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Detaljplan för Luxor 7 m.fl.  
Motala kommun, Östergötlands län 

PLANBESKRIVNING 
 

PLANPROCESS 

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse 
2015. Förfarandet tillämpas eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, samt inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Planprocess 

 

 

 

 

Uppdrag  Kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden ger enheten för 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 ett förslag till granskningsutlåtande.  
och granskning Detaljplanen bearbetas eventuellt med hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Granskning Underrättelse med information om planförslaget skickas till berörda. 

Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna 
synpunkter. 

 
Antagande  Kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 
 
Laga kraft Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft cirka fyra-fem 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 Granskning Antagande 
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HANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Denna planbeskrivning 

• Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

• Granskningsutlåtande 

• Grundkarta 

• Fastighetsförteckning 
 

Utredningar och andra dokument: 

• Bullerutredning, MiljöInvest AB, 2020-04-29, REV 2021-09-09 

• Dagvattenutredning, ÅF Infrastructure AB, 2018-01-15 REV 2020-04-22 

• Dagvatten- och skyfallshantering, Aurum, 2020-05-15 REV 2020-10-21 

• Efterbehandlingsrapport, Suez Recycling AB, 2018-05-08  

• Föroreningsberäkningar dagvatten, Geosigma AB, 2020-12-11 

• Geotekniskt PM, Sweco, 2020-10-14, REV 2022-01-14 

• Geotekniskt PM-komplettering, Sweco, 2022-03-15 

• Handelspolicy, Motala kommun, 2019-04-08 

• Handelsutredning sällanköpsvaror, HUI Research, 2018-09-00 

• Kompletterande mark- och grundvattenprovtagning, Suez Recycling AB, 2020-12-03 

• Kompletterande provtagning inomhusluft, Prezero Recycling AB, 2021-05-07 

• Kulturmiljöutredning, Fredriksson Arkitektkontor, 2020-09-15 

• Parkeringsutredning, Aurum, 2020-04-03, REV 2021-04-24 

• Provtagning dricksvatten, Suez Recycling AB, 2018-12-04 

• Provtagning inomhusluft och porgas mark, Suez Recycling AB, 2018-06-13 

• Radongasinventering, LR-Konsult & Installation AB, 2018-02-06 

• Trafikflöden, Tyréns, 2020-03-24 

• Trafikräkning, Aurum, 2017-11-10 

• Trafikräkning översatt till ÅDT, Tyréns, 2017-11-24 

• Trafikutredning tillkommande frågor, Tyréns, 2020-03-24, REV 2021-03-12 

• Trafikutredning, Tyréns, 2019-10-09 

• Övergripande riskbedömning, WSP Enviromental Sverige, 2017-12-07 

• Översiktlig miljöteknisk undersökning, Suez Recycling AB, 2017-12-11 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planområdet innehåller tidigare industrilokaler motsvarande cirka 74 000 m2 bruttoarea. Den 
ursprungliga verksamheten i lokalerna är nedlagd, och lokalerna har idag andra användningar eller 
står tomma. Den nya detaljplanen möjliggör för fler användningssätt av den tidigare 
Luxorfabrikens byggnader, såsom detaljhandel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse (hotell och 
vandrarhem), besöksanläggningar och skola (grund-, gymnasial- och/eller vuxenutbildning). 
Planen medger även en utökad byggrätt om 2 000 m2 BTA.  

Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra för att utöka allmän platsmark så att en 
sammanhängande kommunal gångväg kan anläggas längs Medevivägen och Luxorgatan utmed 
fastigheten Luxor 7. Befintlig allmän plats som tidigare varit parkering planläggs som 
kvartersmark. 

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”. 
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PLANOMRÅDE 

Lägesbestämning 

 
 

Planområdet är ett befintligt 
industriområde beläget längs 
riksväg 50 i nordvästra delen 
av Motala. Se Figur 1. 

 
Planområdet utgörs av 
fastigheterna Luxor 7 (ägare 
Luxora Fastigheter AB), del 
av Innerstaden 1:91 (ägare 
Motala kommun) och del av 
Facklan 3 (ägare 
Bostadsstiftelsen Platen). 

Byggnaderna inom 
planområdet sträcker sig 
cirka 500 meter i nord – 
sydlig riktning. 

Fastigheten Luxor 5, 
Carlsunds 
Utbildningscentrum, beläget 
i nordvästra delen av 
Luxorområdet, ingår inte i 
planområdet.  

Fastigheten Luxor 2, 
privatbostad, i östra hörnet 
av planområdet, ingår inte i 
planområdet. 

 

 

 
Figur 1. Planområdet och fastighetsgräns för Luxor 7 i ljusblått. Övriga fastigheter utpekat med pil. 

 

Areal 

Planområdets areal är cirka 11 hektar och består av fastigheten Luxor 7 (10,4 hektar) samt delar 
av fastigheterna Innerstaden 1:91 och Facklan 3.  
  

Luxor 7 
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Målsättning, vision 

Målsättningen är att med stöd av detaljplanens tillåtna användningssätt succesivt utveckla 
Luxorområdet till ett mångfasetterat verksamhetsområde och ett tillskott för Motala. Delvis har 
de tomma industrilokalerna redan getts nytt innehåll. Det fördelaktiga läget i staden gör 
Luxorområdet lättillgängligt och attraktivt både ur etablerings- och besökssynpunkt.  

Luxorområdets stora yta av lokaler av skiftande slag möjliggör för olika typer av verksamheter. 
En stor variation av verksamheter gör att området blir målpunkt för många. Detta motiverar att 
detaljplanen medger ett brett spektrum av olika användningssätt, vilket har införts i 
planbestämmelserna. Användningssätten tillfällig vistelse, som till exempel hotell och 
vandrarhem, samt besöksanläggningar bidrar sannolikt på ett positivt sätt till att Luxorområdet 
blir besökt och livaktigt en större del av dygnet, och inte bara under butiks- och kontorstid. 
Möjlighet för ny grundskola i den östra byggnaden på Luxor 7 tillsammans med befintlig 
skolverksamheten inom Carlsund utbildningscenter, invid planområdet, bidrar också till en 
livaktig miljö som helhet.  

Den yttre miljön kring den tidigare industrin kommer att förädlas genom förnyad och till 
verksamheterna anpassad markplanering, som kan innefatta nya grönytor och trädplanteringar. 

 
Figur 2. Visionsbild, som visar möjlig utformning av Luxorområdet från norr. Bild genom Luxora fastigheter AB. 

 

 
Figur 3. Visionsbild, som visar möjlig utformning av Luxorområdet från nordost. Bild genom Luxora fastigheter AB. 
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Figur 4. Visionsbild, som visar möjlig utformning av Luxorområdet från söder. Bild genom Luxora fastigheter AB. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer  

I översiktsplan för Motala kommun 2006 (ÖP 06), antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 
anges planområdet som industrimark. Beträffande sysselsättning och näringsliv nämner 
översiktsplanen att ”Lokalisering av verksamheter i anslutning till riksvägarna är givetvis 
intressant både med hänsyn till marknadsföring och tillgänglighet”.  

Vidare nämns att ”Tillgången till lokaler och mark i äldre industriområden bör uppmärksammas 
som en resurs som kan tillföra mervärden för vissa företag. Många goda exempel på detta kan 
hämtas både inom och utanför landets gränser. Inom Motala stad är utrymmet mycket stort för 
den sortens återbruk som både skulle gynna upplevelsen av staden och hushållningen med mark 
och annan infrastruktur”. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Luxorområdet är tidigare planlagt genom ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
kvarteret Luxor, Motala”, med laga kraft 1962-01-17 (Nr 87). Till planen finns plankarta och 
beskrivning daterade i mars 1960, och senare reviderade i november 1960. Planen möjliggör den 
dåvarande fabrikens fortsatta utbyggnad norrut. Tillhörande bestämmelser anger att byggnad får 
uppföras till 14,0 meters höjd, ”dock må för särskilt fall kunna medgivas den större höjd, som 
påvisas vara erforderlig och som med hänsyn till sundhet och brandsäkerhet samt i övrigt ur 
allmän synpunkt prövas lämplig”.  

Planområdet berörs av, eller gränsar till, följande stadsplaner/detaljplaner: 

● Stadsplan nr 41, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Motala 
(Lyckornas gård och Luxorområdet), fastställd 1953-04-10. 

● Stadsplan nr 75, Förslag till ändring av stadsplanen för del av Brunnsviksområdet, fastställd 
1958-10-01. 

● Stadsplan nr 87, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteret Luxor, 
fastställd 1962-01-17. 

● Stadsplan nr 233, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Dikarängen, 
fastställd 1975-10-03. 
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● Detaljplan nr 506, Område vid Medevivägen m.m., laga kraft 1998-01-06. Omfattar bland 
annat den del av Luxor 5 som rymmer Carlsunds Utbildningscenter. 

● Detaljplan nr 608, ny- och ombyggnad riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken 
delen trafikplats Luxorrondellen, laga kraft 2009-12-10. 

Handelspolicy 

En ny handelspolicy antogs av Motala kommun 2019-04-08. I den framgår det att Luxorområdet 
är ett industriområde i omvandling med gymnasieskola och industrier och med utvecklingsplaner för 
bland annat handel, sport, fritid och evenemang. Området ligger strategiskt vid riksväg 50 med 
närhet till bostads- och rekreationsområdet Varamobaden. Handelsinriktningen för Luxorområdet 
är begränsad omfattning av sällanköpshandel samt en mindre dagligvarubutik för närområdet. 

Program för planområdet 

Detaljplanearbetet har inte föregåtts av något detaljplaneprogram. 

Miljöbedömning 

Konsekvenserna av detaljplanens genomförande beskrivs under rubriken ”Konsekvenser av 
planens genomförande” samt i planhandlingen ”Undersökning av betydande miljöpåverkan”. 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. 

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

Kommunala beslut i övrigt 

Planbesked om att Luxor 7 kan prövas i ny detaljplan gavs av Plan- och miljönämnden i 
december 2016. Beslut att starta detaljplanearbetet togs av Plan- och miljönämnden 2017-09-21. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Marken inom planområdet har redan tagits i anspråk i samband med Luxorfabrikens olika 
utbyggnadsetapper. Obebyggd mark består i princip 
av asfalterade ytor för parkering, materialhantering 
och leveranstrafik. I planområdets ytterkant, mot 
angränsande gator, samt invid en kontorsbyggnad på 
industrins västsida och ”Läkarvillan” strax öster om 
industribyggnaderna finns mindre sammanhållna 
grönytor i form av gräsmattor. De gröna ytorna 
utgör positiva inslag för områdets 
dagvattenhantering. De gröna ytorna utgör ett 
värdefullt inslag och ska bibehållas som minst 12 % 
av fastighetsarean.  

Kommunen har gjort en trädinventering under 2019 
som redovisar alléer, grönmarkerade i Figur 5. 
Inventeringen har gjorts i samråd med Länsstyrelsen 
Östergötland. Alla grönmarkerade alléer skyddas 
enligt det generella biotopskyddet, Miljöbalken 
(1998:808) 7 kap. 11 §. Detta innebär att dispens ska 
sökas för att åtgärder gällande alléträden ska kunna 
vidtas. Hänsyn ska även tas till, i figur 5, redovisade 
skyddsavstånd för de alléträden. 

 

 

Söder om den östra byggnaden finns en allé bestående av tio lönnträd som leder upp till 
”läkarvillan”. Längs fastighetsgränsen mot Luxor 2 fortsätter den tidigare nämnda allén med sju 
lönnträd. En allé med 18 lindträd är belägen längs riksväg 50. En bågformad allé i form av fem 
almträd förekommer på den sydvästra delen av planområdet. En allé som utgörs av 17 oxelträd är 
belägen längs Luxorgatan.  

Tre större karaktärsträd, rödmarkerade i Figur 5, skyddas med planbestämmelse n1 ”Träd får 
endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk” samt bestämmelsen för ändrad lovplikt 
”Marklov krävs för fällning av träd inom n1”. 

 

Geotekniska förhållanden 

Marken inom planområdet består enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta 
till stor del av postglacial sand med inslag av isälvssediment i områdets centrala del, och glacial 
lera i områdets nordöstra hörn. Geotekniskt bedöms förutsättningarna för nybyggnation som 
goda.  

Inom planområdet finns idag gräsbevuxna slänter som ej föreligger någon skred- eller rasrisk, 
enligt en undersökning om geotekniska förhållanden utförd av Sweco 2022-01-14. Materialet i 
slänterna påstås vara okända, men förutsätts vara av det naturligt avsatta materialet då arbetet 
med källaren enligt uppgift utfördes med schaktslänter trots risken för vatten i samband med 
entreprenadarbetet. Vid normala förhållanden föreligger inte erosionsrisk. I annat fall om 
kommunens dagvattensystem inte kan hantera ett extremregn, så att vatten från Motalas högre 

Figur 5. Träd med skydd 
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delar kommer in på denna fastighet, finns det risk för översvämning i befintliga slänter. Att 
fastigheten inom sitt område har stor säkerhet mot de behandlade riskerna visar klart den 
långvariga verksamheten inom området.  

