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Denna handling har utarbetats av Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggenheten genom projektledare: 

 

 

Marie Nyström 

Planarkitekt, Motala kommun 

Telefon växeln 0141-22 50 00  

och 

Plankonsulter på AFRY, Göteborg: Jasmina Lilja och Hannah Schramm 

 

Beslut: 

SBN beslut, samråd  2022-01-19    

SBN beslut, granskning         

SBN beslut, antagande 

Laga kraft 

 
 
 
Samrådstid: 7 februari - 21 mars 2022 

Eventuella synpunkter kan sändas till plan- och byggenheten senast 21 mars 2022, under adress: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggenheten, 591 86 Motala eller med e-post 
samhallsbyggnad@motala.se 

Planförslaget, miljöbedömningen samt utredningar går att ta del av i kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, 
Motala under kontorstid samt på huvudbiblioteket i Folkets Hus, Repslagaregatan 1, Motala under bibliotekets 
öppettider. Förslaget finns även på kommunens hemsida, under motala.se/planer 

 

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande planförslaget återfinns i kommunens 
sammanträdesportal, under sammantraden.motala.se/ 

 

 
 
 
 
 
Upprättad 2022-01-07 
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Detaljplan för 
Norra Bråstorp etapp 3, 
Motala kommun 

 

 

 

PLANBESKRIVNING 

PLANPROCESS 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. 
Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, 
granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft. Detta förfarande tillämpas 
eftersom kommunen bedömer att planen är av allmänt intresse och stor betydelse. 

 

 
Planprocessen – utökat planförfarande  
                                  
 

 

 

 

 

 
Uppdrag - Kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden ger Plan- och 

byggenheten i uppdrag att inleda ett planarbete. 
 
Samråd - Förslag till detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra 

berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Mellan samråd  - Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.  
och granskning Detaljplanen bearbetas ev. med hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Granskning - Den bearbetade detaljplanen ställs ut för granskning med 

möjligheter att lämna synpunkter ännu en gång. Därefter 
sammanställs ett granskningsutlåtande.  

 
Antagande - Kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden antar 

detaljplanen. 
 
Laga kraft - Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft cirka fyra veckor 

efter antagandet. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda kan ligga till grund för ett överklagande. 

 

Uppdrag Laga kraft Program 

 

Samråd 

 

Antagande 

 

Granskning 

 

Här är vi nu 
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HANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 

 Denna planbeskrivning 

 Plankarta i skala 1:2 000 med tillhörande bestämmelser 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan  

 Grundkarta  

 Fastighetsförteckning  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är tätortsutveckling och stadsdelsutveckling av Bråstorp i Motala stad där 
det möjliggörs för en blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, radhus och kedjehus 
samt flerbostadshus. Detaljplanen ger också möjlighet till offentlig service såsom skola och 
förskola, idrottsanläggningar och vård. Detaljplanen säkerställer tillgång till olika typer av 
bostäder och stärker det lokala centrumet med en tätare och högre bebyggelse. I strategiska lägen 
och stråk möjliggörs centrumändamål i bostadshusens bottenplan. Planförslaget skapar 
förutsättningar att stärka Hökartorget som mötesplats och göra det mer trivsamt, tillgängligt och 
tryggt. Planförslaget innebär att stadsdelens centrum växer norrut. 

Markens förutsättningar och områdets lämplighet har prövats i planarbetet med särskild hänsyn 
till dagvattenhantering, markmiljö, natur- och kulturvärden, geoteknik samt i relation till 
omgivande verksamheter. Grönstruktur, rekreationsmöjligheter samt utbyggnad av strukturer i 
form av trafikförsörjning, el och VA har undersökts och säkerställts i och med planförslaget.  

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

Motala kommun har i Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2020-12-05 gjort 
bedömningen att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.  

Länsstyrelsen anser i sitt yttrande om undersökningssamråd daterat 2020-12-01 att betydande 
miljöpåverkan kan undvikas genom att hänsyn tas och bevarandemöjlighet ges till det område 
klassat som högt naturvärde i naturvärdesinventeringen, genom att en fullständig 
dagvattenutredning tas fram samt genom att recipienten beskrivs gällande MKN och eventuell 
påverkan.  

Motala kommun har i planförslaget tagit hänsyn till ovanstående aspekter enligt Länsstyrelsens 
yttrande om undersökningssamråd. Arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts i området och 
arbete med etapp 2-utredning färdigställs under våren 2022 i dialog med Länsstyrelsen. 

PLANOMRÅDE 

Lägesbestämning  
Planområdet ligger i norra delen av Motala tätort norr om Metallvägen. I norr och öster gränsar 
området till natur och i väster till Norra Bråstorp etapp 1 (utbyggt) och Norra Bråstorp etapp 2 
(planläggning pågår). I söder gränsar planområdet till Bråstorp centrum och handelsområde. 
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Planområdet nås via Slingerbulten som från den östra anslutningen till Metallvägen förlängs 
norrut. Slingerbulten förlängs västerifrån från området som ingår i Norra Bråstorp etapp 2.  

Figur 1. Översiktskarta över planområdet med anslutande vägar. 

Areal 
Planområdet omfattar en yta på cirka 55 hektar och består av fastigheterna Bråstorp 1:50 och 
Bråstorp 1:8. Båda fastigheterna ägs av Motala kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Planområdet befinner sig inom Totalförsvarets riksintressen influensområde höga objekt Malmen och 
Karlsborg, stoppområde höga objekt Malmen samt influensområde luftrum. Planområdet ligger 
inom MSA-området för Linköpings flygplats som utgör ett riksintresse för kommunikation. Då 
detaljplanen inte medger något tillkommande objekt över 45 meter i höjd bedöms detaljplanen 
inte påverka varken riksintresset för totalförsvaret eller kommunikationer. Väster om 
planområdet finns riksväg 50 och söder om planområdet finns riksväg 34, Metallvägen, vilka är 
riksintressen för kommunikationer. Idag nås riksvägarna genom den befintliga vägen Slingerbulten. 
Planförslaget genererar ökade trafikmängder och kapacitetsutökande åtgärder behöver vidtas på 
sikt allteftersom planområdet byggs ut. Planförslaget bedöms dock inte påverka riksintresset 
negativt.  

Planområdet befinner sig på ett avstånd om cirka 1 km från riksintresset för turism och rörligt friluftsliv, 
”Vättern med dess öar och strandområden”. Detta innebär att det rörliga friluftslivets intressen och 
natur- och kulturvärden särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Planförslaget bedöms inte påverka detta 
riksintresse. 

Planområdet 

Smedsby 
 

Bråstorp 
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Natura 2000 
Vättern är Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet. Om en verksamhet 
påverkar ett Natura 2000-område på ett betydande sätt krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a§ MB.  
Detaljplanen är belägen cirka 1,5 km från Vättern. Dagvattendammar i området är tänkta för att 
fördröja och rena vatten innan utsläpp i vattendrag. Avvattning från området som omfattas av 
denna detaljplan sker via Bergsätterbäcken till Motala Ström som avrinner vidare till Boren. 
Därmed antas detaljplanen inte medföra påverkan på Natura 2000-området Vättern.  

Strandskydd 
Planområdet omfattas av strandskydd. I planområdets östra del finns en befintlig 
dagvattendamm. Vatten från dammen avrinner genom ett dike vidare norrut mot 
Bergsättersbäcken. Vattendraget är efter Kartorpsvägen kulverterat. Anlagda dammar, våtmarker 
med vattenspegel och naturliga vattendrag samt diken som tidigare varit naturliga vattendrag har 
strandskydd. Diket går att återfinna på kartor från 1948 där den rinner genom skogsmark och ses 
därför omfattas av strandskydd. Dagvattendammen anlades som en åtgärd för att hantera 
dagvatten i samband med genomförandet av detaljplan 567, Detaljplan för del av Östra Bråstorp som 
vann laga kraft den 2006-04-19. Anlagda dammar med vattenspegel, likt denna dagvattendamm, 
har strandskydd. I planförslaget föreslås dagvattendammens omfång utökas. Strandskyddet inom 
planområdet föreslås upphävas. 

Figur 2. Damm och dike som omfattas av strandskydd. 
 
För att kunna upphäva strandskyddet i en detaljplan måste det finnas särskilda skäl enligt 7 kap. 
18 c-d § miljöbalken samt att strandskyddets två syften inte motverkas, det vill säga att djur- och 
växtlivet inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.  
 
Strandskyddets syften bedöms inte påverkas av planförslaget. Allmänhetens tillgång till 
strandskyddsområdet säkerställs genom allmän platsmark. I och med att dagvattendammen 
kommer att utökas kommer området utvecklas för rekreation med förbättrad tillgänglighet för 
allmänheten jämfört med idag. Området bedöms kunna bidra med sociala värden för rekreation 
och mötesplatser sam gynna växt- och djurliv. Dock ligger skogsmark med naturvärden inom 
strandskyddsområdet för dagvattendammen. Tillgången till skogen för rekreation samt livsmiljö 
för djur- och växtliv påverkas vid bebyggelse. 
 
Som särskilt skäl anges att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. Planförslaget följer intentionerna i dels översiktsplanen, dels 
områdesprogram och dels planprogram. Detaljplanen är central för att skapa de förutsättningar 
som krävs för att Motala tätort ska växa norrut genom en områdesutveckling som kännetecknas 

Damm och dike 
som omfattas av 
strandskydd 
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Planområdet 

   Norra Bråstorp    

       etapp 3 

Norra Bråstorp 
etapp 2 

av tät och blandad bostadsbebyggelse. Slingerbulten och den nya vägen norrut är viktiga 
förutsättningar för trafikmatning både till och inom stadsdelen, men även som entré till Motala 
stad norrifrån på lång sikt.   
 
Upphävande av strandskydd ska även gälla efter att nya förutsättningar råder då 
dagvattendammens omfång utökas. Inget strandskydd ska finnas på de dagvattenåtgärder som 
tillskapas i samband med genomförandet av detaljplanen. 

Vattenskyddsområde 
Området berörs inte av vattenskyddsområde. Inom detaljplanen för Norra Bråstorp etapp 2 
omfattas delar av ett dike av vattenskyddsområdet för Vättern, se karta nedan. Avstånd mellan 
gränsen till vattenskyddsområdet och detta planområde är cirka 250 meter.   

Figur 3. Karta med vattenskyddsområde i Norra Bråstorp etapp 2 samt detta planområde. 

Översiktliga planer 
Översiktsplanen (ÖP 06) anger övergripande hur Norra Bråstorp ska utvecklas. På kartan över 
Motala tätort illustreras aktuellt detaljplaneområde, mellan nordöstra delen av Slingerbulten och 
Bråstorp, som område för framtida bebyggelseutveckling. Planområdets utbredning stämmer 
delvis med översiktsplanen men stäcker sig betydlig längre österut. Översiktsplanen bygger på 
tidigare områdesplaner och planprogram. Översiktsplanen anger även Norra Bråstorp som 
eventuellt område för att lokalisera en återvinningscentral. En återvinningsstation föreslås i denna 
detaljplan ligga öster om Slingerbultens östliga anslutning till Metallvägen.  

Motala kommun arbetar med framtagande av ny översiktsplan, Motala ÖP 2040. Under perioden 
11 oktober - 12 december 2021 har granskning pågått av den nya översiktsplanen - ÖP 2040.  

Översiktsplanens plankarta redovisar för planområdet Stadsbygd och tätortsområden: DP-arbete pågår 
för del av området, Bråstorp Etapp 3. Behov av yta för dagvattenfördröjning undersöks vid exploatering. 
Stadsdelsutveckling med blandade bostäder och offentlig service såsom bland annat skola kan vara lämpligt. 
Likaså lekplats, idrottsyta/fullstor sporthall och/eller fotbollsplaner. Planprogram och områdesplan finns för 
området. 
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Mygghultstippen ingår i området som betecknas som Grönstruktur: Naturvärden och övergripande grön 
infrastruktur.  

I områdets östra del finns redovisat område för dagvatten. 

Planförslaget ligger i linje med de intentioner som finns i Motala ÖP 2040, granskningsversion, 
december 2021. 

På Motala ÖP 2040 plankarta nedan syns den övergripande framtida vägnät och framtida 
stadsbygd i förhållande till planområdet.  

