
Riksintresse för totalförsvaret – stoppområde för höga objekt 
Planområdet befinner sig inom riksintresseområde för totalförsvaret, stoppområde för höga objekt 
samt MSA-område luftrum. Det innebär att inga byggnader över 45 meter får uppföras inom 
området. Det tillåts inga höga byggnader inom planområdet och därför bedöms riksintresset inte 
påverkas. 

 
Riksintresse för kommunikationer 
Riksintresset för kommunikationer påverkas om ny byggnation minskar möjligheterna att säkerställa 
riksintresset, till exempel genom köbildning på riksväg 50. Detta skulle vara en risk om trafikflödena 
till idrottscentrum inte kan styras på ett acceptabelt sätt. Utifrån nu kända förutsättningar bedöms 
trafikflödena till och från idrottscentrum inte innebära risker för försämrad framkomlighet på 
riksvägen, på ett sådant sätt som skulle påverka riksintresset för kommunikationer. 

Miljökvalitetsnormer, kap 5 Miljöbalken  
Miljökvalitetsnormer för luft 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda miljön och människors hälsa, genom att 
sätt upp miljökvalitetsnormer för skadliga ämnen som exempelvis kvävedioxid (NO2), kväveoxider, 
svaldioxider och partiklar (PM 10). Trafiken är den källan som främst ger upphov till hälsofarliga 
utsläpp i from av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM 10) och lättflyktiga organiska ämnen (VOC).  

Utsläpp i det aktuella området kommer att ske genom fordonstrafik på de intilliggande lokalgatorna 
samt på de hårdgjorda ytorna inom planområdet. Då planförslaget kommer att innebära ökad trafik 
på och i närheten av planområdet, så finns en viss risk för att en högre grad hälsofarliga ämnen släpps 
ut i samband med den ökade trafiken. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
 
Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den kvalitet 
en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.  
Recipient för planområdets dagvatten är Vättern. Inom planområdet återfinns även två olika 
grundvattenförekomster. Planförslaget berör följande miljökvalitetsnormer (med följande status enligt 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS))  

• Miljökvalitetsnormen för Vättern-Storvättern (Vättern-Storvättern - SE646703-142522), med 
ekologisk status god och kemisk ytvattenstatus uppnår ej god.  

• Miljökvalitetsnormen för grundvatten (Motala-Klockrike - SE648851-146082), som är en 
sedimentär bergförekomst med kemisk och kvantitativ grundvattenstatus god. 
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• Miljökvalitetsnormen för närliggande grundvatten (SE648922-501877), som är en sand- och 
grusförekomst som överlagrar den sedimentära bergförekomsten med kemisk och kvantitativ 
grundvattenstatus god.  

 
Planområdet består idag till största del av ej exploaterad mark med en stor andel icke hårdgjorda ytor 
som idag består av gräs- och ängsmark. 
 
Planen innebär en ökad trafik i jämförelse med dagens utnyttjande. En ökande trafik medför ökad 
miljöbelastning från fordon. 
 
Planen antas medföra en liten risk för att påverka planområdets grundvattenförekomster samt 
ytvattenförekomsten på Vättern och dess vattenskyddsområde eftersom eventuella föroreningar från 
dagvatten kan föras till recipienten Vättern via grundvattenavrinning.  
 
Buller  
Omgivningsbuller från vägtrafik är på en nivå som inte är till hinder för de användningssätt som 
föreslås inom planområdet. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebär att ljudnivåerna 
för bostäderna längs Månvägen ökar.  
 
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. 

Del av planområdet är klassad som ”jordbruksblock” (Block ID: 6491 453 7288). Enligt 
blockdatabasen ändrades ägoslaget till åkermark med permanent gräsmark år 2016 och marken är inte 
stödberättigande. Blocket kvarstår men är vilande då marken inte används som åkermark.  Sommaren 
2010 upphörde jordbruksarrendet på Varamon 1:63, 16:8 och har inte används för jordbruksändamål 
därefter. 
 