Det som förändrats efter att byggnaden uppfördes är nybyggnaden av genomfarten, väg 50. 
Genomfartens slänter är försedda med någon typ av täckduk och buskvegetation som förmodas 
utgöra skydd mot erosion av marken från denna fastighet. Beträffande översvämningsrisken har 
den minskat då genomfarten ligger på en lägre nivå än Luxorbyggnaderna i denna del.     

Sammantaget visar PM:et om geotekniska förhållanden inom området, framtaget av Sweco (2022-
01-14), att bedömning om skred- eller rasrisk inte föreligger. Det finns ingen indikation på att 
området har pågående markrörelser eller skador på byggnader och hårdgjorda ytor. Sweco 
föreslår att det utförs schaktbottenbesiktningar i samband med schakter och grundläggning för 
att kontrollera att av projektören förutsatt grundbotten i alla delar stämmer med vad som 
påträffas vid schaktning. Efter ett granskningsyttrande från SGI, genomfördes en komplettering 
som ytterligare påvisar att det ej förekommer några risker för skred, ras och erosion i framtiden 
(Sweco, 2022-03-15). 

En översiktlig miljöteknisk undersökning inom fastigheten Luxor 7, utfört av Suez 2017-12-11, 
visar också att marken består av fyllnadsmassor, främst sand, mellan en och två meter mäktig, 
vilket tydligt indikerar på att marken i området har hög genomsläpplighet. 

 
Figur 6. Jordartskarta från SGU. Bild från dagvattenutredning utförd av ÅF Infrastructure 2018-01-15 
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Förorenad mark 

I efterbehandlingsrapporten, genomförd av Suez Recycling AB 2018-05.08, har en miljöteknisk 
undersökning genomförts av förorenat område, på fastigheten Luxor 7. Syftet med utredningen 
har varit att utifrån provtagningsresultat kunna göra en riskbedömning med avseende på aktuell 
föroreningssituation. Inventering och provtagning av byggnader och dess lokaler har inte tagits 
med i undersökningen.  

I den översiktliga miljötekniska undersökningen inom fastigheten Luxor 7 i Motala utförd av 
Suez 2017-12-11 beskrivs vilken typ av industriverksamhet som har förekommit, vilka typer av 
metaller och kemikalier som har förekommit, och misstänkta föroreningar. Provtagning 
genomfördes som skruvborrning i mark till mellan 2 och 3 meters djup. Totalt borrades 16 
punkter. Provpunkternas belägenhet framgår av karta till undersökningen, se figur 7. Ett par av 
punkterna, P1 och P2, placerades där föroreningar hittades i samband med ledningsarbete 2004. 
Undersökningen har även försökt göra vattenprovtagning i grundvattenrör i provpunkterna, men 
på grund av lågt grundvatten kunde vattenprov endast tas i punkt P6.  

 

 

Figur 7. Provpunkternas belägenhet från översiktlig miljöteknisk undersökning inom fastigheten Luxor 7 i Motala utförd av Suez 2017-12-11 
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Rapporten menar, att med den framtida användning av området som föreslogs när planarbetet 
startade 2017, så bör Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 
tillämpas. När rapporten togs fram innehöll även planförslaget bostäder som 
användningsområde, vilket det inte längre gör. 

Resultaten från analyserna av markproverna visar generellt på låga värden av föroreningar,  
under Naturvårdsverkets generella riktvärden. I en provpunkt, P1, uppmättes dock värden 
betydligt över gällande gränsvärden avseende metaller, vissa alifater, samt vissa former av PAH.  
I vattenprov i punkt P6 uppmättes dioxinhalt något över föreslaget riktvärde men som ändå kan 
anses vara lågt. 

Provtagningarna visar att det förekommer föroreningar, främst i metallform, i anslutning till 
provtagningspunkten P1. Dessa föroreningar har avlägsnats eftersom det fanns risk för urlakning 
till grundvatten då ytan inte är hårdgjord. De övergripande åtgärdsmålen där huvuddelen av 
föroreningarna i marken (koppar, zink, bly) skulle avlägsnas och eventuella kvarvarande 
föroreningar inte skulle utgöra någon risk för människors hälsa eller för miljön bedöms vara 
uppfyllda. En slutrapport har sänts till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. 

Det har även rests osäkerhet om eventuellt läckage av Tri till marken. En porgasmätning såväl 
som mätning av inomhusluften har dock kunnat konstatera att det inte finns halter som 
överskrider aktuella gränsvärden. Dessutom har en mätning av Tri-förekomsten i 
dricksvattenledningar genomförts utan att förekomst kan påvisas. 

För att pröva möjligheten med en detaljplan som medger en grundskola i den östra byggnaden av 
Luxor 7 har det utförts mätningar av inomhusluften i aktuell byggnad. Bland de kemiska 
produkter och ämnen som har förekommit inom verksamheten är det främst klorerade 
lösningsmedel som skulle kunna ge emissioner till luft. Provtagning av inomhusluft har därför 
skett med avseende på klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter. I utlåtandet från 
”Kompletterande provtagning inomhusluft”, utförd av Prezero Recycling AB, 2021-05-07, 
framgår det att resultatet av mätningarna visar på låga halter av samtliga analyserade parametrar. 
Tetrakloreten har detekterats men i mycket låg halt (1,4 µg/m³ att jämföra med det hygieniska 
nivågränsvärdet som ligger på 70 000 µg/m³). Övriga analyserade halter ligger under respektive 
detektionsgräns. 

Sammanfattningsvis bedöms större delen av planområdet, med bakgrund av utförda utredningar 
och efterbehandlingar, klara Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM).  

En mindre del av planområdet, med bakgrund av utförda utredningar och saneringar, klarar 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) även om 
kvarvarande föroreningar inte bedöms utgöra någon risk för människors hälsa eller för miljön. 
Området är inte lämpligt att använda för infiltration/fördröjning av dagvatten, då detta skulle öka 
riskerna för utlakning av föroreningar till grundvattenförekomsterna inom planområdet. 
Kvarvarande föroreningar ligger stabilt ovan grund-/markvattennivån och minst 1,5 m under 
marknivån så det finns ingen risk för exponering för föroreningen såvida inga schaktarbeten ska 
utföras i området. Om schaktarbeten och dylikt ska utföras framöver måste beredskap finnas för 
att omhänderta kvarlämnade restföroreningar. Upplysningsplikt gäller för schaktning i förorenade 
områden enligt miljöbalken. Risken för påverkan på omgivande miljö och hälsa bedöms i 
dagsläget vara liten. Kvarvarande restföroreningar finns noterade på kommunens bygglovsenhet 
samt på kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. 
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Figur 8. Inom området finns kvarlämnade restföroreningar. Bild från Efterbehandlingsrapport utförd av Suez 2018-05-08. 

Kvarlämnade föroreningar påverkar inte möjligheten att ha en grundskola med skolgård vid den 
östra byggnaden på Luxor 7. Detta eftersom föroreningarna är väl dokumenterade samt att de 
ligger så pass avskilt från skolans placering. Därmed kan skolan finnas inom fastigheten. 

I dokumentet ”Kompletterande mark- och grundvattenprovtagning”, (Suez Recycling AB, 2020-
12-03) utfördes en provtagning av mark- och grundvatten där det planeras för en 
infiltrationsanläggning, vid nordöstra delen av planområdet. Detta utfördes i syfte att undersöka 
om marken lämpar sig för anläggningen med avseende på eventuell förekomst av föroreningar. 
Mer om den planerade infiltrationsanläggningen kan läsas under rubriken ” Dagvatten”. 
Provtagningen av marken genomfördes i tre punkter (P1, P2, P3). Marken består företrädesvis av 
silt, med god vattenhållande förmåga, för trots fuktiga markförhållanden vid rörinstallationen gick 
det inte att erhålla något vatten ur röret i P3. 

 
Figur 9. Provpunkternas belägenhet från utlåtandet i utredningen ”Översiktlig miljöteknisk undersökning”, utförd av Suez Recycling, 2017-12-1. 
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Provtagningarna av mark och grundvatten inom det undersökta området visar generellt på låg 
förekomst av föroreningar. I markproverna påträffades inga förhöjda halter av metaller, alifater, 
aromater, BTEX, PAH:er eller flyktiga organiska föreningar (VOC-EPA). Även 
grundvattenprovet visade på låg förekomst av ovan nämnda parametrar. Två alifatfraktioner 
detekterades i provet men inte i halter som överskrider jämförbart riktvärde.  

Det bedöms inte föreligga något hinder för byggnation av infiltrationsanläggning inom området 
med avseende på föroreningssituationen utifrån de undersökningar som har genomförts. 

 

Radon 

Utredningen ”Översiktlig miljöteknisk undersökning”, (Suez Recycling AB, 2017-12-11) noterar att 
enligt SGU:s jordartskarta förekommer alunskiffer i jordlagren, vilket skulle kunna utgöra en risk 
för markradon. Nybyggnation ska uppföras radonsäkert enligt BBR 6:23. En 
radongasinventering, av LR-Konsult & Installation AB 2018-02-06, med korttidsmätning av 
radon i byggnader har utförts. Mätning skedde under perioden 2018-01-19 till 2018-01-29.  
Samtliga mätta lokaler har varit tomma och ej i bruk. Radonhalt mättes i 30 mätpunkter fördelade 
inom byggnaderna. 26 av mätpunkterna visade på mätvärden under 100 Bq/m3 och fyra 
mätpunkter visade på mätvärden mellan 110 och 170 Bq/m3. 
 

Vid samma radongasinventering utfördes kontroll av förekomsten av blå lättbetong med en 
gammastrålningsmätare. I de mätta lokalerna förekom enstaka väggar av blå lättbetong men inte 
av den mängden att det skulle skapa förhöjda radongashalter med en fungerande ventilation, 
menar rapporten. 

Rapportens mätresultat visar att inga radongashalter över gränsvärdet 200 Bq/m3 förekommer  
i de mätta lokalerna vid de förhållanden som var under mätperioden. Rapporten nämner att om 
man punkterar grundkonstruktionen eller förändrar trycket i lokalerna genom balansen i 
ventilationen kan ökat inläckage av markradon uppstå. Radongashalterna bör, beroende på 
planerad verksamhet i de befintliga byggnaderna, kontrolleras och kompletteras med en 
långtidsmätning under eldningssäsong (1 oktober-30 april) då radonhalten varierar kraftigt både 
under dygnet och med årstiderna. En långtidsmätning ska pågå under minst 2 månader för att 
kunna jämföras med årsmedelvärdet. 

 

Fornlämningar 

Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Då detaljplanen primärt syftar till att 
möjliggöra att befintliga byggnader ges ny användning och området redan är bebyggt, har ingen 
arkeologisk förundersökning skett. 

Dock är alla fornlämningar skyddade enligt kulturminneslagen, och skulle det framkomma 
fornlämningar i samband med markarbete måste det omedelbart stoppas och anmälan göras till 
länsstyrelsen. 

 

Risk för översvämning 

Fastigheten Luxor 7 ligger i en sluttning där den östra sidan är 2–5 m högre än den västra. Likaså 
är den östra sidan högre i söder än i norr. I princip hela fastigheten är bebyggd och hårdgjord 
vilket innebär att regnvattnet på mark hamnar på snabbavrinnande ytor som sluttar mot norr och 
väster. Takavvattningen går ut på västra sidan, dels direkt på kommunens ledning, dels via en 
pumpgrop till kommunens ledning. En stor del av dagvattnet från ytan på östra sidan går också 
till pumpgropen via ledning under huset. Varken pumpgropen eller ledningen under huset har 
kapacitet att hantera ett större regn vilket leder till att ledningarna fylls och att ytan på östra sidan 



 22 

av bebyggelsen översvämmas vid skyfall. Vid större skyfall kan regnvattnet på östra ytan brädda 
över mot norr där det rinner ned på den del av Luxor 5 som utgör skolgård. Skoldelen av Luxor 
5 ligger i en lågpunkt vilket innebär att vattnet stannar på fastigheten vid ett skyfall. Att 
regnvattnet vid skyfall inte kan ledas bort ytligt har historiskt lett till översvämning varför vissa 
åtgärder har genomförts för att förbättra skyddet mot översvämning.  
 
 

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 

Den ursprungliga verksamheten i lokalerna är nedlagd, och lokalerna har idag andra användningar 
eller står tomma. Med detaljplanens genomförande möjliggörs ett antal nya användningssätt.  

Planområdet innehåller tidigare industrilokaler motsvarande cirka 74 000 m2 bruttoarea. I 
nordväst finns ytterligare industrilokaler som tillhörde Luxor, men som tidigare avskildes och 
byggdes om till Carlsunds utbildningscenter. Denna del ingår inte i planområdet. 