Figur 4. Motala ÖP 2040, granskningshandling, december 2021med planområdet markerat med röd streckad 
linje.
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Områdesplan och planprogram för planområdet 

Bråstorp planerades under 70- och 80-talet som stadens nästa stora utbyggnadsområde för 
bostäder. En områdesplan med översiktlig markdisposition togs fram för drygt 2000 lägenheter, 
låg- och mellanstadieskola, förskolor och kommersiellt centrum. Trafiksystemet baserades på en 
inre huvudgata, Slingerbulten, utformad som en slinga med en västlig och en östlig anslutning till 
huvudleden Metallvägen. Ett sammanhängande grönstråk med bilfria gång- och cykelvägar skulle 
utgöra områdets kärna och ha sin fortsättning i befintliga stråk in mot staden och planerade stråk 
ut mot närströvområden. 

Drygt 300 bostäder uppfördes enligt planerna i västra Bråstorp, men några år in på 1990-talet 
avstannade bostadsbyggandet helt. En detaljplan hade antagits för ytterligare cirka 300 lägenheter 
i flerbostadshus. Låg- och mellanstadieskola byggdes. I stället för den centrumanläggning av 
konventionellt slag som planerats, uppfördes Bråstorp stormarknad som en del av det framtida 
östra Bråstorp, med en trafikorienterad sida mot Slingerbultens östra anslutning till Metallvägen 
(senare ombyggd till cirkulation) och en ”mjuk” entrésida vettande mot bostadsområden, gång- 
och cykelstråk och busshållplats.  

Figur 5. Utdrag ur 1987 års områdesplanekarta. Området som berörs av denna detaljplan är ungefärligt 
markerat med streckad linje. 

Figur 6. Utdrag ur Program för markdispositionen i östra Bråstorp, 2004. Området som berörs av denna 
detaljplan är ungefärligt markerat med streckad linje. 
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         Norra Bråstorp etapp 2     
         pågående planarbete 

Planområdet Norra Bråstorp  
etapp 1 

Östra Bråstorp har under senare år byggts ut för handel med skrymmande varor och vissa andra 
verksamheter. För detta upprättades ett Program för Markdispositionen i östra Bråstorp, godkänt av 
kommunfullmäktige 2004-10-25. I detta program föreslås den övergripande markdispositionen 
läggas fast i en tydlig struktur för trafiksystem, grönstråk och schematisk avgränsning av kvarter. 
Detta skulle underlätta etappvis genomförande och ge flexibilitet att bestämma utformningen för 
varje kvarter när detaljplan upprättas. 

För delar av området finns framtaget Detaljplaneprogram för Norra Bråstorp som godkändes av 
kommunstyrelsen 2008-05-27. Enligt programmet ska området bebyggas med bostäder och 
Mygghultstippen ska nyttjas som fritidsområde.  

Figur 7. Markdisposition enligt planprogram för Norra Bråstorp, 2008. Området som berörs av denna 
detaljplan är ungefärligt markerat med streckad linje. 

Gällande detaljplaner 
Planområdet är till största del inte detaljplanelagt sedan tidigare. I sydväst angränsar området 
delvis till gällande detaljplan för Norra Bråstorp etapp 1 och i de norra delarna till detaljplan för 
Norra Bråstorp etapp 2 som är under framtagande. I söder angränsar planområdet till gällande 
detaljplaner. Hökartorget ingår i planområdet och är planlagt sedan tidigare i Detaljplan för Bråstorp 
stormarknad. 

 

 

 

 

 

Figur 8. Planområdet 
illustrerat med streckad 
linje och i förhållande 
till gällande detaljplaner 
(rosa ytor). 
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Detaljplan för Norra Bråstorp etapp 1  

Området angränsar i sydväst till gällande detaljplan för Norra Bråstorp etapp 1. Enligt den 
gällande detaljplanen är marken planlagd för huvudsakligen bostäder och är idag bebyggd med 
friliggande villor och radhus. 

Figur 9. Detaljplan för Norra Bråstorp etapp 1. Norra Bråstorp etapp 3 ligger öster och norr om etapp 1, se 
streckad linje. 

Detaljplan för norra Bråstorp etapp 2 

Det pågår arbete med detaljplan för Norra Bråstorp etapp 2, granskning genomförd mellan 26 
april och 26 maj 2021. Detaljplanens syfte är att möjliggöra exploatering med bostadsbebyggelse. 
Inom planområdet finns möjlighet att bygga en ny förskola/skola. Inom förskoletomten 
möjliggörs även användningen Vård. Detaljplanen möjliggör en blandad bostadsbebyggelse i 
form av tomter för villor, parhus, kedjehus, radhus samt förskola, skola och vård. 

Figur 10. Utdrag ur detaljplan för Norra Bråstorp etapp 2, granskningsversion. Norra Bråstorp etapp 3 ligger 
öster om etapp 2, se streckad linje. 

Norra  

Bråstorp  

etapp 3 

Norra Bråstorp 

etapp 3 

Norra Bråstorp etapp 3 
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Mark- och bostadsförsörjningsprogram 
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet (MBP) är kommunens program för mark- och 
planberedskap med fokus på bostadsförsörjningen. I programmet redovisar kommunen 
ambitioner för att utveckla bostadsbeståndet i takt med befolkningstillväxten. Kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen innehåller uppgifter om exempelvis mål för bostadsbyggande 
samt planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. I Motala kommuns 
Mark- och bostadsförsörjningsprogram från år 2015 beskrivs det att de tomter som år 2015 fanns 
i Norra Bråstorp inte täcker behovet varvid ett nytt småhusområde behövde planläggas. 

Miljöbedömning 
Motala kommun har i Undersökning om betydande miljöpåverkan daterad 2020-12-05 gjort 
bedömningen att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.  

Samråd har genomförts med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser i sitt yttrande om 
undersökningssamråd daterat 2020-12-01 att betydande miljöpåverkan kan undvikas genom att 
hänsyn tas och bevarandemöjlighet ges till det område klassat som högt naturvärde i 
naturvärdesinventeringen, en fullständig dagvattenutredning tas fram samt att recipienten 
beskrivs gällande MKN och eventuell påverkan.  

Motala kommun har i planförslaget tagit hänsyn till ovanstående aspekter enligt Länsstyrelsens 
yttrande om undersökningssamråd. Arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts i området och 
arbete med etapp 2-utredning färdigställs under våren 2022 i dialog med Länsstyrelsen. 

En detaljerad dagvattenutredning har tagits fram i april 2021. 

Kommunala beslut i övrigt 
Projektbeskrivningen godkändes i Styrsam 2019-10-07. Samhällsbyggnadsnämnden i Motala 
kommun har 2019-10-16 § 158 fått information om att detaljplanen har startats. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
Mark och vegetation 

På uppdrag av Motala kommun har Fennicus Natur AB 2020-05-18 tagit fram en 
Naturvärdesinventering, NVI, för Norra Bråstorp etapp 3. Inventeringsområdet, som är något större än 
planområdet, utgörs av ett flackt skogsområde alldeles norr om Motala. Området är i huvudsak 
starkt präglat av skogsbruk och har låga eller vissa naturvärden, men här finns också partier med 
äldre granskog med vissa naturvärden och ett par sumpskogar med högre naturvärden.  
 
Vid inventeringen identifierades 20 naturvärdesobjekt varav objekt 19 och 20 ligger utanför 
planområdet. Områden med högre naturvärden än den genomsnittliga miljön redovisas och 
beskrivs samt klassas i en fyrgradig skala där klass 1 är Högst naturvärde (av stor betydelse på 
nationell eller global nivå), klass 2 är Högt naturvärde (av stor betydelse för biologisk mångfald på 
regional nivå), klass 3 är Påtagligt naturvärde och klass 4 är Visst naturvärde. 

Inga objekt som omfattas av klass 1 hittades inom undersökningsområdet. En sumpskog 
bedömdes vid inventeringen ha klass 2 Högt naturvärde (objekt 4). En blandsumpskog (objekt 11), 
en damm och ett bryn (objekt 18) bedömdes vd inventeringen ha klass 3 Påtagligt naturvärde. 
Övriga objekt bedömdes ha klass 4 Visst naturvärde. Enligt naturvärdesinventering bör man lämna 
dessa naturvärdesobjekt helt utan åtgärd och exploatering. Inventeringen föreslår även att 
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skyddszoner ska lämnas runt många av sumpskogarna. 16 av dessa naturvärdesobjekt är 
sumpskogar, ett är en våtmark/ damm och ett är en gammal granskog med granar som är 70-140 
år gamla.  

Figur 11. Översiktlig karta ur NVI.  Naturvärdesobjekt klass 1 - 4. Den röda streckade linjen illustrerar 
plangräns. 

Värdeelement  

Inom inventeringsområdet finns en del företeelser i landskapet som är särskilt viktiga för 
bevarande av arter som annars har det svårt med dagens dominerande markanvändning. I första 
hand handlar det om hålträd och äldre särskilt grova träd (gran, tall med flera med omkrets över 
60 cm i brösthöjd). Dessa element förekommer oftast i störst mängd i områden med naturvärden 
och dessa områden är då upptagna som naturvärdesobjekt. Förutom träd finns i området ett par 
stenmurar som är upptagna som värdeelement då de har så pass mycket skrymslen att de kan 
antas vara av särskilt värde som boplatser och övervintringsplatser för tex kräldjur, groddjur och 
smågnagare.  

Den största samlingen av värdeelement ligger utanför planområdet, se Figur 11. Övriga 
värdeelement ligger i huvudsak i planområdets sydöstra del. 

Område 4 i Naturvärdesinventeringen omfattas av naturvärdesobjekt klass 2 - Högt naturvärde. Enligt 
naturvärdesbedömningen har området ett påtagligt biotopvärde då det handlar om odikad 
skogsmark med väldigt lite spår av skogsbruk. Här finns värdefulla strukturer som död ved, 
socklar och äldre träd. Biotopvärdet skulle klassas som högt om arealen varit större. Artvärdet är 
högt då det förekommer många naturvårdsarter och även några rödlistade arter. Området utgörs 
av en lövdominerad sumpskog där glasbjörk och klibbal är de rikligast förekommande trädslagen. 
Här finns också ett stort inslag av tall och i den södra delen gran. Marken är våt och i delar står 
träden på välutvecklade socklar. I den västra delen av område 4 finns rikligt med grov fuktig död 
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ved av både tall och gran och på veden växer flera intressanta mossor och vedsvampar. Här finns 
till exempel de rödlistade arterna kådvaxskinn, gransotdyna, vedtrappmossa och kornknutmossa. 
Längst i norr finns en lite större vattensamling som kan vara lämplig för lekande groddjur. Enligt 
Naturvärdesinventeringen bör området, för bevarande av naturvärden, lämnas helt utan åtgärder. 
Området är känsligt för dränering. En skyddszon behövs för att inte öppna för uttorkande sol 
och vind.  

 
Figur 12. Område 4 i NVI med naturvärdeklass 2 Högt naturvärde.  

Figur 13. Område 4 planlagt som NATUR. Vänster bild visar område i plankarta och höger bild i 
planillustration. 
 
Område 9 i Naturvärdesinventeringen har ett visst biotopvärde då det handlar om våt skogsmark 
relativt opåverkad av dikning. Här finns vissa värdefulla strukturer som socklar och enstaka 
öppna vattenspeglar, men områdets trädskikt är mycket kraftigt påverkat av skogsbruk. Artvärdet 
bedöms som obetydligt då inga särskilt krävande arter klarat det bedrivna skogsbruket. 
 
Område 10 i Naturvärdesinventeringen har ett visst biotopvärde då det handlar om mogen skog i 
kalkrik mark med inslag av enstaka gamla lövträd. Trädskiktet är emellertid kraftigt påverkat av 
gallring och död ved saknas i stort sett helt. Artvärdet bedöms som obetydligt då bara enstaka av 
de vanligaste naturvårdsarterna påträffats. 
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Område 11 i Naturvärdesinventeringen har ett visst biotopvärde då det handlar om odikad 
skogsmark. Här finns värdefulla strukturer som socklar och öppna vattenspeglar. Artvärdet 
bedöms som visst då det finns enstaka naturvårdsarter spritt i området. 
 
Skyddade arter 

Av arter som berörs av fridlysning så förekommer revlummer tämligen rikligt och i området finns 
också blåsippa på enstaka platser. 
 
Bevarande värdeelement 

Den största samlingen av de identifierade värdeelementen är planlagda som kvartersmark. 
Däremot föreslås område 4 skyddas genom att planläggas som NATUR med en skyddszon om 
cirka 10-30 meter. Cirka 200 kvm av norra delen av område 4 planläggs som gata (Slingerbulten), 
där sträckningen är en fortsättning på befintlig vägdragning från väster.  
 