Planområdet ligger avgränsat av omgivande bebyggelse och vägar. Det innebär att området, även om 
marken vore av värde som jordbruksmark, är olämplig att använda för detta ändamål. Marken är av 
begränsad storlek och ligger inom en stadsmiljö där effektivt nyttjande av marken för jordbruk, inte 
bedöms vara möjligt.  

Detaljplaneförslaget bedöms således inte medföra betydande miljöpåverkan som föranleder en 
miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. 

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat planförfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak 
kunna följa nedanstående tidplan.  

(SBN = Samhällsbyggnadsnämnden) 
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Samrådsbeslut, SBN  2021-06-15  

Samråd 21 juni 2021 – 13 september 2021  

Granskningsbeslut November / December 2021 (preliminärt) 

Granskning november / december 2021 (preliminärt) 

Antagande april 2022 (preliminärt) 

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

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras om inte berörda är överens om det eller  om ändringen avser förhållanden 
av stor allmän vikt. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Efter att planen vunnit laga kraft har kommunen för avsikt att överlåta eller upplåta kvartersmark för 
idrottsändamål till exploatör (Exploatör kan vara kommunen, beror på vilken upphandlingsform som 
väljs). Kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Genomförande av planförslaget på 
kvartersmark ligger på exploatörens ansvar. Genomförandet av allmän platsmark ansvarar kommunen 
för 
Allmän plats 
Kommunen ansvarar för och bekostar åtgärder på allmän plats, omdragning och ombyggnation av 
väg och gång- och cykelväg. På omkringliggande mark är kommunen huvudman för allmänplats.  
 
Kvartersmark 
Planområdet rymmer kvartersmark med användningsområde idrott. 
Exploatören ansvarar för att genomföra planen inom kvartersmarken samt står för kostnaderna  
för genomförandet.  
Exploatören bekostar eventuell flytt av befintliga VA-ledningar och kostnader för nya servitut. 
 
Dagvatten  
Kommunens VA-huvudman ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet enligt  
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) och är därmed ansvarig för utbyggnad, drift  
och underhåll av ledningsnät fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunens skattekollektiv  
ansvarar för dagvattenanläggningar inom planområdet som är utanför VA-huvudmannens ansvar,  
dock kan vissa anläggningar innebära delat ansvar med VA-huvudman som då regleras genom  
avtal. Fastighetsägare ansvarar för avvattningen av dagvatten inom fastigheten. 
 
Dagvattenåtgärder på kvartersmark dimensioneras, utförs och bekostas av exploatör. Krävs åtgärder 
på allmänplats mark bekostas de av exploatören men ska godkännas av kommunen. 
 
Avtal 
Nedan anges vilka avtal som avses att tecknas avseende detaljplanens genomförande. 
 
Exploaterings-/Genomförandeavtal 
Avtal för planens genomförande avses tecknas mellan kommunen och exploatör.  
Avtalet ska reglera villkor och åtaganden för exploateringens genomförande. 
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Transformatorstation 
Vattenfall Eldistribution vill upprätta markupplåtelseavtal (avtalsservitut) för eventuella  
erforderliga transformatorstationer inom området. Det ska vara en fortsatt dialog mellan  
exploatör och Vattenfall för att komma överens om en lämplig placering av  
transformatorstationer. Vattenfall ska kontaktas i god tid för att diskutera lämplig placering och  
nätanslutning. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Motala Kommun äger idag all mark inom planområdet direkt eller via kommunalt bolag. 
 
Berörda fastigheter är : 
Innerstaden 1:336 
Varamon 1:68 
Varamon 1:63 
Varamon 1:61 
Kremlan 1-6 
Kremlan S:1 
 

Fastighetsbildning 

När detaljplanen vunnit laga kraft ansöker kommunen om erforderlig fastighetsbildning hos 
lantmäterimyndigheten.  
Detaljplanen möjliggör uppförande av byggnader och anläggningar för idrottsändamål. Planen 
medger bildande av en eller flera fastigheter för idrottsändamål. Fastighetsbildning bör ske för att 
anpassa fastighetsindelningen till de nya kvartersgränserna i detaljplanen. Fastighetsbildning kan ske 
genom fastighetsreglering och avstyckning. Syftet med fastighetsbildningen kan uppnås även genom 
andra fastighetsbildningsåtgärder. Ansvar för att ansöka och bekosta fastighetsbildning regleras i avtal 
mellan Motala kommun och exploatör efter att detaljplanen vunnit laga kraft och i samband med att 
marken försäljs. 
 