1947 uppfördes nya fabrikslokaler för Luxor och 1948 flyttade verksamheten till de nya lokalerna. 
Den nybyggda fabriken är belägen i den södra delen av byggnadskomplexet. Nya Luxorfabriken 
bestod av en industrihall och en kontorsbyggnad. Industrihallen är uppförd med invändig takhöjd 
om cirka 4 meter och ”sågtandat” tak; taklanterniner med fönster. Väster om denna finns en 
kontorsbyggnad i tre våningar med vita putsade fasader, enhetliga fönsterrader och huvudentré 
mitt på långsidan. Byggnaden har taksarg av plåt och låglutande sadeltak. En smalare och lägre 
byggnad förbinder industrihallen med kontorsbyggnaden. 

 
Figur 10. Fabriksbyggnaderna inom Luxorområdet har tillkommit från slutet av 1947 och framåt. De sträcker sig cirka 500 meter i nord – sydlig 
riktning. På bilden den ursprungliga kontorsbyggnaden från 1947, och i bakgrunden till höger skymtar den första fabriksbyggnaden. 

 
En expansion söderut gjordes 1961. Byggnaden innehåller industri- och kontorslokaler i fyra plan 
inklusive källarvåning. Den har betongbjälklag, fasader av vitputsad lättbetong och en kraftig 
taksarg samt tak belagt med takpapp. Fönster sitter i ”fönsterband”. Mot söder finns 
industriportar, lastbrygga och skärmtak. 
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Figur 11. På bilden den byggnad som uppfördes 1961. Fasader mot väster/söder. 

 

1970 tillkom en friliggande industrihall i öster. Den har fasader av putsad lättbetong, och 
låglutande tak. Hallen påbyggdes sedan i nordlig riktning 1975 med en större industrihall samt 
kontor. Den har invändig höjd på cirka 7 meter, fasader av målad lättbetong, horisontell taksarg 
och plant papptak. 

 

 
Figur 12. Fabriksbyggnaderna i öster uppförda 1970 och 1975. Dessa omges av vidsträckta kör- och parkeringsytor. Fasad mot öster. 

1972 – 76 skedde stora expansioner med nya industrihallar mot norr, varvid Luxor bildade ett 
sammanbyggt komplex med den utbredning det har idag. Hallarna har överlag cirka 7 meter i 
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takhöjd. Fasaderna är putsade och målade eller bara målad lättbetong. Byggnaderna har 
horisontell taksarg och plana papptak. Fasaderna är överlag vita, med fönster ordnade i 
fönsterband. 

Slutligen tillkom 1977 en ny kontorsbyggnad i väster. Den ”nya” kontorsbyggnaden har formen 
av ett ”T”, och är österut sammanlänkad med industrihallarna. Den är uppförd i fyra våningar 
med fasader av vitmålade betongelement med enhetliga fönsterrader. Länken mot 
industrihallarna har fasader av plåt. Kontorsbyggnaden är sammanbyggd gavel mot gavel med 
den ursprungliga kontorsbyggnaden. Även den ”nya” kontorsbyggnaden har horisontell taksarg 
och plant papptak. 

Ett äldre tidigare bostadshus benämnt ”läkarvillan” finns kvar på planområdet. Det är beläget 
strax öster om industribyggnaderna och är kvarstående från gården Hagen som fick ge plats för 
nybyggnad av Luxorfabriken. Det används inte som bostad. Huset är byggt 1904. Det har vita 
putsade plankväggar och sadeltak belagt med rött tegel. På entrésidan finns en frontespis och på 
gaveln en ”köksentré”. Huset är kraftigt ombyggt invändigt för att användas som 
läkarmottagning, av ursprunget finns inget kvar. 

 
Figur 13. ”Läkarvillan”, belägen strax öster om industribyggnaderna, ursprungligen bostadshus, uppfört 1904. 

 

Kulturmiljö 

Enligt den antikvariska utredningen som togs fram under planarbetet av Fredriksson 
arkitektkontor 2020-09-15, så bedöms den utökade användningen ur kulturmiljösynpunkt positiv. 
Den förväntas bidra till att tillgängliggöra den för Motala historiskt viktiga kulturmiljön för fler. 
Som industrianläggning har tillgängligheten varit begränsad.  

Fabriks- samt kontorsbyggnaden från 1940-talet, den sydvästra delen av stora byggnaden, 
bedöms ha mycket höga kulturvärden, se figur 16. För dessa har skyddsbestämmelse samt 
rivningsförbud införts i detaljplanen. Läkarvillan som finns på den östra delen av planområdet 
bedöms ha kulturhistoriska värden enligt den antikvariska utredningen. Varsamhetsbestämmelse 
har införts för läkarvillan i detaljplanen. En skyddsbestämmelse har även införts på allén i 
anslutning till läkarvillan med hänsyn till kulturmiljön. 

Övrig bebyggelse från 1960- och 1970-talen bedöms kunna tillvaratas utan särskilda skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser genom regleringen av byggrätter och högsta tillåtna byggnadshöjd i 
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detaljplanen samt genom plan- och bygglagens allmänna varsamhetskrav som gäller för all 
bebyggelse oavsett ålder och kulturhistoriska värden.   

Egenskapsbestämmelser nedan för skydd av kulturvärden på kvartersmark, har införts på 
plankartan:  

k - Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Exteriört underhåll och ändringar ska utföras varsamt 
och med hänsyn till byggnadens exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, 
takform, taktäcknings, och fasadmaterial. 

q1 - Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnadens ursprungliga och värdebärande 
exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, takform, fasaders material, 
fönstersättning och fönsteröppningars volym, huvudentré med detaljer ska bevaras, 
underhållas och får inte förvanskas. Interiöra ursprungliga och värdebärande karaktärsdrag i 
form av vestibul med snickerier i ädelträ, entréhallens rumsform och golv samt 
huvudtrappa, vilplanens golv samt golv i korridorernas entréhall ska bevaras och får inte 
förvanskas. 

q2 - Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnadens ursprungliga och värdebärande 
exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, takform, taktäckningsmaterial, 
fasaders material samt fönsters volym, material, indelning och dimensioner ska bevaras och 
får inte förvanskas. 

r - Byggnaden får inte rivas 

 

Figur 14. Översiktlig figur över planområdets kulturhistoriska värden Figur 15. Årsringskarta över fabrikens utbyggnad 
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Ny bebyggelse 

Med detaljplanens genomförande öppnas möjlighet till nya användningssätt. Nya verksamheter 
kan gestaltas exteriört med huvudentréer som bildar målpunkter och blickfång på fasaderna. Om 
gestaltningen av marken kring byggnaderna utvecklas genom att ta tillvara på befintlig 
grönstruktur samt kompletterat med ny sådan får det en positiv effekt för helheten. 

Planen medger en utbyggnad om 2 000 m2 BTA vilket i första hand handlar om tillkommande 
behov av till exempel entréer eller inredning av kontor inom eller utom befintlig byggnadsvolym. 
Byggrätten begränsar utbyggnadsmöjligheten till mellan 10 m och 20 m från nuvarande 
byggnader. 

Planen medger även tre p-däck för att klara det parkeringsbehov som planen kan ge upphov till. 
Då marken inom området sluttar är ambitionen att nyttja höjdskillnaderna för att skapa minsta 
behov av ramper och samtidigt dölja en stor del av p-däcken. Genom att skapa luftiga karaktärer 
på räcken, som kan kompletteras med bländningsskydd i form av ribbor och växtlighet, är det 
möjligt att ytterligare tona ned p-däcken. 

 

Figur 14. Principer för p-däck 

 
Offentlig service  

Planen medger verksamheter som kan tillföra offentlig service såsom skola (S) för grund-, 
gymnasie- och/eller vuxenutbildning samt besöksanläggningar (R) med idrottsinriktning. 
Användningen för gymnasie- och/eller vuxenutbildning (S2) medges för upp till 15 000 m2 BTA 
vilket, fullt utbyggt, kan inrymma 700–1000 elever. Skolverksamhet för gymnasie- och/eller 
vuxenutbildning får endast förläggas i byggnad 70, 75, 48 respektive 61. Grundskola får endast 
placeras i byggnad 70 respektive 75. (Se Figur 17). Intill aktuellt planområde finns 
skolverksamheten Carlsund utbildningscenter, markerat med ett kryss i figur 17.  

 
Figur 15. Husnummer 

Motala kommun har ett ramprogram för grundskolor som bland annat anger hur stora ytor som 
krävs för grundskolebarn både inomhus och utomhus. Dessa kommer att gälla för en grundskola 
på området. För en grundskola med upp till 450 elever i årskurs 4–9 så beräknas cirka 4500 m2 
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inomhusyta (10 m2/barn) behövas och cirka 6750 m2 utomhusyta (15 m2/barn) behövas. 
Möjlighet finns i plankartan för att uppnå dessa mått, enligt kommunens ramprogram. 

För utomhusmiljön för grundskolans skolgård, är det Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid 
skola som gäller. Där anges bland annat att ekvivalent ljudnivå inte ska överskrida 50 dBA för de 
delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet samt att övriga delar av 
skolgården inte ska överskrida 55 dBA. Skolgården ska heller inte överskrida den maximala 
ljudnivån på 70 dBA mer än 5 gånger per maxtimme under ett dygn, under den tid som 
skolgården nyttjas. Eftersom skolgården är förlagd intill Luxorgatan och Medevivägen så visar 
bullerutredningen att 50 dBA överskrids på delar av skolgården som förmodligen kommer att 
vara avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Dock visar utredningen även att skolgården 
kan klara att understiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå på större delar av ytan där skolgård kan 
placeras genom att uppföra ett bullerplank till en höjd av 1,5 meter mot Luxorgatan. I de fall där 
platser på skolgården, avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet för skolan, kommer nära 
Medevivägen, så kan även bullerplank mot Medevivägen krävas för att understiga 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå på dessa delar av skolgården. 

Kommersiell service  

Planområdet ligger i närheten av den centrala staden där ett stort utbud av kommersiell service 
finns. 

Till stor del har planområdet idag en användning för industriändamål och det bedrivs 
verksamheter såsom lättare industrier, lager och kontor med mera. Planen medger nya 
användningar med visst kommersiellt innehåll som detaljhandel med livsmedel (H1) och 
detaljhandel utan livsmedel (H2), främst inriktat mot hus 61 och 75, med yta om 2000 m2 
respektive 6 500 m2 BTA. Mellan granskning och antagande har ytan för livsmedelshandeln 
utökats från 900m2 till 2000m2, vilket medför en ökning av p-behovet. Dock medför det ej en 
ökning som inte inryms inom en rimlig felmarginal, se mer under rubriken ”parkering för cykel 
och bil”.  

Planen möjliggör även för tillfällig vistelse (O) i form av hotell och vandrarhem med 30 000 m2 
BTA inklusive sådana verksamheter som naturligt hör till det, till exempel konferens. Det finns 
även möjlighet till olika former av besöksanläggningar (R) så som innebandyhallar, idrottshallar, 
gym, kulturella och religiösa verksamheter samt utställningar typ Expo-verksamhet eller konsthall. 

 

Tillgänglighet 

I och med redan befintliga byggnationer där detaljplanen medger nya användningsområden 
kommer tillgängligheten granskas i bygglovskedet. Förutsättningarna för tillgänglighet till 
parkeringar, entréer med mera bedöms vara goda. 

 

Rekreation 

Strandskydd 

Planområdet ligger i sin helhet utanför strandskyddsområdet. 
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Gator och trafik 

Gång– och cykeltrafik 

Planområdet är lättillgängligt för gång- och cykeltrafik via befintliga angränsande gator. Riksväg 
50 begränsar tillgängligheten från väster. En gång- och cykelbro finns över riksväg 50 i anslutning 
till trafikplats Motala centrum. Vidare finns norr om planområdet en tunnel för gång- och 
cykeltrafik under riksväg 50.  

Idag saknas både gång- och cykelbana längs Luxorgatan mot planområdet. På sydöstra sidan om 
Luxorgatan finns dock både cykel- och gångbana som genererar behov av säkrade övergångar. 
Det planeras för två säkra gång- och cykelpassager över Luxorgatan. En vid korsningen med 
Storgatan och en i närheten av den nordöstra utfarten från planområdet till Luxorgatan. I två 
lägen mot Luxor 7 finns tvärställd bilparkering, vilket innebär att bilar backar ut i Luxorgatan. 
Utformningen av allmän plats längs Luxorgatans nordvästra sida avses förbättras genom att 
kommunen gör plats för en gångbana, som kommer ersätta parkeringarna. Åtgärden medför en 
justering av gränsen mellan kvartersmark och allmän plats.  

Längs Medevivägen, mot planområdet, saknas idag gångbana i ett avsnitt. För att kunna anlägga 
en sammanhängande gångbana längs Medevivägen, för att fånga upp gående från 
busshållplatserna, avser kommunen att förvärva mark av Luxor 7 som blir allmän plats (GATA) i 
detaljplanen. Detaljplanen har även här en ny gräns mellan Luxor 7 och allmän plats.  