I planförslaget kommer hänsyn ur ett bevarandeperspektiv även tas till del av områdena 9-11. 
Planförslaget säkerställer ett cirka 10 meter brett prickmarksområde genom den planlagda marken 
för SKOLA, BOSTÄDER och VÅRD. Inom prickmarksområde skyddas värdeelement, 3 träd, 
mot fällning. I söder ansluter prickmarksområde till planlagd PARK. Den större delen av område 
9-11 kan även komma att planläggas som skola där naturvärden bör tas i beaktande vid planering 
av skolans utemiljö.  
 
I genomförandet av planförslaget bör kompensationsåtgärder så långt som möjligt vidtas för att 
ta vara på de värden som kan bevaras. Exempel på kompensationsåtgärder kan vara att de 
värdeelement som ska fällas kan läggas som faunadepå eller död ved i närliggande lämpliga 
naturområden. Ett annat exempel är att flytta den stenmur som ska tas bort från befintlig plats till 
närliggande område. Kompensationsåtgärder kan bibehålla viktiga värden samt ge förutsättningar 
för biologisk mångfald.  

Figur 14. Karta ur NVI.  Översikt över områdets värdeelement. Den röda streckade linjen illustrerar plangräns. 
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Geotekniska förhållanden 
På uppdrag av Motala kommun har Tyréns AB 2020-11-13 tagit fram en Översiktlig geoteknisk 
undersökning för Norra Bråstorp etapp 3. Syftet med den geotekniska utredningen är att ge underlag 
avseende de geotekniska förhållandena inför antagande av detaljplan för undersökningsområdet 
genom att översiktligt fastställa de geotekniska förutsättningarna. Aktuellt område har generellt 
goda förutsättningar för vidare exploatering ur geoteknisk synpunkt. Det förekommer dock torv 
inom området där hänsyn ska tas i samband med byggnation. 
 
Grundläggning 

Grundläggning för byggnader upp till 3 våningar kan sannolikt utföras med platta på mark eller 
plintar till fast lagrad mark. Vid större laster eller ett större antal våningar kan pålgrundläggning 
vara aktuellt eller en viss anpassning av fotsulor vid plattgrundläggning för att undvika skadliga 
sättningar. Inför byggnation bör objektspecifika geotekniska undersökningar genomföras i 
projekteringsskedet med hänsyn till antalet undersökningspunkter och avståndet däremellan för 
att säkerställa de geotekniska förutsättningarna.  
 
Inom området där torvjord påträffats rekommenderas inte grundläggning utan åtgärd då jorden 
är sättningskänslig. Det rekommenderas att torvlager schaktas ur och ersätts med 
materialbestämda fyllningsmassor enligt AMA Anläggning eller att marken förbelastas under ett 
par månader om området ska bebyggas. För grundläggning där fyllningsjord förekommer ska 
befintlig fyllning schaktas ur och ersättas med kontrollerad fyllning enligt AMA Anläggning för 
att undvika differentialsättningar. Grundläggning ska utföras frostskyddat. 
 
Schakt- och fyllningsarbeten 

Schakt bör utföras i torrhet då förekommande jord ställvis är siltig vilken är flytbenägen vid 
schakt under grundvattennivån, kraftig nederbörd eller vibrationer. Vid schaktarbeten ska hänsyn 
tas till den naturligt varierande marknivån där schaktväggar ska anpassas så att lokal stabilitet i 
och kring schakter upprätthålls. Fyllningsarbeten på fast lagrad friktionsjord eller morän kan ske 
upp till 3 m utan att skadliga sättningar sker. Fyllning och packning ska utföras som kontrollerad 
fyllning enligt AMA Anläggning. 
 
Blockförekomst 

Morän förekommer ytligt generellt över hela undersökningsområdet där block är synliga vid 
markytan. Området har goda geotekniska förutsättningar med en fast lagrad mark men på grund 
av det något böljande landskapet och förekomst av block kan detta bidra till höga 
exploateringskostnader för att åstadkomma en relativt plan yta och i hänsyn till schaktbarhet. 
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Figur 15. Utdrag från SGU:s jordartskarta (2021-04-08). Blå områden är morän, bruna områden utgör torv 
och gula områden är lera. De skrafferade området kring lövdalen är deponin som utgörs av fyllnadsmassor. 
 

Markradon 

Efter nu utförda undersökningar visar mätvärdena att marken kan klassas som normalradonmark. 
Byggnader som uppförs inom ett område med normalradonmark rekommenderas utföras 
radonskyddande. En kompletterande markradonmätning rekommenderas att utföras i samband 
med framtida byggnation för respektive byggnadsverk för att verifiera radonklass. 
 
Risk för ras och skred 

Aktuellt område består generellt av friktionsjord och bedöms med dagens nivåer inte utgöra en 
risk för ras eller skred. Generellt gäller det att om marknivån ändras i samband med planerad 
byggnation bör en geoteknisk granskning utföras objektspecifikt då planerade byggnationer och 
nivåer är kända. Mygghultstippen består av större uppfyllnadsmassor. Eftersom en något finare 
jordlagerföljd tolkas förekomma överst i jordlagerföljden kring borrpunkt 20T301 och 20T302 
(punkterna ligger nordost om tippen, se karta i Figur 16) ska hänsyn tas till den stora 
uppfyllnaden så att risk för ras eller skred inte skapas vid ändring av marknivå eller lastökning på 
marken. Toppen av Mygghultstippen ligger på nivån cirka +131 möh och vändplanen vid 
förskoletomten i planförslaget för Norra Bråstorp etapp 2 ligger på nivån på cirka +110 möh 
vilket innebär en höjdskillnad på drygt 20 meter.  
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Figur 16. Karta med bland annat borrpunkter ur MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik 
Norra Bråstorp etapp 3, Tyréns 2020-11-13 
 
Stabilitet 

På uppdrag av Motala kommun har Tyréns 2021-03-24 utfört en besiktning och tillhörande 
utlåtande av stabiliteten för Mygghultstippen. Marken i området utgörs av sandig morän samt ett 
mindre kärrtorvsområde med bedömd liten mäktighet nordväst om tippen. Sonderingar utförda 
av Tyréns i omedelbar anslutning till tippen visar på ytliga stopp, inom 1-2 meter. Moränen 
bedöms ha mycket hög relativ fasthet. Själva tippen utgörs enligt tidigare miljöundersökning av 
schaktmassor från gatu-, VA- och ledningsarbeten. Vid besiktning på plats konstaterades att 
slänter ställvis står brant, runt 1:1 i lutning. Större delen av tippen är täckt med ytjord och 
växtlighet har etablerats, vilket binder ytjorden. I vissa områden är dock ytjorden blottad och 
yterosion förekommer med materialtransport som följd.  
 
Området i stort har ingen risk för ras eller skred med tanke på den fasta moränen och små 
marklutningar. Tippen i sig står dock i vissa punkter brant och det rekommenderas därför att 
branta slänter flackas ut till lutning maximalt 1:2. Vidare rekommenderas att blottad ytjord 
etableras med matjord och växtlighet för att förhindra ytterligare materialtransport. Med dessa 
åtgärder bedöms det inte föreligga någon risk för ras eller skred i tippen. 
 

Markföroreningar 
Inom och runt om detaljplaneområdet återfinns ett antal platser där miljöstörande verksamheter 
har bedrivits genom åren men även sådana som är aktiva i dagsläget. I planområdets nordvästra 
del ligger Mygghultstippen som är en gammal kommunal deponi. Deponin är klassad som 
riskklass 3 (måttlig risk) enligt MIFO fas 1 (metod för inventering av förorenade områden). Norr 
om planområdet ligger Motala Bildemontering som fortfarande är i drift. Bildemonteringen är 
även den klassad till riskklass 3 enligt MIFO fas 1. Marken i området har undersökts i flera 

Borrpunkt 20T301     
Borrpunkt 20T302 
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omgångar. Proverna som gjorts har bedömts mot riktvärdena för känslig markanvändning (KM) 
som är de krav som ska uppfyllas för att marken ska vara lämplig för bostäder.  
 
På uppdrag av Motala kommun har Vatten och Samhällsteknik AB 2020-06-01 tagit fram en 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Norra Bråstorp etapp 3 & 4. Resultaten visar att 
föroreningshalterna i den ytliga jorden inom Norra Bråstorp etapp 3 & 4 genomgående är låga 
och under generella riktvärden för KM. I enstaka provpunkter har PAH uppmätts över 
rapporteringsgräns, framförallt på Mygghultstippen men även här är halterna väl under generella 
riktvärden för KM. Resultaten för grund- och ytvattenanalyserna följer samma mönster och 
samtliga uppmätta halter är låga och väl under de bedömningsgrunder som använts.  

Figur 17. Karta ur Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Norra Bråstorp etapp 3 & 4 
 
Sammantaget utifrån utförd undersökning bedöms det inte finnas några föroreningar inom 
området som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön vid planerad markanvändning. 
Planområdet är relativt stort men omfattningen på undersökningen och antal provpunkter/ 
analyserade prover bedöms ge en representativ bild av situationen för de analyserade 
parametrarna. Vatten och Samhällsteknik AB bedömer därför att det i nuläget inte finns behov av 
ytterligare undersökningar eller åtgärder inom planområdet. I samband med kommande 
exploatering kan det ur försiktighetssynpunkt finnas skäl att genomföra viss uppföljande grund- 
och ytvattenprovtagning för att säkerställa att det eventuellt inte finns några lokala föroreningar 
som kan spridas vid till exempel schaktning och grundläggning. 
 

Risk för höga vattenstånd och översvämning 
På uppdrag av Motala kommun har Vatten och Samhällsteknik AB 2020-10-12 tagit fram en 
Översiktlig dagvattenutredning för Bråstorp och Bergsätter där området för detaljplan för Norra Bråstorp 
etapp 3 ingår. Av utredningen framgår det att Motala kommun har år 2016 gjort en 
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översvämningskartering för Motala stad som redovisar instängda områden och vattenvägar på 
markytan vid ett intensivt regn. Inga dagvattenledningar medverkar eftersom de antas vara fyllda 
vid dessa regn. I denna översvämningskartering är jordbruksmarken i Bergsätter den största 
lågpunkten och tillsammans med Bergsättersbäckens kulverterade sträcka pekas den ut som en 
prioriterad ytavrinningsväg. Inom planområdet finns vissa mindre lågpunkter där de större 
lågpunkterna i huvudsak sammanfaller med sumpmarksområden och avrinningsvägarna går åt 
nord/nordöst mot Bergsättersbäcken. 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                        

Figur 18. Karta ur 
Översvämningskartering Motala, 2016 
med planområdet markerat.  

För att bedöma hur skyfall påverkar utredningsområdet med fungerande trummor i de stora 
rinnstråken har analyser gjorts i den översiktliga dagvattenutredningen med hjälp av programmet 
Scalgo Live.  

Figur 19. Kartbilder ur Översiktlig dagvattenutredning. Bilden till vänster visar Skyfallsanalys, 40 mm, 
åtgärdsplatser och utlopp via Bergsättersbäcken och bilden till höger visar Skyfallsanalys, 40 mm, utlopp 
Bergsättersbäcken. 

Planområdet Planområdet 

  Planområdet 
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Det första scenariot (vänstra kartbilden) visar nuläge redigerat med befintliga trummor och 
utloppsledning till Motala ström, se bilaga 5 till Översiktlig dagvattenutredning. Detta scenario är 
intressant att studera för att bedöma risker för befintliga byggnader vid välfungerande avledning 
via Bergsättersbäcken. Gångtunnlarna under Bergsättersvägen syns tydligt i analysen då de fylls 
med vatten. Behov av avskärande diken som skyddar byggnader har undersökts där obebyggd 
mark angränsar mot topografiskt lägre bebyggd mark. Norr om Bråstorpskolan ser det ut att vara 
ett område naturmark som avrinner mot skolområdet, men det finns dagvattenledningar som 
hanterar detta flöde. I det andra scenariot (högra kartbilden) har utloppet från Bergsättersbäcken 
tagits bort och resultatet visar vad som kan hända om ledningen blir full eller inloppet täpps till, 
se bilaga 4 till Översiktlig dagvattenutredning. Mer om skyfall finns redovisat under rubriken Teknisk 
Försörjning, Dagvatten. 
 