Detaljplaner 
Detaljplaner som upphävs av denna plan: 
Detaljplan 635, upphör att gälla söder om månvägen, byggrätterna försvinner. 
Stadsplan 299, upphör att gälla i området norr om Badstrandsvägen samt öster om Bispgatan. 
Stadsplan 261, upphör att gälla i området öster om Bispgatan. 
 

Servitut och rättigheter 
Fastigheterna Kremlan 1-6 har i Kremlan S:1 gemensamhetsanläggningar, och på Kremlan 3 och 4 
finns en ledningsrätt, denna ledningsrätt samt gemensamhetsanläggningarna skall upphävas vid 
fastighetsbildning.  
 
Kommunen har VA-ledningar genom området, dessa skall efter man klargjort framtida 
ledningsdragning skyddas med ledningsrätt. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Motala kommun upprättar och bekostar detaljplanen samt fastighetsbildningen. 
Plankostnad ska inte tas ut vid bygglovsprövning. 
 
 
Ledningar 
Kostnader för flytt av ledningar regleras med separata avtal mellan Exploatören och ledningsägare. 
Nyanläggning av ledningar för den tillkommande bebyggelsen bekostas av respektive ledningshavare 
och finansieras med anslutningsavgifter från kommande brukare. 
 
 
Gator  
Planen medger en trafiklösning som klarar en trafikmängd som är större än den som alstras av enbart 
genomförandet av denna plan. En utbyggnad av en eventuell extra avfart från riksvägen skall ske i 
samråd med Trafikverket och med beaktande av övrig exploatering i södra Varamon.  
 
Anslutningen till södra delen av området byggs om enligt förslaget ”Cirkulationsplats 
Badstrandsvägen – Vintergatan, ny placering av cirkulationsplats”, 2019-11-12. En ny 
cirkulationsplats byggs strax norr om den befintliga korsningen Vintergatan / Badstrandsvägen 
inkluderat en separat infart till planområdet. Befintlig rondell vid Badstrandsvägen-Bispgatan 
förstoras och vägarna mellan rondellerna byggs om. Finansiering av kostnaderna görs genom Motala 
Kommuns investeringsbudget. 
 
Gator inom kvartersmark bekostas och byggs av exploatör. 
 

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

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 
Motala kommun är huvudman för vatten- och avloppsnätet i planområdet och i omgivande  
områden. Kommunen svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad  
anslutningspunkt. Kommunen ansvarar även för omhändertagande av dagvatten på allmän plats.  
Exploatören ansvarar för anslutningsavgift. 
 
El 
Vattenfall AB Eldistribution är huvudman för det elnät som finns i omgivningen och svarar för drift 
fram till anvisad anslutningspunkt. Exploatören ansvarar för anslutningsavgift. 
 
Värme 
Vattenfall AB Värme är huvudman för det fjärrvärmenät som finns i kommunen och svarar för drift 
fram till anvisad anslutningspunkt. Fjärrvärmeledning finns inte framdraget till detaljplaneområdet. 
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Tele och fiber 
Skanova äger teleledningar inom planområdet. Ägaren av teleledning svarar för drift och  
underhåll av dessa fram till anvisad anslutningspunkt.  
  
Avfall 
Kommunen ansvarar för avfallshantering enligt beslutad taxa. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planbeskrivningen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen / Plan- och byggenheten,  
Motala kommun genom planarkitekt Tove Nilsson och Marie Nyström i samråd med mark- och 
exploateringsingenjör Per Hallin samt övriga berörda tjänstemän inom kommunen. Planförfattare har 
varit Christoffer Gissy och Anna Sundin, AFRY. 
 
 
……………..   …………….. 
Plansamordnare   Planarkitekt 
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