Idag finns en säker överfart för gång- och cykeltrafik på Medevivägen samt ett övergångsställe. 
Dessa kan kompletteras med en säker överfart i närheten av Luxor 2.  

 

Kollektivtrafik 

Angränsande Medevivägen och Luxorgatan trafikeras med busstrafik. Hållplatser finns invid 
planområdet. Kollektivtrafiken är en viktig tillgång för att uppnå syftet och visionen med planen. 
Det är av betydelse att det finns en bra koppling mellan busshållplatserna och kringliggande 
verksamheter.  

Planen möjliggör bättre framkomlighet för kollektivtrafiken genom justeringar i 
gatuutformningen inom planområdets allmänna plats. Gångvägar längs Luxorgatan och 
Medevivägen förbättras och blir mer sammanhållna vilket gör att man lättare kan ta sig till och 
från busshållplatserna. Gatorna breddas och övergångställen byggs om och förbättras. Ändringar 
görs främst vid korsningen där Luxorgatan ansluter till Storgatan.   

 

Biltrafik 

De användningssätt som detaljplanen medger inom Luxor 7 innebär att nya verksamheter kan 
etableras inom planområdet. Beräkningar av hur mycket personbilstrafik de föreslagna 
användningarna kommer att generera har gjorts av Tyréns. Då det finns många 
användningskombinationer har den kombination av användningar som genererar den mesta 
trafiken utretts. Utredningen visar på en ökning av trafiken men också att befintligt gatusystem 
klarar av att hantera den ökande trafiken till och från planområdet. En viss kö kommer att uppstå 
ut från fastigheten vid toppbelastning som väntas ske på eftermiddagen när många åker hem 
samtidigt. 

Befintliga infarter/utfarter för fordonstrafik till planområdet är orienterade mot Medevivägen och 
Luxorgatan. Mot Medevivägen har införts utfartsförbud på den nordligaste delen för att skapa 
avstånd till busshållsplatsfickan samt undvika konflikt med utfarten från Sandåsvägen. Det har 
även införts utfartsförbud mot sydvästra delen av Luxorgatan för att säkerställa avståndet mot 
korsningen på Storgatan. Därutöver har planbestämmelse om max två utfarter mot Medevivägen 
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respektive Luxorgatan införts i plankartan. Trafiksystemet kommer fungera bättre med flera in- 
och utfarter då trafiken från området sprids och speciellt infarten närmast Storgatan kan avlastas. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra några behov av förändringar i utformningen 
av omgivande gator utifrån beräknad trafikalstring från Luxor 7. 

I trafikutredningen utförd av Tyréns nämns det att med den utveckling som föreslås på Luxor 7 
samt med hänsyn till förtätningen av kv. Facklan, kommande utbyggnad av Bråstorp samt 
Lalandiaexploateringen finns risk att trafikplatsen på riksväg 50 ”Trafikplats Motala centrum” får 
mycket tillkommande trafik. Trafikutredningen bedömer dock att maxtimmarna för trafiken från 
och till de olika områdena skiljer sig åt, där Lalandia har en topp på dagen och Luxor på 
eftermiddagen vilket minskar risken för kapacitetsproblem för ”Trafikplats Motala Centrum”. I 
trafikutredningen framkommer det att den högsta belastningen för in- och utfarter från Luxor 7 
uppstår på eftermiddag då många ska hem samtidigt. Det kan då bli kö inne på området men 
infart blockeras inte varför risken för effekter på korsningen Storgatan-Luxorgatan bedöms som 
hanterbara. Beroende på hur Luxors verksamheter växer fram och parkeringar kopplas till olika 
utfarter kan korsningen Luxorgatan-Storgatan behöva utredas ytterligare. En möjlig framtida 
åtgärd, om köbildning uppstår från riksväg 50, kan vara att återinföra ljusreglering i korsningen 
Luxorgatan-Storgatan. 

Korsningen Medevivägen-Metallvägen har ett kapacitetsproblem från Medevivägen och 
vänstersvängande mot riksväg 50. Något som innebär att skyltning inom området mot riksväg 50 
bör ledas via utfarter mot Luxorgatan. För högersväng mot Bråstorp och Linköping har 
korsningen god kapacitet. 

Trafik norrifrån kommer troligen in via Metallvägen-Medevivägen. Detta görs lämpligen med 
hjälp av vägvisning på Metallvägen och från riksväg 50 norrifrån. Ansökan av vägvisning görs hos 
kommunen respektive Trafikverket beroende på väghållarskap. Det är även viktigt, vid infarter, 
att skyltning till parkering för de olika verksamheterna finns. Trafik från söder leds in via 
trafikplats Motala centrum. 

 

Parkering, varumottagning, in- och utfarter 

Parkering för cykel och bil 

Parkeringsbehovet kopplat till fastighetens kommande användning har utretts av Aurum. 
Beräkningen av antalet parkeringsplatser, för cykel och bil, har utgått från kommunens 
parkeringsnorm: ”Riktlinjer för parkering i Motala kommun” (2019-10-16). I de fall parkeringstal 
saknas för den specifika användningen har man utgått från liknande verksamhet som har 
parkeringstal angivna i riktlinjen.  

Detaljplanen är flexibel avseende användningen vilket gör att det finns olika möjliga 
användningskombinationer över tid. Tillåtna bruttoareor för de olika användningssätten 
summerar ihop till större area än vad planen som helhet medger, detta för att skapa flexibilitet. 
Det medger att användningen av byggnaderna kan anpassas till rådande förhållanden över tid. 
Det innebär även att parkeringsbehoven kan se olika ut över tid.  

Avseende cykelparkering pekar utredningen ut lämpliga strategiska lägen nära entréer. Gång- och 
cykelstråk leder gång- och cykeltrafik fram till cykelparkeringar och entréer. För hela fastigheten 
bedöms ett sammanlagt behov av cykelparkering som högst till 987 cyklar i det mest 
trafikalstrande scenariot. Utredningen pekar ut cykelparkeringsmöjligheter för 1 216 cyklar i 
anslutning till de olika entréerna. Det finns därmed goda möjligheter inför en framtida förändring 
av resvanor. 

I parkeringsutredningen, framtagen av Aurum (2021-04-24), har hänsyn tagits till den 
kombination av användning som skapar det största parkeringsscenariot. Det har även tagits 
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hänsyn till samutnyttjande av parkeringsplatser. Största parkeringsbehovet för respektive 
verksamhet uppstår vid olika tider på dygnet och därmed finns möjligheten att samutnyttja 
parkeringsplatser. Parkeringsbehovet har även beräknats utifrån behovet kopplat till byggnadens 
olika entréer. Mest mark för markparkering finns i öster. Utan anläggandet av kompletterande 
parkeringsdäck blir parkering en begränsande faktor för samförläggande av de mest 
parkeringsgenererande verksamheterna. Främst blir begränsningen i väster och söder.   

Det värsta scenariot fås med alternativet där verksamheter med högre parkeringstal utökas i 
kombination med att man har en grundskola och tillhörande skolgård som begränsar antalet 
parkeringsplatser. I ett sådant alternativ blir beräknat behov av bilparkering, inklusive 
maxreduktion, totalt 1 242 platser och med samutnyttjande blir behovet 1 120. Utredningen 
lägger förslag på markparkering kombinerat med tre p-däck på olika ställen för att utöka antalet 
möjliga parkeringsplatser. Utredningen påvisar möjlighet för 1 089 bilar varav 873 som 
markparkering. Skolgården har en yta som motsvarar cirka 100 parkeringsplatser. I detta scenario 
fås ett underskott på cirka 31 platser som motsvarar knappt 3 % av totala behovet på 1 120 
platser vilket bedöms ligga inom felmarginalen. Som tidigare beskrivet, har en ändring mellan 
granskning och antagande gjorts för livsmedelshandeln. Detta medför, i ett värsta scenario, ett 
ökat p-behov på ytterligare 25 parkeringsplatser. Totalt medför det ett underskott på ca 56 platser 
som motsvarar knappt 5% av totala behovet på 1 145, vilket bedöms fortfarande ligga inom 
felmarginalen. Enligt Motala kommuns parkeringsnorm krävs 79 bilparkeringar för skolan men 
de som ska drifta skolan anger ett behov av 32 platser. Med p-däck kan även parkeringsbehovet 
uppfyllas kopplat till de olika entréerna. Byggrätter för tre p-däck finns i plankartan. 

Vid nyetablering eller ändring av verksamheter kommer parkeringssituationen studeras närmare 
för att motsvara kommunens gällande krav på antal parkeringsplatser i bygglov.  

 

Varumottagning 

Inom området finns generösa ytor för den mängd varutransporter som kan förväntas till 
planområdet i framtiden från och till de sju befintliga varumottagningarna för in- och utlastning.  

Den fordonstrafik som behövs för varuförsörjning, sop- och returhantering bedöms kunna lösas 
inom planområdet.  

 

In- och utfarter 

I en planbestämmelse regleras det att Luxor 7 fortsatt ska ha två in-/utfarter mot Luxorgatan och 
två mot Medevivägen. Dock har det inte detaljreglerats var dessa ska vara belägna. Istället har 
utfartsförbud reglerats. I planområdets norra del har ett utfartsförbud mellan Luxor 7 och 
Medevivägen införts som planbestämmelse. Detta motiveras av en befintlig busshållplats längs 
Medevivägen, samt omfattande gång- och cykeltrafik till och från det angränsande Carlsunds 
utbildningscenter. Det har även införts utfartsförbud mot sydvästra delen av Luxorgatan för att 
säkerställa avståndet mot korsningen på Storgatan. Det är inte uteslutet att framtida 
ombyggnation/förbättring av parkeringar och markplaneringen i stort inom Luxor 7, innebär att 
något infartsläge behöver flyttas något i sidled.  

I Luxor 7:s fastighetsgräns mot riksväg 50 behövs inte utfartsförbud i detaljplanen. Enligt Väglag 
(1971:948) 39§ får en enskild körväg inte anslutas till en allmän väg utan väghållnings-
myndighetens tillstånd. Utfart i den riktningen är uteslutet, och obehövligt. 

 

 

 



 31 

Parkeringsangöring hämta-/lämnazon för skola 

Parkeringsangöring för skola ska lösas inom den egna fastigheten, förslagsvis genom befintlig 
utfart mot Medevivägen eller Luxorgatan. En hämta-/lämnazon för skolan bör separera 
biltrafiken från skolans entré för att skapa en trygg och trafiksäker miljö. Kopplingen mellan 
hämta-/lämnazonen och skolans entré bör ske via en trygg och trafiksäker gång och cykelväg. 

 

Trafikalstring 

En utredning av mängden fordon som genereras av ett framtida fullt utbyggt Luxorcenter har 
utförts av Tyréns (Trafikutredning, 2019-10-09). Bedömningar av hur mycket trafik som 
genereras från olika typer av verksamheter i kombination med olika blandning av verksamheterna 
har testats i Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Bedömningarna och beräkningarna är redovisade 
i trafikutredningen från Tyréns (2019-10-09) utifrån ett troligt scenario vilket ger 4 315 bilresor, 
279 med buss och 1611 med cykel per dygn. Ett test med att göra hela den tillåtna byggrätten, 
76 000 m2 BTA, till kontor genererar 4 148 bilresor per dygn. Då kontorsarbetare börjar och 
slutar vid samma tider kommer det leda till ett överbelastat trafiksystem. Att däremot göra 40 000 
m2 BTA kontor leder till 2 400 bilresor per dygn. Med fyra in-/utfarter blir det 600 bilresor per 
in-/utfart och dygn vid en jämn fördelning mellan utfarterna. I resterande byggrätt på 36 000 m2 

BTA bör verksamheter som genererar mycket trafik på andra tider av dygnet finnas, så att 
trafiken sprids ut.  

Enligt rapporten ”Trafikutredning tillkommande frågor” av Tyréns (2021-03-12) är resultatet för 
biltrafik 3 762, buss 490, cykel 1 940, gång, 4 805 samt tillkommande begreppet varutransporter 
med 127 rörelser, per dygn. Utredningen påpekar även att osäkerheten i denna typ av utredning 
är hög/medel med många osäkerhetsfaktorer.  

För grundskolan har motorfordonstrafikens belastning hanterats något annorlunda än för övriga 
markanvändningar. Trafiken för grundskola följer tydliga mönster kopplat till start- och sluttider. 
För att beräkna hur många barn som körs och hämtas vid skolan har Tyréns i sin utredning 
använt sig av ”Barns och ungdomars resvanor – en resevaneundersökning bland 6–15 åringar i 
olika stora orter” utfört av Trivector 2007 på uppdrag av dåvarande Vägverket.  