Fornlämningar 
På uppdrag av Motala kommun har Arkeologgruppen AB genomfört 2021-01-04 en Arkeologisk 
utredning etapp 1. Utredningsområdet uppgick till cirka 73 hektar och bestod i huvudsak av 
skogsmark. Delar av området har under historisk tid varit blött och idag är marken delvis utdikad. 
Två tidigare arkeologiska utredningar etapp 1 i närområdet öster och söder om det nu aktuella 
utredningsområdet har generat lämningar från historisk tid (Svarvar 2009, Helander 2018). 
Arkeologiska utredning etapp 1 har innefattat kart- och arkivstudier samt fältinventering. Vid 
fältinventeringen registrerades fem objekt varav två var kända sedan tidigare i Kulturmiljöregistret 
(KMR) hos Riksantikvarieämbetet. Objekt 2, 4 och 5 ligger inom områden som föreslås 
exploateras. Objekt 1 och objekt 3 ligger utanför planområdet. Länsstyrelsen har 2021-05-26 
meddelat kommunen att arkeologisk förundersökning behöver göras på objekt 1 (backstuga och 
röjningsröse) och på objekt 2 (fångstgrop). Etapp 2-utredning pågår som inbegriper objekt 2 och 
objekt 4.  
   

 
Figur 20. Utredningsområdet med samtliga objekt, där objekt 1–3 är nyfunna och objekt 4 och 5 är lämningar 
som är kända sedan tidigare.  
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Bebyggelseområden 
Byggnadskultur och gestaltning 

Planområdet är idag obebyggt. Planförslaget möjliggör tätortsutveckling och stadsdelsutveckling 
av Bråstorp. Norra Bråstorp har de senaste åren utvecklats till en populär stadsdel för många att 
bosätta sig. Planerad bostadsbebyggelse i detaljplan för Norra Bråstorp etapp 2 byggs genom 
detta planförslag ihop med Bråstorp centrum/handelsområde vid Metallvägen. Planområdet nås 
via Slingerbulten som från den östra anslutningen till Metallvägen förlängs norrut. Vägsektion för 
denna sträcka av Slingerbulten är utformad med trädallé och dike på båda sidor av vägen. 
Slingerbulten förlängs västerifrån från området som ingår i Norra Bråstorp etapp 2. Själva 
vägdragningen fram till planområdet (se streckad linje i Figur 22) finns planlagt i etapp 1, men är 
ännu inte utbyggd. Slingerbultens vägsektion genom planområdet består av en bredare ensidig 
”grön zon” med svackdike, vegetation och träd. Ambitionen är att vägen ska upplevas som en 
grönskande gata. Från Hökartorget i planområdets södra del föreslås en stadsgata som leder till 
det nya torget i områdets norra del. Stadsgatan är utformad med ensidig allé för att uppfylla 
ambitionen om ett gaturum med en mer sluten och en mer öppen sida. Grönområdet öster om 
befintlig bebyggelse i Norra Bråstorp etapp 1 utvidgas och förlängs norrut och bildar ett grönt 
stråk mellan Bråstorpskolan och natur- och rekreationsområdet kring Mygghultstippen. 
Planförslaget säkerställer gröna kopplingar mellan stråket och idrottsområdet samt kopplar ihop 
med befintliga stråk i Bråstorp, se gröna pilar i Figur 22. I planområdets mitt finns ett 
naturområde som innehåller värdefull natur. Området har stor kapacitet att nyttjas för rekreation 
och vila i den framtida stadsdelen. Lekplatser föreslås skapas på kvartersmark för bostäder samt i 
de allmänna gröna stråken. Befintlig lekplats i anslutning till Bråstorpskolan bevaras och utvecklas 
tillsammans med grönstråket. Lekplatsen kan lätt nås från planområdet. 

Ambitionen är att planområdet ska upplevas som en naturlig utvidgning av befintlig bebyggelse i 
Bråstorp med tydliga gång- och cykelvägstråk som binder ihop befintliga och framtida 
målpunkter. Planområdet ska även kunna kopplas ihop med planerad stadsutveckling norr och 
öster om planområdet på ett naturligt sätt.  

Längs Slingerbulten, matarvägen, torg och stadsgatorna föreslås tätare stadsmässig bebyggelse i 
form av flerbostadshus av typen punkthus och lamellhus. Bebyggelsen för flerbostadshus föreslås 
kunna bli mellan fyra och sju våningar för flerbostadstypen punkthus och mellan två och sex 
våningar för flerbostadstypen lamellhus beroende på läge och placering. Punkthus föreslås även i 
områdets norra del, med sju våningar närmast Mygghultstippen som trappas ner till fyra våningar 
mot den lägre bebyggelsen i öster. Inom vissa områden går det att ersätta flerbostadshus med 
par-, rad- och kejdehus.  

Figur 21. Planområdet sett från rekreationsområde vid Mygghultstippen. 
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På utvalda platser möjliggörs friliggande villor och radhus, i huvudsak i de inre områdena kring 
lokalgatorna. Syftet är att inom planområdet blanda olika bostadstyper och upplåtelseformer och 
skapa en levande stadsdel som främjar integration.  

Längs med stadsgatan som binder ihop Hökartorget i söder med torget i norr finns möjlighet till 
centrumanvändning i bottenplan. Bebyggelsen placeras och vänder sig med entréer mot gatan. 
Tätast bebyggelse med centrumanvändning i bottenplan föreslås kring Hökartorget i söder. 

På valda platser föreslås mark för vård (särskilt boende för äldre). För att skapa flexibilitet finns 
möjlighet att även bebygga dessa platser med skola, förskola och/eller bostäder. 

I planområdets södra del föreslås idrottsområde med plats för bland annat två fullskaliga 
fotbollsplaner och en sporthall. I anslutning till infartsvägen från öster och i anslutning till 
idrottsområde finns möjlighet att bygga ett parkeringshus. Förutom parkeringshus möjliggörs i 
planförslaget även användning centrum och bostäder. 

Hökartorget säkerställs i planförslaget som torg och dess rumslighet förstärks genom ny 
bostadsbebyggelse med centrum i bottenplan. Norr om nuvarande Bråstorpskola föreslås, i 
planområdets södra del, en stor tomt för skola. Ett grönt stråk binder ihop det nuvarande och det 
nya skolområdet. Skolområdena kopplas även till idrottsområdet genom ett till grönt stråk. I de 
södra delarna av planområdet finns förutsättningar att skapa mycket liv och rörelse. 

Öster om matarvägen föreslås återvinningsstation. Den befintliga dammen öster om matarvägen 
bevaras och kan utökas.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. 
Illustration över 
områdets struktur.  
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Bostäder 

Planförslaget möjliggör för drygt 30 punkthus som kan innehålla cirka 720 lägenheter och ett 20-
tal lamellhus med cirka 1000 lägenheter. De flexibla områden som möjliggör villor, par- rad- och 
kedjehus kan exempelvis bebyggas med cirka 60 villatomter och cirka 60 radhus viket sammanlagt 
ger möjlighet till mellan cirka 1650 och 2270 bostäder. Detta innebär mellan cirka 3500-5000 
invånare.  

Minsta fastighetsstorlek för friliggande villabebyggelse är 850 kvadratmeter. Enligt 
planbestämmelser är största byggnadsarea per fastighet för friliggande villor 250 kvadratmeter 
och för par-, rad- och kedjehus en tredjedel av fastighetsarean. Högsta nockhöjd för friliggande 
villor och för par-, rad- och kedjehus är 8 meter vilket motsvarar två våningar. Bebyggelse ska 
placeras minst 6 meter ifrån gräns mot gata. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gräns 
mot grannfastighet. Par-, rad- och kedjehus får sammanbyggas i gräns mot grannfastighet. 
Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från gräns mot grannfastighet. Del av 
huvudbyggnad som endast innehåller garage eller förråd ska placeras minst 2 meter från gräns 
mot grannfastighet.  

På grund av översvämningsrisker vid skyfall samt höga grundvattennivåer tillåts inte källare inom 
stora delar av planområdet. Inom de delar av planområdet där källare tillåts behöver 
genomförbarheten säkerställas och lämpligheten bevakas i bygglovsprövningen. För att säkerställa 
möjlighet till infiltration av dagvatten regleras med planbestämmelse den andel av fastighetsarean 
som får hårdgöras. Inom områden som möjliggör för småskalig bebyggelse i form av friliggande 
villor, par-, rad- och kedjehus får max 50 % av fastighetsarean hårdgöras och inom övrig 
kvartersmark får max 70 % av fastighetsarean hårdgöras.  
 
Arbetsplatser och övrig bebyggelse 

Planförslaget möjliggör för centrumändamål på bostadshusens bottenplan på strategiska platser 
och i framtida stråk. Förutom bostäder och centrumändamål föreslås i planen skola och förskola, 
vård, samt idrottsanläggningar. Norr om planområdet ligger en bildemontering. Vägen till 
bildemonteringen säkerställs i planförslaget. Flera arbetsplatser finns i Bråstorps handelsområde. 
Planförslaget bidrar till att skapa flera arbetsplatser i området. 

 
Offentlig service 

Inom planområdet finns möjlighet att på de rödmarkerade områdena på plankartan bygga 
vårdcentral eller särskilt boende för äldre. 
 
I planområdets södra delar finns ytor på cirka 30 000 kvadratmeter som möjliggör för 
skolverksamhet förslagsvis i form av en ny förskola och skola. Planen möjliggör även för alla 
andra typer av skolverksamhet, till exempel fritids, gymnasieskola, vuxenutbildning, trafikskola 
och liknande.  
 
Inom idrottsområdet finns möjlighet att exempelvis bygga sporthall, fotbollsplaner och 
näridrottsplats med mera. Den nya ytan för skola och/eller förskola ligger bland annat i 
anslutning till idrottsområdet, Bråstorpskolan och skolskogen för att kunna samnyttja lokaler. 
Skoltomten placeras i anslutning till grönområden med gång- och cykelvägar vilket säkerställer 
säkra skolvägar i linje med Motala kommuns strategidokument med samma namn. Befintlig 
skolskog vid Bråstorpskolan ska även kunna användas av allmänheten utanför skoltiderna. 
Kommunens gällande ramprogram för skolor och förskolor ska beaktas.  
 
Om tomten för skola delas ska varje fastighet ha angöring till lokalgata för anslutning till VA och 
sophämtning. Om tomten delas för flera skoländamål behöver varje fastighet ha tillräcklig storlek 
för att möjliggöra friyta för lek och utevistelse. Friyta för lek och utevistelse som begrepp 
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omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin utevistelse. Förrådsbyggnader, 
bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår 
därmed inte i friytan för lek och utevistelse. För friytor vid förskola, skola, fritidshem eller 
liknande verksamhet har Boverket tagit fram allmänna råd som förtydligar innebörden i 
bestämmelserna. Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både 
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverkets allmänna råd 
bedömer att ett rimligt mått på friyta är 40 kvadratmeter per barn i förskolan och 30 
kvadratmeter per barn i grundskolan. Beroende på vilka åldrar skolan blir för varierar inomhus- 
och utomhuskraven på kvadratmetrarna. Forskning visar att den sammanlagda storleken på 
friytan för varje förskola, skola och liknande bör överstiga 3000 kvadratmeter. Om tomten delas 
ska fastigheternas storlek anpassas till kommunens ramprogram för skolor och förskolor och där 
varje enskild förskola, skola eller liknande ska ha en sammanlagd friyta på minst 3000 
kvadratmeter. Friytans placering bör även anpassas efter Naturvårdsverkets gällande riktvärden 
för buller på skolgårdar.  
 
Stora delar av de i Naturvärdesinventeringen identifierade områden 9-11 ligger inom marken som 
föreslås som bland annat SKOLA. Genom skolområdet går ett cirka 10 meter brett 
prickmarksområde med 3 värdefulla träd. Naturvärden bör tas i beaktande vid planering av 
skolans utemiljö.  
 

 
Figur 23. Illustration över planområdets södra del med ytor för bland annat skola (röd linje) och idrott.  
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Figur 24. Illustration över planområdet med maximal exploatering inom kvartersmark som möjliggör bostäder. 
Vid max utnyttjad byggrätt finns möjlighet att bygga cirka 2270 bostäder. 
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Figur 25. Illustration över planområdet med den minsta möjliga exploateringen inom kvartersmark som möjliggör 
bostäder. Vid lägsta utnyttjad byggrätt finns möjlighet att bygga cirka 1650 bostäder. 
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Kommersiell service 

Planförslagets intention är att bygga vidare på stadsdelen Bråstorp med Hökartoget som viktig 
målpunkt. I direkt anslutning norr om Hökartorget finns Bråstorp köpcentrum som 
kännetecknas av sällanköpshandel. Detaljhandeln återfinns i Motala centrum. Den 

centrumanvändning som tillåts i detaljplanen syftar till att försörja boende i området.  