Kapaciteten på in- och utfarter samt kringliggande vägnät klarar den trafik som genereras enligt 
trafikutredningen. Det som är den begränsande faktorn är att två till tre bilar kan få köa vid 
högsta belastning som uppstår när alla vill åka hem efter jobbet vid 17-tiden. Infart till området 
bedöms inte skapa problem på omliggande vägar. 

Totalt alstras cirka 11 400 resor/dygn inklusive varutransporter till de olika verksamheterna. 
Resultatet är en uppskattning. Exakt hur mycket trafik som de olika verksamheterna kommer att 
alstra går inte att svara på. Detaljplanen begränsar därför den tillåtna byggrätten för de olika 
användningarna.   

Trafikflödet som har uppmätts i utredningen har fördelats ut på de olika infarterna till området 
och använts i de kapacitetsberäkningar som gjorts. Alla infarter visar på en god framkomlighet 
med den föreslagna användningen och de framräknade trafikflödena så länge trafiken sprids ut 
över alla infarter.  
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Figur 18. Planområde med cykel- och bilparkering, gång- och cykeltrafik, varumottagning samt in- och utfarter. 
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Räddningsfordon 

Framkomligheten för räddningsfordon till byggnaderna är god. 

Skyltning 

Skyltning sker utifrån kommunens skyltningsriktlinjer. Motala kommun har ett styrdokument för 
riktlinjer vid skyltning som ger vägledning vid skyltning inom såväl industri- som handelsmiljöer, 
trafikmiljöer och i miljöer med utpekade kulturmiljövärden.  

Bygglov krävs, med få undantag, för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. 

Planbestämmelse f1 ”Bildväxlande ljusskyltar tillåts inte” har införts på plankartan ur 
trafiksäkerhetsaspekt. 

Sprinklerbassäng 

En befintlig sprinklerbassäng finns i planområdets västra del, (se figur 19). Sprinklerbassängen 
fungerar som en källa till befintliga byggnadens sprinklersystem. Dessutom är detta den enda 
vattentillgång räddningstjänsten har för släckningsarbete i den delen av fastigheten. Det 
kommunala ledningsnätet har inte tillräcklig kapacitet för att försörja sprinklersystemet. 
Anläggningens fortlevnad säkerställs med användningen E3 -Sprinkleranläggning. 
 

 
Figur 19. Sprinklerbassäng med pumpar 
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Störningar 

Störningar, vägtrafikbuller 

Planområdet påverkar trafiken vilken påverkar vägtrafikbuller till omgivande bostäder. En 
bullerutredning har utförts för att kartlägga hur detaljplanen påverkar bullersituationen längs 
Medevivägen och Luxorgatan. Det finns flera olika riktlinjer för buller. Vad gäller de befintliga 
bostäderna har de värden som nämns i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 blivit praxis. Där 
anges 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) och 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

För nya bostäder gäller trafikbuller 2015:216 som ställer kraven 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad. 

Bullerutredningen visar att längs Luxorgatan innebär ett genomförande av detaljplanen att de 
ekvivalenta bullernivåerna kommer att öka med 2 dBA jämfört med ett 0-alternativ. Det innebär 
att två hus i kv. Facklan kommer få bullernivåer på högst 62 dBA vilket är högre än gränsvärdet 
på 55 dBA. Fasadens konstruktion tillsammans med de påbyggda fönstren gör att inomhusmiljön 
beräknas klara riktvärdet på 30 dBA. Den maximala ljudnivån nattetid beräknas tangera riktvärdet 
för maximal ljudnivå inomhus under nattetid. 

Beräkningarna visar att när det gäller den ekvivalenta ljudnivån mot Medevivägen överskrids 
infrastrukturpropositionens riktvärde på 55 dBA vid ungefär hälften av husen i 0-alternativet. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär att den ekvivalenta ljudnivån på Medevivägen ökar med 
cirka 1,5 dBA vilket gör att riktvärdet överskrids vid ungefär 3/4 av husen. Vid samtliga hus är 
den ekvivalenta ljudnivån lägre än riktvärdet i förordningen om trafikbuller (60 dBA). Riktvärdet 
för ekvivalent ljudnivå inomhus klaras sannolikt i samtliga hus utmed Medevivägen. Den 
maximala ljudnivån vid fasaderna utmed Medevivägen är mellan 73 och 77 dBA. 

Särskilt i övriga bullerutsatta lägen är det viktigt att det finns tillgång till skyddade uteplatser och 
tyst sida. Enligt Infrastrukturpropositionen ska man helst nå under 70 dBA maxnivå för en 
uteplats och 55 dBA ekvivalent vid en fasad. Enligt bullerförordningen ska man helst nå maxnivå 
om 70 dBA respektive 50 dBA ekvivalent nivå.  

Som bullerutredningen visar finns det längs Medevivägen tillgång till tyst sida där nivåerna 
underskrider rikt- och gränsvärden för både ekvivalent och maxnivåer. Längs Luxorgatan erbjuds 
skyddade gårdar där den ekvivalenta ljudnivån är under 50 dBA. Den maximala nivån överskrids 
vid en liten sträcka längs fasad vid två öppningar mot Luxorgatan. Dock finns gott om övrig 
skyddad utemiljö som underskrider rikt- och gränsvärden. 
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Figur 20. Kombinerad bullerutredningskarta och fasadbullerkarta mot Luxorgatan 

 
Figur 21. Kombinerad bullerutredningskarta och fasadbullerkarta mot Medevivägen 
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Bullerutredning utförd av MiljöInvest AB (2020-04-29) redovisas i figur 20 och 21 ovan, med 
fasadbullerkartor och de beräkningar som har gjorts av den ekvivalenta och maximala ljudnivån 
vid byggnadernas fasader. Trafiken (ÅDT) bedöms öka från nuvarande (med outhyrda lokaler) 
från 2500 på Medevivägen och 3000 på Luxorgatan till 4250 respektive 5500.  

 

Vägtrafik med farligt gods 

Planområdet påverkas av vägtrafik med farligt gods på riksväg 50 väster om planområdet. 
Riksvägen går som närmast 34 meter från existerande lokaler inom Luxor 7. Genom 
”Övergripande riskbedömning”, framtagen av WSP Enviromental Sverige (2017-12-07) har 
riskbedömningar studerats för planområdet. Syftet med riskbedömningen har varit att uppfylla 
Plan- och bygglagens krav på lämplig markanvändning med hänsyn till risk, samt länsstyrelsens 
krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill leden för farligt gods. 

Riskbedömningen belyser risker förknippade med transport av farligt gods på riksväg 50.  
Dessa transporter är av sådan typ där plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med 
livshotande konsekvenser för tredje man, det vill säga risker som påverkar personers liv och 
hälsa, kan inträffa. Bedömningen beaktar inte exempelvis påverkan på egendom, miljö eller 
arbetsmiljö, långvarig exponering av buller, luftföroreningar eller elsäkerhet. 

 
Figur 22. Riksväg 50, belägen till vänster utanför bild, är transportled för farligt gods. I bakgrund syns de byggnader inom Luxorområdet som är 

belägna närmast leden för farligt gods, på cirka 34 meters avstånd. 

Rapporten säger att baserat på befintliga skyddsavstånd krävs inga åtgärder utifrån länsstyrelsens 
riktlinjer för individrisk. Riskbedömning sker utifrån individrisknivå och samhällsrisknivå. Hela 
byggnaden ligger inom acceptabel individrisknivå, konstaterar riskbedömningen. Rapporten 
menar att individrisk råder intill 27 meter från riksvägen, medan befintlig byggnad ligger som 
närmast 34 meter från denna. 

Däremot framgår det av rapporten att man ligger nära samhällsrisknivån, varvid riskreducerande 
åtgärder ska utredas och införas. Med utgångspunkt i länsstyrelsens riktlinjer gör WSP 
bedömningen att ett antal riskreducerande åtgärder är lämpliga och rimliga att bibehålla eller 
införa: 

● Skyddsavstånd gentemot riksväg 50. 

● Ytor som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

● Utrymningsvägar bort från vägen. 

● Friskluftsintag bort från vägen. 
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De samhällsrisknivåer som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ”ALARP-
principen” (As Low As Resonably Practicable). Principen innebär att risker som ligger i den övre 
delen av skalan, nära gränsen för oacceptabla risker, accepteras endast om nyttan med 
verksamheten anses mycket stor och det är praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder.  
I nedre delen av skalan bör inte lika hårda krav ställas på riskreduktion, men möjliga åtgärder till 
riskreduktion ska beaktas. 

Principen innebär vidare att risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock 
ska möjligheter för ytterligare riskreduktion undersökas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad 
kan anses rimliga att genomföra, ska genomföras. 

Med skyddsavstånd menas att ett skyddsvärt objekt inte får placeras inom ett visst avstånd från 
en riskkälla. Inom ett skyddsavstånd kan mindre störningskänsliga verksamheter finnas, liksom 
skyddsanordningar.  

Med ytor som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse menas att anlagda ytor för 
utomhusvistelse, umgänge, lek, grillning och liknande inte ska finnas. Parkeringsplatser och 
gångytor kan finnas då de inte anses utgöra stadigvarande vistelse. 

Lokaler i en byggnad invid leden för farligt gods ska disponeras så att ett skydd mot olyckor 
uppnås. Utrymningsvägar får förläggas så att de mynnar mot riskkällan men det måste även 
finnas utrymningsvägar som inte mynnar mot riskkällan. Med andra ord ska det för samtliga 
lokaler vara möjligt att utrymma bort från riksväg 50, menar rapporten. Att brandutrymning åt 
öster, via annan verksamhet, är genomförbar har säkerställts vid bygglov för Paddeltennisbanor i 
hus 72 under 2019. 

Friskluftsintag ska vara vända bort från riksvägen för att minska risken för att giftig gas eller 
brandfarlig gas kommer in via ventilationssystemet. Åtgärden kommer då att fungera vid extern 
brand. Rapporten rekommenderar vidare att ventilationssystemet utförs så att det kan stängas av 
manuellt av personal i byggnaden. 

Planbestämmelser om störningsskydd med avseende på transport av farligt gods har införts i 
plankartan. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten- och avloppsnätet på omgivande allmän 
plats. Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Fastigheten 
har idag flera serviser och vid förändring inom planområdet utnyttjas de befintliga serviserna. 

Byggnaderna inom fastigheten är anslutna till det allmänna vatten- och spillvattennätet. I den 
södra änden av planområdesgränsen ligger en spillvattenpumpstation med tillhörande ledningar 
inom fastigheten Luxor 7. I plankartan finns E1-område markerat för spillvattenpumpstationen 
för att säkerställa stationens plats. I och med att E1-området ligger lägre pumpas spillvatten ut på 
spillvattenledningsnätet från pumpstationen. Om verksamheten i fastigheten 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 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. I samband med ny- eller ombyggnation som leder till ändring på 
fastigheten kan detta leda till att extra anslutningsavgift för vatten och avlopp ska betalas enligt 
gällande taxa. 
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Dagvatten 

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvattenhantering. Planområdet 
innehåller byggnader med stora takytor och stor del asfalterad mark. Marken i planområdet sluttar 
svagt åt väster. Lågpunkt är invid riksväg 50. 

Befintliga dagvattenledningar i marken leder vattnet till kommunens dagvattenledning till väster 
om Luxor 7, invid riksväg 50. Strömningsriktningen är norrut. Dagvattnet leds under riksväg 50 
och till ett öppet dagvattenmagasin på kommunal mark på västra sidan av riksvägen. För att 
sedan rinna vidare via ett dagvattendammsystem vid Månvägen innan det avleds ut till Vättern. 

En miljöteknisk markundersökning visar att marken består av fyllnadsmassor, främst sand, mellan 
en och två meter mäktig, vilket indikerar att marken i området har hög genomsläpplighet. 

 
Figur 23. Dagens situation, med flödesvägar för dagvatten och punkter med risk för översvämning 
redovisade i blått. Bild från dagvattenutredning utförd av ÅF Infrastructure 2018-01-15. 

 

 

Då det förekommit problem med översvämning av angränsande Carlsund Utbildningscenter har 
en dagvattenutredning utförts av ÅF Infrastructure AB, 2020-04-22. En utredning om förslag på 
dagvatten- och skyfallshantering, som till stor del grundar sig på dagvattenutredningen, har 
utförts av Aurum 2020-10-21. Grundvärden på flöden och avrinningskoefficienter är tagna från 
dagvattenutredningen men de är omarbetade på grund av omtolkad vattendelare. Vattendelaren 
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har justerats efter att rörinspektion utförts vid senare tillfälle och visat att dagvattenledningar i 
den sydöstra delen av fastigheten leds under huset mot västra delen och utsläppspunkt (G). 
 