 
Detaljplanen möjliggör för centrumanvändning längs den stadsgata som ses som ett strategiskt 
viktigt stråk för kommersiell service för området. I anslutning till Hökartorget samt längs gatan 
som leder norrut mot det föreslagna torget norr om Slingerbulten möjliggörs centrumändamål i 
bottenplan. Vid torgen i planförslaget blir centrum tvingande i bottenplan.  

 Figur 26.  Planområdet i förhållande till omgivningen. 

 
Tillgänglighet  

Planområdet är flackt vilket innebär att förutsättningarna för att kunna uppnå 
tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler (2011:6) 3 kap. bedöms vara goda. 
 
Hökartorget 

I detaljplanen ingår området för Hökartorget som kommer att bli ett viktigt centrum för hela 
Bråstorp med närhet till såväl handelscentrum som till skola/förskolor. Hökartorget har idag en 
otydlig identitet och har anonyma entréer vilket bidrar till att torget uppfattas som oattraktivt och 
otrivsamt. Förutom att passera torget för att ta sig till handelsbyggnaden saknas anledning att 
använda torget och ta det i besittning. Planförslaget skapar förutsättningar att omvandla torget till 
ett trivsamt, tillgängligt och tryggt torg med attraktiva mötesplatser för många. I planen 
möjliggörs byggrätter som kan rama in torget med bostäder och centrumverksamhet i entréplan. 
Det befintliga stråket från busshållplatsen över torget till den befintliga entrén för 
handelscentrumet föreslås förtydligas och utgöra torgets huvudstråk. För att torget ska bli 
trivsamt och attraktivt för aktivitet, ”häng” och sociala interaktioner behöver det skapas en 
mänsklig skala på omkringliggande byggnader som står i proportion till torgets yta. Husen 
närmast torget bör vara 4 våningar med entréer vända mot torget. Den större byggnaden norr om 
torget kan växa på höjden norrut, upp till 5–6 våningar. Centrumverksamhet ska finnas i 
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bottenplan för att möjliggöra liv i markplanet mot torget. Planförslaget innebär att stadsdelen 
växer norrut. 
 
De offentliga rummen kan levandegöras med hjälp av aktiviteter och evenemang. Ett brett utbud 
ökar förutsättningarna för många besökare, till exempel multiarena, utegym, boulebana samt 
handel, offentliga och kommersiella mötesverksamheter i entrévåningar. Många och trivsamma 
sittplatser, plats- och stämningsskapande belysning och markbeläggningar som skapar tydliga 
riktningar och platser behöver gestaltas med omsorg och eftertanke. Målet är att torget ska vara 
inkluderande och att det ska finnas intressanta aktiviteter och platser att vistas på för alla 
människor i alla åldrar. 
 

Lek och rekreation  
Planen ger goda möjligheter till rekreation.  

Detaljplanen säkerställer ett cirka 40 meter brett grönt stråk (nr 2 på karta nedan) som sträcker sig 
från Hökartorget i söder, längs bebyggelse i Norra Bråstorp etapp 1 och norrut mot före detta 
Mygghultstippen (nr 1 på karta nedan). Stråket ger möjlighet för flera funktioner som lek och 
vardagsmotion men också att vara en attraktiv GC-väg. Stråket ska utformas gent och tryggt med 
genomtänkt belysning. Befintlig lekplats bevaras och ges möjlighet att utvecklas norrut i 
samverkan med grönstråket (nr 3 på karta nedan). Nuvarande bollplan vid skolan bevaras (nr 4 på 
karta nedan). Inom idrottsområdet möjliggörs två fullskaliga bollplaner, näridrottsplats och andra 
mindre ytor för idrottsändamål (nr 5 på karta nedan). Näridrott och olika aktivetsytor möjliggörs 
på Hökartorget. Flera grönområde säkerställs inom planområdet och kan nyttjas för närrekreation 
(nr 6 på karta nedan). I anslutning till framtida flerbostadshus kan fina gårdsmiljöer tillskapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Illustration över 
grönområden och gröna stråk inom 
och i anslutning till planområdet. 
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Vattenområden 
Planområde ligger cirka 1,5 kilometer från Vätterns badstrand vid Varamoviken. Inom 
planområdet planeras dammar för hantering av dagvatten. En befintlig dagvattendamm som finns 
i planområdet planeras att utvecklas för större hantering av dagvatten och rekreation.   

 

Gator och trafik 
Planområdets placering och goda gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser skapar bra 
förutsättningar till att främja mobilitetstjänster och hållbart resande. I enlighet med kommunens 
parkeringsriktlinjer kan parkeringstalen reduceras i området genom att upprätta mobilitetstjänster 
som bidrar till att hjälpa människor att välja bort den personliga bilen som det primära 
transportmedlet. Respektive kvarter kan skapa möjligheter till hållbart resande i form av bil- och 
cykelpooler, goda parkeringsmöjligheter för cykel, laddinfrastruktur för elfordon samt främjande 
av kollektivtrafik. Motala kommun avser att lyfta fram mobilitetslösningar som en viktig del i 
framtida markanvisningar i planområdet. 

 
Biltrafik 

På uppdrag av Motala kommun har Sigma Civil 2020-12-18 tagit fram en Trafikutredning med 
simulering för Norra Bråstorp (etapp 2 och etapp 3) där etapp 4 utreds tillsammans med etapp 3. 
Trafiksimuleringsutredningen redogör för hur kapaciteten i vägnätet kommer påverkas av den 
kommande bebyggelsen. 

Nuläge 

Resultaten från trafiksimuleringarna visar att framkomligheten idag är tillfredställande. Dock 
finns ett par korsningspunkter längs Metallvägen/riksväg 34 med en hög belastning. I Motala är 
trafiken som högst under eftermiddagens maxtimme kl. 16-17 vilket också är den period som har 
den högsta belastningen av vägnätet. I huvudvägnätet är det den signalreglerade korsningen 
Metallvägen/Östermalmsgatan som har högst belastning, där uppstår stundtals kortare köer men 
utan allvarligare problem då köerna inte sprider sig vidare till andra korsningar utan kan avvecklas 
på kort tid. 

Framtida vägnät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 28. Modellen över prognosscenarierna 
med framtida vägnät i svart och trafikens 
simulerade start- och målpunkter i rött där 
även tillkommande bostadsbebyggelse 
inkluderats. Karta ur Trafikutredning med 
simulering. Den svarta prickade linjen 
illustrerar planområdet. 
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2040 utbyggnad av etapp 2, 3 och 4 (2 500 nya bostäder) 

I prognos 2040 enligt ÖP:s samrådsversion och Norra Bråstorp etapp 2–4 uppskattade förslag 
antas en utbyggnad med 2 500 nya bostäder norr om Metallvägen i området mellan riksväg 34 
och riksväg 50. Nya vägkopplingar föreslås i området. De nya bostäderna väntas här alstra cirka 
12 500 tillkommande fordonsrörelser per vardagsdygn. De nya vägkopplingarna avlastar delvis 
huvudstråket längs Metallvägen men trafikökningen ger ändå en högre belastning än idag.  

Figur 29. Ögonblicksbild från simuleringen av prognos 2040 under eftermiddagsrusningen. Den svarta prickade 
linjen illustrerar planområdet. 

 
I simuleringen av den prognosticerade trafiken uppstår flaskhalsar i cirkulationsplatsen 
Metallvägen/Lasarettsgatan och i den signalreglerade korsningen Metallvägen/Östermalmsgatan. 
För att nå en god framkomlighet finns det behov av trimningsåtgärder, exempelvis ytterligare 
svängfält, i dessa två korsningspunkter. Fördjupade kapacitetsstudier av cirkulationsplatsen på 
Slingerbulten vid ICA Maxi/Willys visar att även denna cirkulationsplats kan behöva förstärkas 
för att inte överbelastas. Framtaget trafikförslag bygger på att cirkulationsplatserna i korsningarna 
Metallvägen/Slingerbulten/Lasarettsgatan och Hökartorget/Slingerbulten/Mineralvägen 
utformas med två körfält. Längs Slingerbulten, mellan Metallvägen och Mineralvägen, anläggs 
dubbla körfält i både norrgående och södergående riktning. Hur utformningen kan se ut har 
studerats och två utformningsalternativ har tagits fram. De genomförda kapacitetsberäkningarna 
visar att utformningsförslagen har en kapacitet som är något högre än förväntade trafikflöden, 
även enligt det höga prognosscenariot med exploatering 2040, med 5000 nya bostäder.  

 
2040 med fullständig exploatering enligt ÖP (5 000 nya bostäder) 

I prognos 2040 enligt ÖP:s samrådsversion antas en utbyggnad med 5 000 nya bostäder norr om 
Metallvägen i området mellan riksväg 34 och riksväg 50. De nya bostäderna väntas här alstra cirka 
25 000 tillkommande fordonsrörelser per vardagsdygn. Trafiken kan delvis fördelas om från 
Metallvägen till de nya framtida vägkopplingar som skapas mellan riksväg 34 och riksväg 50. Men 
den ökade trafiken innebär ändå en låg framkomlighet, särskilt längs Metallvägen. Tydliga 
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flaskhalsar i vägnätet är här på samma platser som i scenariot ovan med etapputbyggnad men 
med ytterligare högre belastning. Det gäller främst den signalreglerade korsningen 
Metallvägen/Östermalmsgatan och cirkulationsplatsen Metallvägen/Lasarettsgatan där tydliga 
överbelastningar uppstår. Köerna in mot dessa korsningar växer sig långa och skapar låsningar i 
närliggande korsningar. Vidare innebär det att framkomligheten blir sämre och medför en tydlig 
trafikomfördelning till mindre lokalgator. Det till följd av att trafiken i simuleringarna delvis väljer 
att köra omvägar via lokalvägnätet för att undvika fördröjningar i dessa korsningar. För att nå en 
tillfredställande trafiksituation med all den tillkommande trafiken bedöms det krävas en 
utbyggnad med fler körfält åtminstone i närmast anslutning till nämnda korsningspunkter. 
Fördjupade kapacitetsstudier av cirkulationsplatsen på Slingerbulten vid ICA Maxi/Willys visar 
att det krävs en dubbelfilig cirkulationsplats och dubbla körfält i vardera riktningen mellan 
cirkulationerna för att den inte ska överbelastas. Ett sådant trafikförslag har tagits fram och dess 
effekter har simulerats. 
 
Diskussion och vidare studier 

Utöver nämnda flaskhalsar längs Metallvägen kan övriga delar av riksväg 34 och 50 och dess 
korsningspunkter behöva ses över för att dessa ska kunna hantera prognosens trafikökning. Det 
kan där finnas behov av separata svängfält och andra åtgärder för att skapa en trafiksäker och 
framkomlig trafiksituation. Exempelvis är avstånden till närliggande korsningar vid trafikplatsen 
mellan riksväg 34 och riksväg 50 korta och kan vara problematiskt. Vidare är handelsområdets 
utveckling sannolikt en betydande osäkerhet. En detaljerad studie av planer för handelsområdet 
kan vara viktigt för att skapa en bild av framtida trafiksituation längs Metallvägen. 
 
Vision gatutyper 

 
Figur 30. Vision gatutyper, omarkerade vägar/lokalgator inom planområdet är 7 meter.  
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1 Befintlig del av Slingerbulten 
Denna vägsträcka är befintlig och finns planlagd och utbyggd i samband med bostadsbebyggelse i 
Norra Bråstorp etapp 1. Söder om vägen finns dagvattendike och kvartersmarken innehållande 
småhusbebyggelse nära vägen. I detaljplanen för Norra Bråstorp etapp 2 säkerställs norr om 
vägen ett brett utrymme för hantering av dagvatten (torrdamm och dagvattendike), gång- och 
cykelväg och eventuella bulleråtgärder. Vägen har karaktär av genomfartsled med byggnader 
vända från gatan på båda sidor om vägen.  
 
2 Väg till Mygghult 
Utformning av denna sträcka ingår i detaljplan för Norra Bråstorp etapp 2. Marken öster om 
vägen ingår i denna detaljplan. Vägen leder till förskoletomten som ingår i planförslaget för etapp 
2 samt till framtida rekreationsområde Mygghultstippen och bildemonteringen. Genom 
planförslagen för etapp 2 och etapp 3 (denna detaljplan) säkerställs ett grönt naturområde med 
möjlighet till gång- och cykelväg på båda sidor om vägen.  
 
3 Övergång längs med Slingerbulten 
Denna vägsträcka är planlagd i detaljplanen Norra Bråstorp etapp 1. Vägen är inte utbyggd än. På 
södra sidan om vägen finns vägdike. Marken norr om vägen ingår i denna detaljplan. 
Naturområdet norr om vägen avsmalnas från etapp 2 vidare österut mot det stora grönstråket. 
Marken norr om vägen innehåller böljande parkyta med solitärträd i kombination med 
genare/rakare gång- och cykelväg. Samma utformning/karaktär fortsätter österut. 
 
4 Typsektion vid Slingerbulten 
Marken norr om vägen föreslås innehålla böljande parkyta med fokus på solitärträd i 
kombination med slingrande gång- och cykelväg. Gång- och cykelväg på södra sidan ingår i 
gatumark och ansluter direkt till körbanan. Sektionen sett från norr innehåller: kvartersmark – 
parkmark med gång- och cykelväg och träd – gatumark med körbanor och gång- och cykelväg – 
kvartersmark. Den totala bredden mellan kvartersmark i norr och söder är 25 meter.  

 
5 Cirkulationsplats vid torget 
Gatumark säkerställer yta för cirkulationsplats, gång- och cykelväg, busshållplats och gång- och 
cykelvägöverfart. Nordost om cirkulationsplatsen föreslås ett torg med byggnaderna i anslutning 
till torget. Kvartersmarken kommer närmare gatan. Cirkulationsplats bör ha stadsmässig karaktär 
och bidra till upplevelse om platsen som öppen, attraktiv och trygg.  



 

-      -    36         

 
6 Matarvägen  
Här föreslås en framtida genomfartsväg från och till Motala centrum samt Bråstorp 
handelsområde. Vägen fortsätter byggas likt befintlig gatusektion, dock med en trädallé och gång- 
och cykelväg på vardera sida om vägen samt dagvattendike.  

 
 
7 Huvudgata/centrumgata norr-syd 
Från områdets södra del (strax norr om Hökartorget) föreslås en central stadsgata med 
flerbostadshus. Centrumanvändning möjliggörs i bottenplan. Husen ligger nära gatan och 
entréerna är vända mot gaturummet. Gatusektionen består av öppet/slutet kvarter på motsatta 
sidor och med förgårdsmark vid flerbostadshusen. Grundvision för sektion sett från väster 
innehåller: kvartersmark – gatumark med gångbana, körbana, trädallé och gång- och cykelväg – 
kvartersmark. Den totala bredden mellan kvartersmark i väster och öster är 18 meter. Trädens 
eller gångbanans/gång- och cykelvägens placering kan eventuellt justeras. Övergångar mellan de 
olika gatutyperna och i korsningarna behöver studeras vidare vid detaljprojektering. Det är 
lämpligt med parkeringsytor längs med gatan då typsektion möjliggör användning C i entréplan. 
Parkeringsytorna delar utrymme med trädallén och på vissa platser kan träden och parkeringarna 
byta av varandra. 
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8 Huvudgata/centrumgata väst-öst 
Från matarvägen i öster och mellan idrottsområde och bostadsbebyggelse föreslås en central 
stadsgata med flerbostadshus och offentlig service nära gatan. Centrumanvändning möjliggörs i 
bottenplan på vissa strategiska platser. Gatusektionen består av öppet/slutet kvarter på motsatta 
sidor. Grundvision för sektion sett från norr innehåller: kvartersmark – gatumark med gångbana, 
körbana, trädallé, gång- och cykelväg– kvartersmark. Den totala bredden mellan kvartersmark är 
18 meter. Gång- och cykelväg bör främst finnas på gatans södra sida där offentlig service finns. 
Trädens eller gångbanans/gång- och cykelvägens placering kan komma att justeras. Övergångar 
mellan de olika gatutyperna och i korsningarna behöver studeras vidare vid detaljprojektering. 
 
9 Stråk från flerbostadshus till stora grönstråket 
Lokalgata med gång- och cykelväg på en sida. Gång- och cykelvägens placering kan komma att 
justeras. Övergångar mellan de olika gatutyperna och i korsningarna behöver studeras vidare vid 
detaljprojektering. Den totala bredden mellan kvartersmark är 11,5 meter. 
 
10 Torvsättersvägens norra del 
Befintlig väg till bildemonteringen bevaras i befintlig sträckning och kompletteras med gång- och 
cykelväg på södra sidan. På sikt kan vägen eventuellt göras om till enbart gång- och cykelväg. 
Vägen blir förbindelseväg mellan stora grönstråkets gång- och cykelväg och rekreationsområdet 
på Mygghultstippen. Den totala bredden för gatumark är 11,5 meter. 
 
11 Kvartsvägen 
Kvartsvägen är en befintlig väg där delar av vägen är bussgata vid Hökartorget. Befintlig 
utformning och bredd bevaras men gång- och cykelförbindelse längs med vägen utökas.  
 
12 Lokalgator med gång- och cykelväg 
Lokalgator utformas med körbanor och gång- och cykelväg, främst på den sida som ansluter till 
offentlig service eller flerbostadshus. Gång- och cykelväg binds ihop till anslutande gång- och 
cykelväg. Den totala bredden för gaturummet är 11,5 meter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 – Lokalgata med gångbana 
Lokalgata utformas med gångbana på någon av sidorna. Den totala bredden för gaturummet är 9 
meter.  
 
Övriga gator är lokalgator med bredd 7 meter. 
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Gång- och cykeltrafik 

Befintliga gång- och cykelvägar ger goda möjligheter att ta sig in till Motala centrum som ligger 
cirka tre kilometer från Norra Bråstorp. De röda linjerna på kartan i Figur 31 visar huvudstråken. 
Det finns kopplingar till två huvudstråk från Norra Bråstorp som leder ner till Motala centrum. 
De röda punkterna visar var gång- och cykelvägarna är planskilda. Planområdet som helhet byggs 
i anslutning till befintlig infrastruktur vilket skapar förutsättningar för att kunna arbeta med gång- 
och cykeltrafiken på ett sätt som gynnar just det färdsättet. Det finns redan idag gång- och 
cykelvägar utbyggda i närområdet som bidrar till att skapa möjlighet för den planerade 
exploateringen att ha miljövänliga färdsätt som alternativ. Den lila linjen på kartan i Figur 31 
symboliserar att området ligger inom 3 kilometer från centrum. 

Figur 31. Karta ur Trafikutredning med simulering. Kartbild över gång- och cykelvägar för Norra Bråstorp 
(Trafikverket, 2020.) 
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Figur 32. Illustrationen visar befintliga och, i pågående detaljplaner, planerade gång- och cykelvägar i anslutning 
till planområdet.  

Figur 33. Illustrationen visar helt utbyggt gång- och cykelvägnät.  
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Kollektivtrafik 

Bråstorps centrum har ett tillgängligt läge med flera avgångar om dagen för kollektivtrafik-
pendlare. Till Motala centrum går flera busslinjer och från centrum går det att ta tåg vidare till 
större orter om behov finns. Det finns totalt sju hållplatslägen i närområdet och alla befintliga 
busslinjer kör på Metallvägen eller riksväg 50 (via Illersjövägen). Befintliga hållplatser visas på 
karta nedan. Linjerna som trafikerar området är 304, 305, 308, 309 och 310 samt 628 och 629 
som går längs med västra Bråstorp. Deras hållplatslägen är markerade i ljusblått. För övriga linjer 
är hållplatserna markerade med svarta figurer. Linjerna har flera avgångar om dagen vilket gör det 
smidigt och tillgänglig att ta sig in till Motala centrum. Närmaste befintliga busshållplatsen är i 
Bråstorp handelsområde vid ICA/Willys, i planområdets södra del.  
 
I framtiden planeras kollektivtrafik på vägen Slingerbulten. Framtida busshållplats kan lämpligen 
placeras vid cirkulation vid torget vid Slingerbulten, vid skolan och eventuellt vid matargatan 
söder om den sydligaste rondellen i etapp 3. Alla bostadstomter får då drygt 400 meter till 
busshållplatsen. Matargatan kan bli en viktig framtida nod för kollektivtrafiken. 

Figur 34. Kartbild över hållplatslägen i Bråstorp (Östgötatrafiken, 2020) 

 

Parkering, varumottag, utfarter 

Efterfrågan på parkering ser olika ut i olika delar av kommunen. Faktorer som påverkar 
efterfrågan är bland annat närhet till handel, offentlig service och tillgång till kollektivtrafik. För 
att anpassa kommunens strategier för parkering till aktuell efterfråga har staden i Riktlinjer för 
parkering i Motala kommun delats in i zoner. Enligt riktlinjer ligger Bråstorp inom så kallad cykelzon. 
Cykelzonen utgör större delen av Motala tätort. Tillgång till daglighandel och god kollektivtrafik 
bedöms inte längre lösas endast genom gång. Centrumets handel och service ligger relativt nära 
och många resor kan göras med cykel. Efterfrågan på parkering för boende bedöms vara högre 
än i gångzonen men lägre än i övriga kommundelar. Områden inom cykelzonen med goda 
förutsättningar för kollektivtrafik och dagligvaruhandel inom gångavstånd utgör gångzoner. I 
gångzonen är det gångavstånd till dagligvaruhandel och bra kollektivtrafik. Inom zonen bedöms 
efterfrågan på parkering vara lägre än i övriga delar av kommunen. Efterfrågan på mark är hög 
och kostnaden för parkering inom zonen är därmed högre än i övriga zoner. Norra Bråstorp kan 
på sikt utgöra en gångzon. 
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Planområdet är utformat med ett tydligt gatunät vilket bedöms underlätta orienterbarheten. 
Bostäderna kommer att få sina parkeringar vid eller i nära anslutning till bostadsentréerna, vilket 
ökar områdets tillgänglighet. Parkering ska anordnas inom respektive tomtmark. Skol- och 
förskolans tomt bör disponeras på så sätt att varuintag sker separerat från plats där barn hämtas 
och lämnas i syfte att minska risken för olyckor. Inom vissa kvarter kan det vara möjligt att 
anordna källarparkering. Källarparkering ska dock inte försvåra dagvattenhantering och det 
behöver göras en detaljerad utredning i bygglovsskedet för varje specifikt område. Planen 
möjliggör för ett parkeringshus söder om det planerade skol- och idrottsområdet. Närmast 
Hökartorget föreslås markparkering och en viss del av flerbostadshusen vid torgets 
parkeringsbehov kan hänvisas till den parkeringsytan eller parkeringshuset. Längs med 
centrumgatan där det möjliggörs för centrumverksamheter i bottenplan finns det möjlighet till 
parkering, liksom på lokalgatorna. Flexibla parkeringstal erbjuder fastighetsägaren/byggherren 
möjlighet att minska antalet bilparkering genom att stimulera alternativa transportlösningar och 
därmed minska efterfrågan på parkering. I Riktlinjer för parkering i Motala kommun redovisas möjliga 
åtgärder för reducering av parkeringstal för bil. 
 

Störningar 
Buller 

Under begränsade tider kan störningar i form av buller tillkomma under byggnationstiden eller 
från närliggande verksamheter såsom exempelvis offentlig service och tung trafik från och till 
bildemonteringen. Verksamheters och byggnationens bullernivåer bedöms inte överstiga gällande 
riktvärden och därför förväntas inte några bullerskyddande åtgärder behövas för dessa typer av 
buller. 
 
Inom planområdet föreslås idrottsområde som kan ge störningspåverkan för omgivningen i form 
av ljud och ljus. Enligt en dom (mål nr M 7353-19, 16 december 2020) från Mark- och 
miljööverdomstol är buller från idrottsanläggningar mycket varierande till sin karaktär. Det 
handlar om den sammantagna effekten av olika bullerkällor knutna till idrottsutövning och 
idrottstävling. Ljuden varierar ofta i styrka, frekvens och varaktighet och beror på vilken form av 
idrottsutövning som bedrivs vid tillfället. Av målet framgår även att det är stort allmänintresset 
att idrottsverksamhet kan bedrivas inom rimliga avstånd från bostadsområden. Idrottsområde 
föreslås i planförslaget ligga i planområdets södra del vid matargatan där det lätt kan nås med bil, 
cykel och kollektivtrafik.  
 
Skolområde med skolgård och lekytor kan också uppfattas som störande varför de är placerade i 
områdets södra del i anslutning till ett parkområde.  
 