 
Tidigare har allt dagvatten förts till tre utsläppspunkter i 
fastighetens västra kant. Dagvatten från asfalt- och takytor i 
söder rinner ut på kommunens allmänna dagvattenledning 
via två utsläppspunkter (C och G). Dagvatten från marken 
mot öst samt norra delen av stora byggnadens tak på Luxor 
7 samlas till en 300 mm betongledning (A) som går under 
huset till en pumpgrop med två pumpar väster om huset. 
Därifrån pumpas vattnet upp och bort till kommunens 
allmänna dagvattenledning (B). Denna pumpgrop har även 
tidigare belastats av Luxor 5. De ytor som har belastat 
pumpgropen är markerade med ljusblått i figur 24. 
Pumpgropen betjänas av två pumpar som tar bråkdelen av 
det flöde som kommer dit vid ett större skyfall. Då vattnet 
inte kommer bort och det är en lågpunkt dit mycket vatten 

avrinner har detta 
lett till två 
översvämningar 
under senare år. 
 

 
 

Under 2018–2019 har fastighetsägaren till Luxor 5 
genomfört flera förbättringar av dagvattenhanteringen för 
att minska riskerna för översvämningar. Numera går 
takvattnet på Luxor 5 via en ny trycksatt ledning (D) direkt 
ut på kommunens dagvattenledning och avlastar därmed 
pumpgropen (B). Dessutom har man ändrat 
flödesriktningen för markavvattning från pumpgropen 
som gör att dagvattnet på marken numera går till två olika 
nya pumpgropar norr om skolans entré som leds vidare till 
ett nytt fördröjnings-/infiltrationsmagasin (E) som i sin tur 
kopplas på kommunens allmänna dagvattenledning (figur 
25). 

 
 
 
 
 

Figur 24. Tidigare dagvattenlösning. Förslag på dagvatten- och skyfallshantering Luxor 7 

och 5, Motala, Aurum, 2020-10-21 

Figur 25. Dagens dagvattenhantering. Förslag på dagvatten- och skyfallshantering Luxor 
7 och 5, Motala, Aurum, 2020-10-21 
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Förslaget i figur 26, för framtida hantering av 
dagvattnet bygger på att slippa föra dagvattnet 
från östra sidan av Luxor 7 under huset till 
pumpgropen (B) som fortsatt riskerar att 
översvämmas. Efter en överenskommelse med 
Luxor 5 ska Luxor 7 avleda sitt dagvatten från 
den östra delen rakt norrut (F) och ansluta med 
en 400 mm ledning till dagvattenanläggningen 
som Luxor 5 har anordnat inom sin fastighet. 
Den tidigare anslutningen under huset (A) 
stängs av. På detta sätt minskas vattenflödet 
som förs till (B) relativt från tidigare lösning 
samtidigt som det kommer att ske en viss 
infiltration och fördröjning av det dagvatten 
som avleds i ledningen. Dagvattenröret på 
Luxor 7 anläggs som en infiltrationsanläggning 
med dränerande rör i en makadambädd. 
Beräkningarna utgår från ett slutet rör men med 
en infiltrationsledning kommer en viss del av 
vattnet infiltreras vilket minskar flödet. 
Infiltrerat vatten renas även av infiltrationen. 
Samlat gör detta att trycket på det allmänna 
ledningsnät minskar då dagvattnet till viss del 
fördröjs respektive infiltreras. 
  

Figur 26. Förslag på framtida dagvattenförning. Förslag på dagvatten- och 
skyfallshantering Luxor 7 och 5, Motala, Aurum, 2020-10-21 
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De nya lösningarna är inte dimensionerade för att 
hantera ett riktigt skyfall. Vid ett skyfall kommer 
det att samlas mycket vatten på den asfalterade 
marken för att sedan rinna ned mot skolan på 
Luxor 5. Luxor 5 har historiskt haft 
översvämningar vid skyfall. I rapporten 
”Dagvattenutredning” utförd av ÅF Infrastructure 
AB 2020-04-22, har man för de dimensionerande 
flödesberäkningarna valt ett 20-års regn med 
varaktigheten 10 minuter och en klimatfaktor (Kf) 
1.25. Ett 20-års regn på 10 minuter motsvarar, 
enligt Svenskt Vatten P110 tabell 4.6, 286,7 l/s x 
ha d.v.s. 17,2 mm på 10 minuter. Den beräknade 
ytan vars dagvatten ska ledas mot Luxor 5 är cirka 
3 ha stort. Vid ett 20-års regn med varaktigheten 10 
minuter får denna yta, med hjälp av grundvärden 
från ”Dagvattenutredning” (ÅF Infrastructure AB, 
2020-04-22) ett flöde på 705 l/s vilket motsvarar 
423 m³. Under samma tid avrinner 191 m³ mot 
dagvattenanläggningen på Luxor 5. Därmed blir 
232 m³ kvar att hantera. För att se vad som händer 
vid ett 20-års regn när marken redan är 
vattenmättad används en sammanvägd 
avrinningskoefficient på 0,9. Kvarvarande vatten 
som måste hanteras inom fastigheten Luxor 7 blir 
då 390 m². Om den föreslagna dagvattenledningen 
som leder bort vattnet norr mot ledningsnätet över Luxor 5 utförs som ett perforerat 
infiltrationsrör i en makadambädd med volymen 1,1 m³/m enligt figur 21, i 
”Dagvattenutredningen” (ÅF Infrastrucure AB, 2020-04-22), så fås även en mindre magasinering 
under marken innan svackan fylls upp. Om denna makadambädd är 125 m lång med 30 % 
porvolym kan den magasinera cirka 41 m³ vatten. När makadamdiket fylls och det uppstår ett 
vattentryck kommer även en del av vattnet infiltrera ut genom geotextilduken och ut i sanden 
som i sin tur har hög genomsläpplighet enligt ”Dagvattenutredningen” (ÅF Infastrucure AB, 
2020-04-22) samt genom utlåtandet från ”Kompletterande mark- och grundvattenprovtagning” 
(Suez Recycling AB, 2020-12-03). 

Ytan mellan (A) och (F) är utformad som en skål med dagvattenbrunnar som ligger lägre än 
golvnivån i byggnaden. Med en barriär i fastighetsgräns mellan Luxor 5 och 7 avses att dämma 
upp vattnet till, som högst, +98,40 vilket minskar översvämningsflödet till Luxor 5 utan att det 
leder till skador på Luxor 7. Barriären kvarhåller skyfallsvatten inom Luxor 7 innan den 
översvämmas och vattnet rinner ned till lågpunkten på Luxor 5. Planbestämmelsen m1 ”Barriär 
med en lägsta höjd av 98,40 meter över nollplanet ska uppföras som skydd mot översvämningar” 
har införts i plankartan. Höjden på barriären bestämmer vilket regn som kan tas om hand på 
Luxor 7 innan det rinner över på Luxor 5. Med en barriär på +98,40 kan svackan fyllas med ett 
största djup på 0,4 m vilket motsvarar en volym på 718 m³ (se figur 27). Med denna volym kan 
upp till ett 100-års regn med varaktighet på 10 minuter tas om hand inom fastigheten eller ett 50-
års regn om marken redan är vattenmättad. Ett 100-års regn på 10 minuter motsvarar 488,8 l/s x 
ha eller 2,93 mm/min. Vid större regn kommer överskottsvatten rinna ut mot Luxor 5. För att 
vattnet ska kunna rinna över mer kontrollerat får barriären luta svagt ner mot öst från en högsta 
punkt i väst. På detta sätt kommer vattnet rinna över mer samlat vid östra delen av barriären. 
Detta förenklar planeringen för hur vattnet får rinna vidare på Luxor 5. 

Figur 27. Ytlig dagvattenfördröjning vid skyfall. Förslag på 
dagvatten- och skyfallshantering Luxor 7 och 5, Motala, Aurum, 
2020-10-21 
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I utredningen ”Dagvatten- och skyfallshantering”, utfört av Aurum (2020-10-21), har en 
konsekvensbeskrivning tagits fram. Att höja barriären mellan fastigheterna för att öka volymen på 
svackan medför att vatten, via nedfarten, rinner ner i källaren på Luxor 7 och skador på 
fastigheten uppkommer. Att hålla större regn inom fastigheten bedöms inte heller relevant då 
fastigheten Luxor 5, med dagens dagvattenlösning, får vattenskador innan vattnet från Luxor 7 
rinner över gränsen. Även Luxor 5 kan hantera ett 50-årsregn med varaktigheten 10 minuter, med 
samma förutsättning att marken redan är vattenmättad, men Luxor 7 klarar det med större 
marginal. Genom att magasinera vatten i svacka enligt figur 27 så kommer tillgängligheten till 
fastigheten från norr begränsas vid större regn. Föreslagen gång- och cykelväg till fastigheten från 
norr ansluter precis nordost om svackans slut vid fastighetsgränsen. Det är möjligt att ta sig in i 
fastigheten men för att ta sig till målpunkten får man gå runt svackan istället för föreslagna 
dragningen på gång- och cykelvägen. Även parkeringsmöjligheterna kommer att begränsas då 
vissa av platserna kommer att ligga upp till 0,4 m under vattenytan. Vid sådana, sällan 
återkommande, regn får man räkna med att dessa parkeringsplatser inte kan användas. 

De flesta grönytor på området är belägna i sluttningar och/eller ovanför asfalterad yta vilket 
medför att möjligheten att leda dagvatten till grönområden för infiltration blir resultatlösa. Då 
materialet i området är sandigt finns möjlighet till infiltration av dagvatten. Materialet är dock 
olika över fastigheten varför det är svårt att beräkna kapaciteten i förväg. I samband med att olika 
åtgärder görs kommer infiltrationskapaciteten att undersökas för att säkerställa en god infiltration 
samt att marken är lämplig för infiltration med avseende på markföroreningar. En provtagning av 
mark- och grundvatten vid planerad infiltrationsanläggning har utförts av Suez Recycling AB 
(2020-12-03). Provtagningen visar att marken består företrädesvis av silt, med god vattenhållande 
förmåga samt låg förekomst av föroreningar i mark och grundvatten. Det bedöms inte föreligga 
något hinder för byggnation av infiltrationsanläggning inom området med avseende på 
föroreningssituationen utifrån de undersökningar som har genomförts. 

Enligt ”Föroreningsberäkningar dagvatten”, utförd av Geosigma AB (2020-12-11) så erhålls även 
en rening av dagvattnet från östra sidan av planområdet när det rinner vidare genom 
makadamdiket på Luxor 5. Kombinationen av förändrad verksamhet och makadammagasin inom 
planområdet beräknas reducera belastningen på recipienten från planområdet och sannolikt 
förbättra recipientens möjligheter att uppnå dess miljökvalitetsnormer. 

Enligt ”Dagvattenutredning”, genomförd av ÅF Infrastructure AB (2018-01-15) är marken till 
12% av fastighetsarean anlagd som gräsmatta vilket är välgörande för såväl vistelsemiljön med 
grönytor som dagvattenhanteringen. Detta regleras i plankartan genom bestämmelsen ”Marklov 
krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet (PBL 4 kap. 15 §).”. 
kompensationsåtgärder krävs om man försämrar genomsläpplighet.  

Med en eventuell skolgård för grundskola på östra sidan av planområdet kommer grönytefaktorn 
för Luxor 7 förbättras. Nya ytor med gräs, buskar och sand tillsammans med nya träd tillkommer 
på idag redan hårdgjorda ytor. Befintliga grönytor kommer att behållas och eventuellt förbättras. 
Detta kommer att bidra till förbättrad dagvatteninfiltration. 

För att klara största beräknade parkeringsbehovet finns ett förslag med tre p-däck på olika ställen 
och byggrätter för tre p-däck är medtaget i plankartan. Tillåtna placeringar på p-däcken enligt 
plankartan är på redan hårdgjorda, asfalterade, ytor för att inte försämra planområdets 
grönytefaktor. Från att det redan är en asfalterad yta till att skapa ett p-däck, utan tak, med asfalt- 
eller betongyta kommer flödet från ytavrinningen inte påverkas. Genom att släppa vattnet via 
utkastare mot marken ökar möjligheten för ett mer kontrollerat flöde.  
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Värme 

Vattenfall AB värme är ledningsägare för fjärrvärmenätet. Byggnaderna inom planområdet är 
anslutna till fjärrvärmenätet. 

El 

Vattenfall Eldistribution AB är nätägare för elnät. Byggnaderna inom planområdet är anslutna till 
elnätet. 

Tele, optokabel 

Fiber-/optokabel finns framdraget i området och ledningsägare är Exeo/Telia.  
Byggnaderna inom planområdet är anslutna till fiber/tele. 

Avfalls- och returhantering 

Verksamhetsavfall omhändertas enligt Avfallsförordning (2011:927). För omhändertagande av 
avfall gäller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Plats för insamling och utsortering av 
avfall ska vara dimensionerade och anpassade för den faktiskt mängd avfall som genereras inom 
området.  

Hushållsavfall löses genom den kommunala sophämtningen. Då hushållsavfall även uppstår på 
företag med lunchrum och liknande blir därmed hämtning av hushållsavfall aktuellt för 
användningsområdet avsett för företag. 