Gällande bullerföreskrifter ska följas vid utbyggnad av området. Enligt förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader 3§ bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Enligt 
förordning (2015:216) 4§ gäller också att om trafikbuller överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad, så bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot 
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Vidare bör även minst hälften 
av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Enligt förordning (2015:216) 5§ gäller att ifall den maximal 
ljudnivån vid en bostadsbyggnads fasad överskrider 70 dBA, bör den maximala ljudnivån inte 
överskrida med mer än 10 dBA fler än fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. Enligt 
förordning (2017:359) gäller att trafikbuller inte överskrider 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad för en bostad om högst 35 kvadratmeter. 
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Enligt utredningen RAPPORT-105091, Trafikutredning med simulering, Motala kommun, utförd av 
Sigma Civil AB är vägavsnittet som benämns Ny vägsträcka V den väg som kommer gå genom 
etapp 3, för att ansluta till Slingerbulten V. Det är även de vägar som uppmätt lägst ljudnivå ligger 
inom riktvärdena, undantaget för Slingerbulten V som överstiger med ett par decibel i de sista 
mätningarna. 

Figur 35. Trafikutredning med simulering. Sträckor där bullernivåer beräknats. Underlagskarta: Trafikverket.  
 
Tabell 8 i Figur 36 visar att vid en full utbyggnad enligt ÖP ökar den ekvivalenta bullernivån 
ytterligare 1–2 dBA längs några av de redovisade vägavsnitten. Den största ökningen beräknas 
ske längs den västra delen av Slingerbulten. Längs detta avsnitt ökar den ekvivalenta ljudnivån 
med cirka 7 dBA jämfört med nuläget. I Tabell 9 redovisas de beräknade bullernivåerna längs två 
framtida vägsträckningar, se Figur 36. På dessa avsnitt redovisas nivåerna år 2040 vid full 
exploatering enligt ÖP samt enligt utbyggnad enligt etapp 2, 3, 4 (2500 nya bostäder).  
Längs den norra nya vägsträckningen, punkt 11 i Figur 36, ökar den ekvivalent ljudnivån med 
cirka 2 dBA vid full utbyggnad av ÖP jämfört med utbyggnad enligt etapp 2, 3, 4. 
 
Bullernivåerna inom området ser ut att klaras vid en fullständig utbyggnad av etapp 2–4. Buller 
inom vägsträcka Nr 11 i Figur 36 ökar med 1dBA i förhållande till gällande riktvärden för buller 
så antingen behöver flerbostadshusen närmast matarvägen inneha lägenheter med max 35 kvm, 
vara genomgående lägenheter eller ligga mer än 10 meter ifrån vägkant. Uteplatser ska utformas 
och placeras så att de klarar gällande riktvärden.  
 
Tunga fordon från bland annat verksamheter, offentlig service samt bussar kan ge upphov till 
buller/störningar men bedöms inte enligt utredningen överskrida gällande riktvärden. 
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Figur 36. Tabell ur Trafikutredning med simulering. 
 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Den nya bebyggelsen ansluts till kommunens befintliga vatten- och spillvattennät (VA-nät). VA-
ledningar föreslås placeras inom mark planlagd som GATA, NATUR eller PARK. I och med 
föreslagen bebyggelse i planområdet ska verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 
inrättas för området för att skydda människors hälsa och miljön. 

Vid högre husbyggnationer inom planområdet behöver kontroll göras av vattentryck i 
ledningsnät och bedömning måste göras utifrån behovet av vattentryck för att nå de högre 
våningarna i aktuell byggnad. Eventuellt kan byggnationen behöva innefatta en tryckstegring i 
fastigheten för att uppnå rätt vattentryck. Kontakt tas med VA-huvudmannen i samband med 
projektering av byggnad och för utredning av vattentryck. Om behovet uppkommer gällande 
utbyggnad av tryckstegring för vatten ska det kunna ske på naturmark i samråd med park- och 
naturansvarig.  

Om verksamheten inom en fastighet 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 
SSEN-1825, behöver installeras. Fastighetsägaren är ansvarig för att detta sker. Installation av 
fettavskiljare i kök ska planeras i samband med bygglov om verksamheten kräver det. Om det blir 
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någon form av förskola/skola är det viktigt att anslutningspunkten för tömning av fettavskiljaren 
tas med i planeringen för att uppnå en trafiksäker miljö för barnen. 

 

Dagvatten 

På uppdrag av Motala kommun har Vatten och Samhällsteknik AB 2020-10-12 tagit fram en 
Översiktlig dagvattenutredning för Norra Bråstorp etapp 3. Ansvaret för avvattningen inom ett 
planområde vilar på de enskilda fastighetsägarna (avvattningen inom den egna fastigheten) och på 
huvudmannen för de allmänna platserna (avvattningen av gator, vägar, torg och parker). Med 
avvattning menas då den naturliga infiltration som marken klarar och de förutsättningar marken 
har att leda undan vattnet. I och med att det i planområdet finns behov av skyfallshantering såväl 
som rening bedöms det finnas behov av allmänna dagvattenanläggningar. Eftersom området 
planeras för omfattande samlad bebyggelse bör kommunen ta ett övergripande ansvar för 
dagvattenavledningen och att verksamhetsområde för dagvatten fastställs. På så sätt säkerställs 
det att dagvattenhantering kan ske utan risk för människors hälsa eller skydd för miljön.  
 
Den framtida exploateringen kommer att medföra att mark hårdgörs, att höjdsättning förändras 
och att nya system för avvattning anläggs. Då skogsmarken i området är låglänt och blöt i nuläget 
har den en viktigt vattenhållande funktion. För att byggnation ska vara möjlig i den låglänta 
skogsmaken krävs utdikning och/eller fyllning för att säkerställa dagvattenhantering. I och med 
detta föreslår den översiktliga dagvattenutredningen att dagvattenhanteringen i området baseras 
på ytliga huvudrinnstråk med en stor andel föreslagna åtgärdsplatser. På så sätt bevaras den 
vattenhållande funktionen. Föreslagen dagvattenhantering ger god möjlighet att rena dagvattnet 
för att begränsa exploateringens påverkan på recipienternas miljökvalitetsnormer.  
 
I den översiktliga dagvattenutredningen har huvudstråk för avvattning med behov av 
dagvattenåtgärder identifierats. Huvudrinnstråken består av diken, kulverterade sträckor och 
flödesvägar över mark. Placering av rinnstråk har skett med hänsyn till befintlig topografi. 
Nivåskillnaderna är små i området, vilket medför att stråkens placeringar är flexibla. De 
föreslagna stråkens läge måste anpassas bland annat till framtida höjdsättning av mark och 
framtida gatustruktur.  
 
Den översiktliga dagvattenutredningen anger att vid vidare exploatering närmare 
Bergsättersbäcken bör dikningsföretaget Bergsätter omprövas för de delar som exploateringen 
berör och delar av båtnadsområdet övergå i kommunalt huvudmannaskap. 
 
I den geotekniska utredningen framgår det att området har goda förutsättningar för naturlig 
infiltration med hänsyn till de låga grundvattennivåerna och generellt grovkorniga jordarterna. 
Dock tyder det på att förutsättningarna är begränsade inom de blötare områdena som tidigare 
pekats ut i samband med naturvärdesinventeringen.  
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Figur 37. Karta ur den översiktliga dagvattenutredningen: Åtgärdsplatser, ytbehov och beräknat utflöde. Röd 
prickad linje illustrerar plangräns. 

Figur 38. Karta ur den översiktliga dagvattenutredningen: Avrinningsområden, åtgärdsplatser. Röd prickad linje 
illustrerar plangräns.  
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På uppdrag av Motala kommun har AFRY tagit fram 2021-09-30 Detaljerad dagvattenutredning 
Bråstorp etapp 3. Av utredningen framgår det att exploateringen av utredningsområdet medför att 
dagvattenflödet från området vid det dimensionerande 5-årsregnet ökar från 300 till 6 700 l/s. 
Detta motverkas med en fördröjning av 10 mm/m2 hårdgjord yta inom området, vilket innebär 
att en fördröjningvolym av omkring 2 964 m3 ska anläggas. Baserat på markklassificeringarna i 
området krävs viss rening då recipienten är känslig, vilket innebär att endast svackdiken och 
växtbäddar kravställs enligt Motalas rutiner för dagvatten. För att skapa reningen inom området 
föreslås att två dammar anläggs i den norra delen av planförslaget, men att majoriteten av 
fördröjningsvolymen skapas genom att utöka den befintliga damm som finns i den sydöstra delen 
av planområdet. Vidare föreslås lösningsförslaget hantera dagvatten från de större vägarna inom 
den egna gatusektionen genom att leda och fördröja dagvattnet i växtbäddar/skelettjorden.  
 
Vattnet leds via dikningsföretag till Motala ström och vidare till Boren, som båda två är klassade 
vattenförekomster.  
 
Inom planområdet finns det två områden där vattnet samlas vid större regn. Områdena är de 
platser där det förekommer kärrtorv enligt SGU:s kartor. Det södra området leder vattnet vidare 
mot bebyggelsen söder om utredningsområdet. Vid större regn finns det en risk för skada på 
bebyggelsen om ihållande regn mättar det övre jordlagren innan ett större intensivt regn inträffar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39. Cirklarna visar områden där vatten 
samlas vid större regn. Källa: Detaljerad 
dagvattenutredning april 2021. 

Omhändertagande av dagvatten hanteras genom fördröjning och rening i anläggningar som är 
dimensionerade för en viss återkomsttid. Vid nederbörd med hög intensitet som skyfall kommer 
dessa anläggningar inte kunna fördröja avrinningen utan dagvattnet avrinner istället ytligt och kan 
potentiellt orsaka marköversvämningar med stora skador på byggnader och annan känslig 
infrastruktur. För att minimera risken för översvämningar är det viktigt att inte skapa instängda 
områden samt att höjdsätta marknivån så att avrinning och fördröjning sker på ytor där ingen 
skada sker. Den principiella höjdsättningen för fastigheten måste säkerställa att marken lutar från 
byggnaderna mot gatunätet och närliggande grönytor som leder vattnet från området. Genom 
planbestämmelse regleras att färdig golvhöjd ska vara minst 0,5 meter ovan angränsande gata för 
att säkerställa avrinning av dagvatten. Parallellt med denna detaljerade dagvattenutredning har en 
ny höjdsättning tagits fram som även kontrollerats ur ett skyfallsperspektiv då vattnet rör sig ytligt 
i området. För att säkra upp avrinningen samt fördröjning vid skyfall har det i plankartan 
markerats fördröjningsytor/dammar samt gröna stråk där avrinning kan ske. 
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Flödesberäkningar 

Avrinningen före och efter planerad bebyggelse har beräknats i utredningen enligt 
rekommendationer i publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Det kommunala 
dagvattenledningsnätet planeras för återkomsttiden 5 år som är dimensionerande för flöden upp 
till ledningens hjässa medan området ska klara av återkomsttiden 20 år utan marköversvämning. 
För att ta hänsyn till framtida förändringar i nederbörd används en klimatfaktor i beräkningarna. 
Ett klimatkompenserat 100-årsregn beräknas för att säkerställa att området kan omhänderta 
genererad volym utan betydande skador på bebyggelse som följd. Pågående klimatförändringar 
innebär en framtid med intensivare regn och risk för högre vattennivåer. För att dagvattensystem 
ska vara rätt dimensionerade även i framtiden görs en så kallad klimatkompensation genom att 
multiplicera nuvarande regnintensiteter med en faktor som är större än 1. I den Detaljerade 
dagvattenutredningen används ett påslag med en klimatfaktor 1,25 vilket medför en kapacitetsökning 
med 25 % för dagvattenledningssystemet. 
 
Förslag för dagvattenhantering  

I planförslaget reserveras mark för att ta hand om dagvatten. Längs gatumark finns plats för 
diken och trädallé med tillräcklig yta för att möjliggöra omhändertagande av dagvatten. 
Sumpskogsområde i planområdets mitt sparas som NATUR och det föreslås dammar i 
strategiska lägen. Inom områden för småhusbebyggelse (villor, par-, rad- och kedjehus) får max 
50 % av fastighetsarea hårdgöras och inom områden för flerbostadshus, vård, skola och idrott får 
max 70 % av fastighetsarea hårdgöras. De större dagvattenåtgärderna föreslås placeras på allmän 
platsmark (NATUR, PARK och GATA). För ytor som används för samlad parkering bör mark 
reserveras för dagvattenhantering/oljeavskiljning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 40. Översiktlig 
placering av                      
fördröjningsdammar.  