För hämtningsfordon som ska samla in avfall i anslutning till utsorteringsplats ska tillräckligt med 
utrymme finnas. Mer information finns att läsa i handbok för avfallsutrymmen utgiven av Avfall 
Sverige. 

 

Administrativa frågor 

Villkor för lov 

Startbesked för ny bebyggelse inom område där skyddsbestämmelse för översvämningsrisk finns 
får inte ges förrän dagvattenåtgärder enligt bestämmelse m1 och b1 har genomförts. (PBL 4 kap. 
14 §) Syftet med villkoret är att säkerställa att en tillfredställande dagvattenlösning anläggs innan 
andra byggåtgärder kan startas. 

Startbesked får inte ges för grundskola förrän bullerdämpande plank har anordnats (PBL 4 kap. 
14 §). 

Ändrad lovplikt 

Marklov krävs för åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. (PBL 4 kap. 15 §) Syftet 
med bestämmelsen är att säkerställa att en fungerande dagvattenlösning hålls intakt. 

Marklov krävs för fällning av träd inom n1. (PBL 4 kap. 15 §) Syftet med bestämmelsen är att 
skydda de värdefulla träd som finns inom området. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 

u-område, marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap. 6§). 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att inget byggs över de allmännyttiga ledningar som 
förlagts över fastigheten.  

Användningsbestämmelser 

H1H2KO1RS1S2Z 
 
H1 – Handel livsmedel Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra livsmedelsbutik med om 

max 2000 m2 BTA inom planområdet, inklusive butiksyta, personal- och lagerutrymmen. 
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H2 – Handel, dock ej livsmedel Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra handel, dock inte 
med livsmedel, upp till 6 500 m2 BTA inom planområdet, inklusive butiksyta, personal- och 
lagerutrymmen. Inom denna användningsbestämmelse kan även mindre restaurang 
inrymmas. 

K – Kontor Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra upp till 23 000 m2 BTA kontor inom 
planområdet. 

O1 – Hotell, vandrarhem, elevhem Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra upp till 30 000 
m2 BTA hotell, vandrarhem, elevhem eller liknande, inom planområdet. 

R – Besöksanläggningar Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för olika typer av 
aktivitets-, sport- och idrottshallar som innebandy, paddeltennis eller annan besöksintensiv 
verksamhet. Totalt medges upp till 30 000 m2 BTA inom planområdet. 

S1 – Grundskola Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för grundskola upp till 5 400 m2 
BTA inom planområdet.  

S2 – Gymnasieskola, vuxenutbildning Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för 
gymnasie-, folkhögskole-, YH-utbildningar eller motsvarande utbildningar upp till 15 000 
m2 BTA inom planområdet. 

Z – Verksamheter, dock ej handel med skrymmande varor Syftet med bestämmelsen är att 
möjliggöra för befintliga industriverksamheter och tillkommande uthyrningar till mindre 
tillverkningsindustrier, verkstäder eller hantverkare upp till 45 000 m2 BTA inom 
planområdet. 

E1 – Pumpstation Syftet med bestämmelsen är att säkerställa behovet av anläggning för 
pumpning av avloppsvatten. 

E2 – Transformatorstation Syftet med bestämmelsen är att säkerställa behovet för elförsörjning. 

E3 – Sprinkleranläggning Syftet med bestämmelsen är att säkerställa tillgång till vatten och 
pumpkapacitet för brandsläckning av anläggningen. 

GATA – Gata Syftet är att säkerställa tillgång till allmän plats för både gång- och cykeltrafik och 
fordonstrafik. 

SKYDD OCH GC - Skyddsområde med gång- och cykeltrafik Syftet är att säkerställa 
tillgång till allmän plats för gång- och cykeltrafik samt skapa skyddsavstånd mot 
Medevivägen. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Riksintressen, kap. 3 och 4 miljöbalken 

Riksintressen som ligger inom eller i direkt anslutning till planområdet är: 

+ Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv – Vättern med öar och strandområden (MB 
4 kap. 2 §) 

+ Riksintresse för kommunikation – riksväg 50 (MB 3 kap. 8 §) 

+ Riksintresse för totalförsvaret – stoppområde för höga objekt, Malmens 
flygflottiljflygplats (MB 3 kap. 9 §) 

+ Riksintresse för totalförsvaret – influensområde för luftrum, Malmens flygflottiljflygplats 
(MB 3 kap. 9 §) 
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+ Riksintresse för totalförsvaret – influensområde för luftrum, Karlsborgs övningsflygplats 
(MB 3 kap. 9 §) 

Riksintressen som ligger i närheten av planområdet är: 

+ Riksintresse för yrkesfisket – Vättern (MB 3 kap. 5 §) 

+ Riksintresse för naturvård – Vättern (MB 3 kap. 6 §) 

 

De användningssätt som föreslås inom planområdet bedöms inte påverka de riksintressen som 
berör planområdet. Planområdet är sedan tidigare bebyggt och planen innebär förändring av 
tidigare byggrätt, förbättrad dagvattenhantering samt att ett gammalt industriområde öppnas upp 
för allmänheten. Aktuellt område används inte för människors utevistelse och friluftsliv och har 
inte betydelse för utevistelse och friluftsliv idag och planeras inte heller ha det. Därför antas 
planförslaget inte innebära en negativ påverkan på dessa intressen. Det tillåts inga höga 
byggnader som kan störa totalförsvaret. Trafikutredningarna visar på att den ökade trafiken till 
och från planområdet kommer att kunna hanteras på det kringliggande gatunätet och inte skapa 
problem för framkomligheten på riksväg 50. 

Konsekvenser kulturmiljö 

Planförslaget bedöms jämfört mot gällande plan inte innebära någon negativ konsekvens för 
kulturvärdena. 

Stora delar av den idag obebyggda marken är i planförslaget prickmark som inte får bebyggas, 
vilket bedöms av den antikvariska utredningen, utförd av Fredrikssons arkitektkontor 2020-09-
15, som positivt. Det resulterar i fortsatt bevarande av den omgivande miljöns öppna karaktär 
som tydliggör den tidigare fabrikens planform och utbredning och som även speglar miljöns 
tidigare funktion som krävde svängrum och avstånd från övrig bebyggelse. 

 

Miljökvalitetsnormer, kap 5. miljöbalken 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda miljön och människors hälsa, genom 
att sätta upp miljökvalitetsnormer för skadliga ämnen som exempelvis kvävedioxid (NO2), 
kväveoxid, svaveldioxid och partiklar (PM 10). Trafiken är den källan som främst ger upphov till 
hälsofarliga utsläpp i form 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. 
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- Miljökvalitetsnormen för grundvatten (Motala-Klockrike - SE648851-146082), som är en 

sedimentär bergförekomst med kemisk och kvantitativ grundvattenstatus god. 

- Miljökvalitetsnormen för närliggande grundvatten (SE648922-501877), som är en sand- 

och grusförekomst som överlagrar den sedimentära bergförekomsten med kemisk och 

kvantitativ grundvattenstatus god. 

Planområdet ligger idag redan på exploaterad mark med en stor andel hårdgjorda ytor som idag 
består av tak-, väg- eller parkeringsytor. Dagvattnet från området leds via en serie kommunala 
dagvattendammar ut i Vättern. 

Dagvattenutredningen, genomförd av ÅF Infrastructure 2020-01-15, har föreslagit att 
avrinningen av dagvatten inom planområdet kommer ha goda möjligheter att minskas genom att 
bygga fördröjning samt att nyttja genomsläppligheten i marken i större utsträckning via 
dränerande dagvattenledning i mark. Åtgärderna på planområdet innebär att föroreningarna i 
dagvattnet kan minskas genom viss fördröjning och infiltration vilket även skapar en naturlig 
rening innan vattnet lämnar planområdet. Dagvattnet fördröjs sedan ytterligare i kommunens 
dagvattendammar innan det rinner ut i Vättern, vilket bidrar till en extra rening av dagvattnet 
innan det når recipienten.  

Planen innebär en ökad trafik i jämförelse med dagens utnyttjande. Gällande detaljplan medger 
dock nyttjande av fastigheten som kan medföra en betydligt högre trafiknivå än dagens. En 
ökande trafik medför ökad miljöbelastning från fordon. 

I en översiktlig miljöteknisk undersökning inom fastigheten Luxor 7 i Motala, utförd av Suez 
Recycling AB (2017-12-11), påvisades låg förekomst av metaller, alifater, aromater, BTEX, 
PAH:er och flyktiga organiska lösningsmedel (VOC-EPA inklusive vinylklorid) där de flesta 
parametrarna låg under respektive detektionsgräns vid vattenprovtagning i grundvattenrör. 
Porgasmätningar samt inomhusmätningar efter rester från tri-användning påvisade inga 
detekterbara mängder vilket tyder på att det inte heller finns djupare liggande föroreningar som 
kan spridas via grundvattnet. Även i det kommunala dricksvattnet på fastigheten kunde 
utredningen verifiera att det inte fanns inträngande VOC i ledningar. 

De markföroreningar som hittades i den nordvästra delen av planområdet har grävts bort och 
behandlats på miljöanläggning för att minska den allmänna miljöbelastningen samt risken för 
negativ påverkan på grundvattnet. De kvarvarande resterna bedöms inte utgöra en risk för 
vattenförekomsten då de ligger vällagrade under hårdgjorda ytor. Området där föroreningarna 
sanerades anses inte lämpligt för fördröjning eller infiltration av dagvatten på grund av risk för 
kvarvarande föroreningar som kan urlakas. 

Påverkan på årsmedelbelastning och dagvattenflöden har studerats med hjälp av 
föroreningsberäkningar av Geosigma 2020-12-11 för hela planområdets befintliga situation och 
framtida situation, med och utan rening i befintliga dammar. Beräkningar har också gjorts för den 
framtida situationen med dagvattenhantering enligt de förslagna makadamdiken och den 
existerande situationen med existerande dagvattendammar. Beräkningarna visar att det erhålls en 
rening av dagvattnet från östra sidan av planområdet när det rinner vidare genom makadamdiket 
på Luxor 5. Dagvattendammarnas reningseffekt på det dagvatten som leds från Luxor 7 väst, via 
det kommunala dagvattennätet, beräknas men beror på lokala förhållanden och dammarnas 
nuvarande reningsfunktion. Om dammarna följer generellt väl fungerande dagvattendammars 
reningseffekt så renas dagvattnet från Luxor 7 ner till acceptabla nivåer. Kombinationen av 
förändrad verksamhet och makadammagasin inom planområdet beräknas reducera belastningen 
på recipienten från planområdet och sannolikt förbättra recipientens möjligheter att uppnå dess 
miljökvalitetsnormer för vatten. 

Även en provtagning av mark- och grundvatten vid planerad infiltrationsanläggning har utförts av 
Suez 2020-12-03. Provtagningen visar att marken består företrädesvis av silt, med god 
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vattenhållande förmåga samt låg förekomst av föroreningar i mark och grundvatten. Det bedöms 
inte föreligga något hinder för byggnation av infiltrationsanläggning inom området med avseende 
på föroreningssituationen utifrån de undersökningar som har genomförts. 

Planen antas medföra en liten risk för att påverka planområdets två grundvattenförekomster samt 
ytvattenförekomsten 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.  

För omgivande bostäder kommer trafikbullret öka och längs Luxorgatan överskrider 0-
alternativets värden i fasad infrastrukturpropositionens riktvärde på 55 dBA men är i huvudsak 
lägre än de 60 dBA som gäller enligt förordningen om trafikbuller förutom i söder där påverkan 
sker från Storgatan. Ett genomförande av detaljplanen innebär att den ekvivalenta ljudnivån i 
fasad för bostäderna längs Luxorgatan ökar med 2 dBA. Det innebär även att bullernivåerna i 
norra respektive södra delen av Luxorgatan överskrider 60 dBA (som högst 62 dBA). 
Genomförda beräkningar visar att ljudnivån inomhus med god marginal klarar gällande riktvärde 
för ekvivalent ljudnivå inomhus (30 dBA) även vid den ökning av trafikmängden som 
uppkommer vid genomförandet av detaljplanen. 

För de befintliga bostäderna längs Medevivägen innebär ett genomförande av detaljplanen att den 
ekvivalenta ljudnivån på Medevivägen ökar med cirka 1,5 dBA vilket gör att 
infrastrukturpropositionens riktvärde överskrids vid ungefär 3/4 av husen istället för hälften som 
i 0-alternativet. Vid samtliga hus är den ekvivalenta ljudnivån lägre än riktvärdet i förordningen 
om trafikbuller (60 dBA). Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus klaras sannolikt i samtliga 
hus utmed Medevivägen. 

Även om utomhusvärdena överskrids för vissa hus är det inte tekniskt och ekonomiskt 
genomförbart att göra åtgärder för att få ned dessa. Hastigheten för gatusträckningarna är redan 
sänkta till 40 km/h och en ytterligare sänkning skulle troligen leda till dålig efterlevnad. Värden 
inomhus ligger under riktvärden varför inga ytterligare åtgärder föreslås. 

 

Samlad bedömning 

Alla planer ska genomgå en miljöbedömningsprocess, där den första delen av processen består av 
en undersökning om betydande miljöpåverkning. Motala kommuns verktyg/mall för den första 
delen av miljöbedömningsprocessen heter ”Undersökning om betydande miljöpåverkan”. Den 
andra delen i miljöbedömningsprocessen kallas strategisk miljöbedömning. Den görs endast om 
planen antas medföra betydande miljöpåverkning. Den strategiska miljöbedömningen mynnar ut i 
en planhandling kallad ”Miljökonsekvensbeskrivning”. 

Mot bakgrund av utförd undersökning om betydande miljöpåverkan 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 
strategisk miljöbedömning. 

 

 

 



 48 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak 
kunna följa nedanstående tidplan.  
(SBN = Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Samrådsbeslut, SBN  10 juni 2020  

Samråd 22 juni 2020 – 18 september 2020 

Granskning 15 november 2021 – 13 december 2021 

Antagandebeslut, SBN 20 april 2022 

Laga kraft cirka 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 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 

Allmän plats 

Kommunen är ansvarig för planens genomförande på fastigheten Innerstaden 1:91. Detaljplanen 
omfattar allmän plats i form av gata, skydd, gång- och cykelväg. Motala kommun är huvudman 
för allmän plats. 

 

Kvartersmark 

Fastighetsägaren är ansvarig för planens genomförande på fastighet Luxor 7. Byggrätten inom 
kvartersmark är avsedd för detaljhandel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse (som hotell, 
vandrarhem), besöksanläggningar, skola och teknisk anläggning. Detaljplanen medger således ett 
brett spektrum av olika användningssätt. Bygglov, marklov, rivningslov söks hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och byggenheten, Motala kommun.  
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Avtal 

Planavtal 

Planavtal tecknades 20 juni 2017 mellan Motala kommun och Luxora Fastigheter AB efter beslut 
om positivt planbesked från Motala kommun, plan- och miljönämnden, 2017-04-20. 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva förutsättningarna för centrumverksamheter, 
detaljhandel, kontor, tillfällig vistelse (som hotell, vandrarhem), besöksanläggningar, 
verksamheter, skola (såsom gymnasial- och/eller vuxenutbildning). Luxora Fastigheter AB avser 
således att utveckla fastigheten till ”Luxorcenter”. 

 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Motala kommun och exploatören. Exploateringsavtalet 
reglerar genomförandet av detaljplanen; behov av fastighetsbildningsåtgärder, kostnader för 
reglering av mark mellan kvartersmark och allmän plats, kostnader och tidplan för ombyggnad av 
allmän plats föranlett av planförslaget. 

 

Övriga avtal 

För att reglera avvattningsåtgärder skrivs överenskommelse/avtal mellan Luxor 7 och Luxor 5 
innan planens antagande. Läs mer under rubriken ”Gemensamhetsanläggning”. 
 
En överenskommelse gällande de föreslagna fastighetsregleringarna mellan ägare till Facklan 3 
och Motala kommun planeras att skrivas innan antagande av planen. Relegeringen avses att 
genomföras för att säkerställa mark för en eventuell framtida utbyggnad eller ombyggnad av 
korsningen. Läs mer under rubriken "Fastighetsbildning" 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsägare 

Luxor 7 – Luxora Fastigheter AB 
Facklan 3 – Bostadsstiftelsen Platen 
Luxor 5 – Motala kommun 
Innerstaden 1:8 – Motala kommun 
Innerstaden 1:91 – Motala kommun 

Fastighetsbildning 

I figur 29 nedan redovisas markregleringar som följer av planen.  

Gröna områden (1), cirka 610 m2, utmed Luxorgatan som enligt tidigare detaljplan är planlagt 
som gatumark, planläggs som kvartersmark och planeras att överföras till Luxor 7 från 
Innerstaden 1:91.  

Röda områden (2), cirka 510 m², utmed Luxorgatan och en bit in på Storgatan som enligt tidigare 
detaljplan är planlagt som kvartersmark, planläggs som gatumark och planeras att överföras till 
Innerstaden 1:91 från Luxor 7.  

Violetta områden (3), cirka 590 m2, längs Medevivägen planläggs som gatumark och planeras att 
överföras från Luxor 7 till Innerstaden 1:91.  
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Gråa områden (4), cirka 220 m², vid södra änden av Luxorgatan planläggs som gatumark och 
planeras att överföras från Facklan 3 till Innerstaden 1:91. Eventuella fastighetsregleringar och 
kostnader av gråa områden regleras i överenskommelse mellan berörda fastighetsägare. 

Motala kommun ansöker om lantmäteriförrättning. Fördelningen av förrättningskostnaderna 
framgår i exploateringsavtalet respektive överenskommelsen.  

 
Figur 28 – Illustration av mark som föreslås överföras. Violetta och röda områden tillhör i dagsläget Luxor 7.  

Gröna områden tillhör Innerstaden 1:91 och grå områden tillhör Facklan 3. 
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Rättigheter 

Följande servitut och nyttjanderätter belastar Luxor 7: 

Avtalsservitut för Kraftledning Akt nr 0583IM-12/10136.1 

Officialservitut för Sprinkler Akt nr 0583-96/94.5 

Officialservitut för Avlopp Akt nr 0583-96/94.8 

Officialnyttjanderätt för Tele Akt nr 05-IM2-43/256.1 

Officialservitut för Byggnad Akt nr 0583-96/94.4 

Luxor 7 har följande servitut och nyttjanderätter: 

Officialservitut för Gång-och cykelväg över Luxor 5 Akt nr 0583-96/94.1 

Officialservitut för Väg för tillfälliga varutransporter över Luxor 5 Akt nr 0583-
96/94.2 

Officialservitut för Avlopp Akt nr 0583-96/94.3 

Dessa servitut är skapade som en konsekvens av att Luxor 5 avstyckades för att säkerställa 
funktionerna för respektive fastighet. Dessa behöver kvarstå men påverkas inte av 
genomförandet av detaljplanen. 

Planförslaget innebär att Luxor 7 primärt ska föra delar av sitt dagvatten över Luxor 5. 
Rättigheter för detta bildas genom överenskommelse, se rubrik ”Gemensamhetsanläggning”. 

Ledningsrätter för kommunens allmänna vatten och avloppsledningar samt 
spillvattenpumpstation i södra delen kommer att bildas inom planlagt u-område. Ledningsägaren 
ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för sina ledningar.  

Gemensamhetsanläggning 

Inom planområdet finns två gemensamhetsanläggningar:  

Motala Luxor GA:1 Spillvatten-och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. 
Ingående fastigheter är Luxor 5 och Luxor 7. 

Motala Luxor GA:2 Stängsel 
  Ingående fastigheter är Innerstaden 1:8 och Luxor 7. 
 
GA:1 föreslås omprövas på grund av förändrad omfattning och användning där befintlig 
dagvattenanläggning byggs om och utökas. 

Innan detaljplanens antagande har Luxor 5 och Luxor 7 tecknat avtal om omprövad 
gemensamhetsanläggning för dagvattenmagasin och fördröjning på Luxor 5. Luxor 5 och Luxor 
7 ansöker gemensamt om lantmäteriförrättning och bekostar densamma utifrån nya andelstal 
efter ombildning. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planavtal har tecknats mellan Motala kommun och Luxora Fastigheter AB där plankostnaderna 
regleras. 

Vid förändring på fastigheten kan eventuella anslutningsavgifter för fastighetsägaren gällande VA 
tillkomma enligt gällande taxa. 

Kostnader för ombyggnad av den allmänna platsmarken (GATA) inom planområdet som 
bedöms förorsakas av planändringen kommer att regleras i exploateringsavtal mellan kommunen 
och exploatören. 

En kostnadskalkyl för ombyggnad av allmän plats föranlett av exploateringen kommer tas fram 
inför detaljplanens granskningsskede. 

Inlösen 

Markregleringar ska genomföras mellan Luxor 7 och Innerstaden 1:91 samt mellan Facklan 3 och 
Innerstaden 1:91. Se mer om detta under rubriken ”Fastighetsbildning”. Någon inlösen är inte 
aktuell i dagsläget för att genomföra regleringarna. 

Annan ersättning 

Någon annan ersättning är inte aktuell i dagsläget för att genomföra detaljplanen. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och spillvatten 

Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten- och spillvattennätet på allmän plats. 
Byggnaderna inom planområdet är anslutna till det allmänna vatten- och spillvattennätet. I 
samband med ny- eller ombyggnation förutsätts att befintliga anslutningar till det kommunala 
vatten- och spillvattennätet inom planområdet används och att anslutningsavgift i enlighet med 
gällande taxa kan komma att utgå.  

Dagvatten 

Dagvatten från östra delen av Luxor 7 ska ledas till ny anslutningspunkt mot kommunalt 
ledningsnät över Luxor 5 och en gemensamhetsanläggning för fördröjning på Luxor 5. För att 
genomföra detta ska ny dränerande ledning anläggas över Luxor 7 och Luxor 5 till 
gemensamhetsanläggningen. Det medför att den sammanlagda belastningen på allmänna 
dagvattennätet kommer minska. Gemensamhetsanläggningen omprövas. 

I samband med ny- eller ombyggnation inom planområdet förutsätts att befintliga anslutningar till 
det kommunala dagvattennätet inom planområdet används och att anslutningsavgift i enlighet 
med gällande taxa kan komma att utgå.  

El 

Vattenfall Eldistribution AB är nätägare för elnät. Byggnaderna inom planområdet är anslutna till 
elnät.  

Elledningar som endast försörjer den enskilda fastigheten är inte allmännyttiga och har således 
inte markerats med planbestämmelsen u. Rättigheter för dessa ledningar regleras mellan 
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fastighetsägare som elkonsument och Vattenfall som elleverantör i ”Avtal om anslutning och 
överföring av el” tecknat 2006-02-06. Under de allmänna avtalsvillkoren för avtalet i fråga gäller 
dessa avtalsvillkor vid upplåtelse av mark: 

7.1 För utförande och bibehållande av nätägarens anläggningar för överföring av el inom dennes område för 
nätkoncession eller för anläggningar med koncession för linje skall kunden upplåta mark i erforderlig mån och 
lämna nätägaren tillträde till berörda fastigheter. Häri ingår rätt för nätägaren att underhålla och reparera 
anläggningarna samt att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hinder för anläggningarna. Skälig hänsyn 
skall därvid tas till kundens intresse.    

7.2 Kunden skall erhålla ersättning enligt gällande författningar och praxis för skador till följd av åtgärder enligt 
7.1. Är anläggningarna avsedda uteslutande för anslutning och överföring av el till eller från kundens elanläggning 
lämnas ersättning endast för tillfälliga skador. Ersättning lämnas inte i något fall för obetydliga tillfälliga skador. 

7.3 Kunden får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra åtgärder som äventyrar funktionen 
eller driften av nät-ägarens anläggningar. 

7.4 Om någon av parterna begär flyttning eller ändring av nätägarens i punkterna 3.8 och 7.1 nämnda 
anläggningar eller vidtager åtgärd, som kräver sådan flyttning eller ändring, skall den andra parten medverka till 
att flyttningen eller ändringen genomförs i den utsträckning så kan ske. Härav föranledda kostnader skall betalas 
av den part som begärt eller förorsakat flyttningen eller ändringen. Beslut i planfråga av kommun enbart i 
kommunens egenskap av planmyndighet medför inte för kommunen sådan betalningsskyldighet som avses i denna 
punkt. 

7.5 Om nätägarens anläggning inte är i funktion och inte heller i framtiden skall användas skall nätägaren på 
egen bekostnad avlägsna anläggningen om kunden begär det och anläggningen innebär väsentligt men för honom. 

Värme 

Vattenfall AB värme är ledningsägare för fjärrvärmenät. Byggnaderna inom planområdet är 
anslutna till fjärrvärmenätet. 

Tele, opto-kabel 

Fiber/opto-kabel finns framdraget i området och ledningsägare är Exeo/Telia.  
Byggnaderna inom planområdet är anslutna till fiber/tele. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planbeskrivningen har upprättats av Gunnar Bejbro, Sonark Arkitektkontor AB tillsammans med 
Esbjörn Larsson, Kenny Wissmar, Tomas Mansour och Jacqueline Snäll på Aurum 
Fastighetsutveckling.  
 
Planhandlingarna har upprättats i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens Plan- och 
byggenhet på Motala kommun genom planarkitekt Lydia Svensson. Tidigare projektledare har 
varit Jonas Olsson, Compound Interest Sweden AB och tidigare planarkitekter har varit Sofia 
Edward, Hedvig Edholm, Johannes Norberg och Mergim Hajdari på Motala kommun. Övriga 
berörda tjänstemän inom kommunen har medverkat i respektive sakområde. 
 
 
Lydia Svensson 
 
 
…………….. 
Planarkitekt 