Dagvattendammar 
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Genom planbestämmelse regleras att färdig golvhöjd ska vara minst 0,5 meter ovan angränsande 
gata för att säkerställa avrinning av dagvatten. För planområdet har en förprojektering tagits fram 
med förslag på höjdsättning av gator och VA-ledningssystem. Dagvattensystemet leds primärt 
mot den befintliga dammen i östra delen av planområdet som föreslås byggas ut för att hantera 
de volymer som behövs i området. Planområdet föreslås kompletteras med två dammar i norr 
som fördröjer vattnet ifrån de nordvästra och norra delarna av planområdet. Vidare föreslås att 
hantering av dagvatten från de större vägarna sker inom den egna gatusektionen genom att leda 
vattnet och fördröja vattnet i växtbäddar/skelettjorden. Dessa fyller även en viktig funktion vid 
händelse av skyfall i området. Inget strandskydd ska finnas på de dagvattenåtgärder som tillskapas 
i samband med genomförandet av detaljplanen. 
                      
Dagvattendammar fungerar som utjämningsmagasin för fördröjning, vilket reducerar 
flödestoppar och bidrar till ett kontrollerat utflöde till recipienten men även till minskad 
översvämningsrisk. Dagvattendammar används också för att förbättra kvaliteten på dagvattnet. 
Den primära reningsprocessen är sedimentation av partiklar. Vid utformning och dimensionering 
av dagvattendammar är uppehållstiden en viktig parameter för att uppnå en tillräcklig 
sedimentation av mindre partiklar, då föroreningskoncentrationen är som störst i de mindre 
fraktionerna. Det rekommenderas i utredningen att anlägga en mindre försedimentationsdamm 
innan dammen där grövre sediment kan fångas in, vilket minskar belastningen på själva dammen 
och därmed även minskar underhållsbehovet. Dagvattendammar har en god potential att bidra till 
en estetiskt tilltalande miljö och med öppna vattenytor och tilltalande växtarter kan dammar bli 
viktiga rekreationsområden och bidra till en större biologisk mångfald. Dammar kan bidra till 
ekosystemtjänster och ge ett estetiskt värde för bostadsområden, samtidigt som de ger en god 
reningsgrad av dagvatten. Områden runt dagvattendammar i bostadsmiljön utformas och 
gestaltas med omsorg så att de erbjuder en trivsam plats för rekreation och vistelse. 

Figur 41. Exempel på utformning av dagvattendamm, Varberg  

Svackdiken utgör breda och flacka diken som anläggs längs med vägar, hårdgjorda ytor, och i 
lågpunkter med syfte att fördröja och transportera dagvatten. Svackdiken kan anläggas med gräs 
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eller annan vegetation. Dikena är normalt utformade med permeabla väggar och botten vilka låter 
vatten infiltrera ned i omgivande mark. Bräddning kan ske via kupolbrunn som anläggs i 
nedströmsänden av diket och som sedan ansluts till en tät dagvattenledning. Svackdiken ger 
vanligtvis ett högt flödesmotstånd. Med det flacka och breda tvärsnittet som gör det möjligt att ta 
emot större mängder vatten än traditionellt dike tillsammans med möjlighet till infiltration ger en 
reduktion av vattenvolymer, flödestoppar och dagvattnets föroreningsinnehåll.  
 
Växtbäddar är planteringsytor som kan fördröja och rena dagvatten. Ofta är växtbädden nedsänkt 
för att skapa en fördröjningsvolym när syftet är en växtlösning i samordning med 
dagvattenhantering. Reningen uppstår när dagvattnet passerar växtbäddens filtrerande material. 
Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla infiltrationskapaciteten. Dagvatten kan 
ledas till bädden genom ytavrinning, via sandfång eller olika brunnstyper. Växtbäddar kan ha en 
tät eller en öppen botten. Föroreningsbelastningen och/eller infiltrationskapaciteten i 
underliggande mark avgör. Oavsett val ska det i botten av bädden alltid finnas en 
dräneringsledning omgiven av ett lager makadam och ovanför detta ett lagom genomsläppligt 
filtermaterial. Växtbäddens funktion och volym avgör hur stor den tillfälliga 
vattenfyllnadskapaciteten blir. 

 
Med den föreslagna fördröjningen kommer skillnaden mellan det befintliga och det framtida 
flödet att reduceras och vardagsregn (1-2 årsregn) kommer inte ge en markant skillnad i flöde 
från området. För regn som förekommer mer sällan kommer en vis ökning att kunna ses, men 
även dessa flöden kommer med lösningsförslaget att ge en trögare respons i och med 
fördröjningen. 
 
Dagvatten från ett område med urban markanvändning så som takytor, parkeringar och 
lokalgator bidrar med en ökad föroreningsbelastning till recipienten. Exempel på föroreningar är 
näringsämnen, metaller, partiklar och oljeföroreningar. Planerad bebyggelse får inte inverka på 
recipientens status så att enskilda kvalitetsfaktorer försämras. I de förslag som tas fram i 
utredningen sker rening i de fördörjningsåtgärder som finns i planen och det finns även möjlighet 
att skapa ytterligare rening längs de större vägarna där växtbäddar och ytterligare fördröjning kan 
anläggas i trädraden. Enligt beräkning av föroreningar i området kan dagvattnet komma att 
överskrida värdet för fosfor efter åtgärder för planerad bebyggelse. Från planområdet leds vattnet 
vidare i öppna diken där ytterligare rening sker innan utsläpp till recipient vilket anses bidra till att 
fosforhalten minskar ytterligare längs vägen och troligen ligger under riktvärde. Därför anses 
belastningen från området eventuellt att öka något men inte påverkar MKN för recipienten 
negativt då de aktuella åtgärderna genomförs. 

 
Värme 

Vattenfall AB Värme ansvarar för fjärrvärme i Motala stad. Närmaste ledningar finns vid gatan 
Slingerbultens södra del. 

 
El och fiber 

Området ansluts till Vattenfall Eldistribution AB:s elnät. Detaljplanen redovisar fem områden 
avsedda för transformatorstationer. Dessa områden får beteckning E2-Transformatorstation. 
Anslutningspunkterna/transformatorstationerna är placerade på de föreslagna platserna för att så 
många fastigheter som möjligt ska kunna nås inom ett rimligt avstånd.  
 
Bredbandsanslutning bör möjliggöras/förberedas vid utbyggnad av annan infrastruktur.  
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Avfall 

Planområdet ingår i kommunens upphämtningsområde för hushållsavfall. För omhändertagande 
av avfall gäller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Plats för insamling och utsortering 
av avfall ska vara dimensionerade och anpassade för den faktiska mängd avfall som genereras 
inom området. För hämtningsfordon som ska samla in avfallet i anslutning till utsorteringsplatsen 
ska tillräckligt utrymme finnas. Mer information finns att läsa i handbok för avfallsutrymmen 
utgiven av Avfall Sverige. Befintlig återvinningsstation inom planområdet flyttas till planområdets 
östra del och planläggs som E1-Återvinningsstation. 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 

Genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Planförslagets genomförande genererar både positiva och negativa konsekvenser. 

Riksintressen, kap 3 och 4 Miljöbalken 

Planförslaget medger inte något tillkommande objekt över 45 meter i höjd och bedöms därmed 
inte påverka Totalförsvarets riksintressen. Planförslaget genererar ökade trafikmängder på 
Metallvägen/riksväg 34 och kapacitetsutökande åtgärder behöver vidtas på sikt allteftersom 
planområdet byggs ut. Planförslaget bedöms dock inte påverka riksintresset för kommunikationer 
negativt. Planområdet befinner sig på ett avstånd om cirka 1 km från riksintresset för turism och 
rörligt friluftsliv, ”Vättern med dess öar och strandområden”. Detta innebär att det rörliga 
friluftslivets intressen och natur- och kulturvärden särskilt ska beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Planförslaget bedöms inte 
påverka detta riksintresse. 

 
Natura 2000-områden 

Detaljplanen är belägen cirka 500 meter ifrån ett Natura 2000-område som förtecknats enligt art-
habitatdirektivet samt enligt fågeldirektivet. Detaljplanen bedöms inte leda till en betydande 
miljöpåverkan på ett Natura 2000-område. 
 
Naturvärden 

Den största samlingen av de identifierade värdeelementen är planlagda som kvartersmark. 
Däremot föreslås område 4 i Naturvärdesinventeringen skyddas genom att planläggas som NATUR 
med en skyddszon om cirka 10-30 meter. Cirka 200 kvm av norra delen av område 4 planläggs 
som gata (Slingerbulten). I planförslaget kommer hänsyn även tas till del av områden 9-11 i 
Naturvärdesinventeringen utifrån ett bevarandeperspektiv. Planförslaget säkerställer ett cirka 10 
meter brett prickmarksområde genom den planlagda marken för SKOLA, BOSTÄDER och 
VÅRD. Inom prickmarksområde skyddas värdeelement, 3 träd, mot fällning. I söder ansluter 
prickmarksområde till planlagd PARK. Den större delen av område 9-11 kan även komma att 
planläggas som skola där naturvärden bör tas i beaktande vid planering av skolans utemiljö. I 
genomförandet av planförslaget bör kompensationsåtgärder så långt som möjligt vidtas för att ta 
vara på de värden som kan bevaras. Exempel på kompensationsåtgärder kan vara att de 
värdeelement som ska fällas kan läggas som faunadepå eller död ved i närliggande lämpliga 
naturområden. Ett annat exempel är att flytta den stenmur som ska tas bort från befintlig plats till 
närliggande område. Kompensationsåtgärder kan bibehålla viktiga värden samt ge förutsättningar 
för biologisk mångfald.  
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Miljökvalitetsnormer, kap 5 Miljöbalken 

Dagvattnet inom planområdet fördröjs och renas i svackdiken/växtbäddar och dammar innan det 
avleds genom öppet dikessystem och lågpunkter till dikesföretaget Bergsätter. Vidare fortsätter 
det in i det kommunala dagvattenledningssystemet och ut till Motala ström och följer med 
strömmen till Boren.  
 
De klassificerade vattenförekomster som berörs av planområdet är: 
Ytvattenförekomst Motala ström (MS_CD: WA57602430) har i dagsläge klassning 
Otillfredsställande ekologisk status och Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Klassningen utav kemisk 
status uppnår ej god status med hänsyn till nivåerna utav Bromerad difenyleter (BDE/PBDE) 
och kvicksilver. Vattendraget har en otillfredsställande ekologisk status med hänsyn till att det är 
kraftigt modifierat med bistrande konnektivitet. Det förekommer även höga halter utav 
näringsämnen.  
 
Ytvattenförekomst Boren (MS_CD: WA49976459) har i dagsläge klassning Måttlig ekologisk status 
och Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Klassningen av kemisk status uppnår ej god status med 
hänsyn till nivåerna utav Bromerad difenyleter (BDE/PBDE), kvicksilver, antracen, PFOS och 
TBT. Mätningar, utförda av Motala ströms vattenvårdsförbund 2011 och 2016, visar att båda 
mätvärdena överskrider gränsvärdet för koppar i sediment - även när naturlig bakgrundshalt av 
koppar tas i beaktande.  

 

Grundvatten Motala-Klockrike (MS_CD: WA31160323) är en sedimentär bergförekomst av 
akviferstyp. Förekomsten anges enligt bedömning i VISS ha god kemisk och ekologisk status, 
men anses vara i risk att inte uppnå god kemisk status. Den sedimentär bergförekomster är en av 
Östergötlands största. På grund av den stora ytan förekommer det stor påverkanstryck. 
Markanvändningen varierar från jordbruk och vägnät (saltade vägsträckor) till industrier och 
förorenade områden. Förekomstens storlek kan betyda att eventuella föroreningar kan vara 
lokala. I dagsläget saknas det mätdata från denna cykel i förekomsten. 
 
Belastningen från området kan komma att öka något men bedöms inte påverka MKN för 
recipienten negativt då de aktuella åtgärderna genomförs. Planerad bebyggelse bedöms inte leda 
till en försämring av kvalitetsfaktorer eller försvåra möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna 
för ytvatten om föreslagna dagvattenåtgärder genomförs. 

 
Buller 

Planförslagets genomförande genererar ökade trafikmängder och därmed ökat buller. Visst buller 
kan komma från bildemontering och tyngre fordon. Kollektivtrafik föreslås byggas ut vilket kan 
orsaka ökade bullernivåer. Utformning av byggrätter inom planförslaget tar hänsyn till buller 
genom att säkerställa att byggnader placeras på ett säkert avstånd från vägar. Inom vissa sträckor 
föreslås bredare prickmark och inom vissa sträckor föreslås planlagd NATUR och/eller PARK 
längs med vägarna.  
 
Bebyggelse 

Planförslaget möjliggör att Bråstorp kan fortsätta att utvecklas till en alltmer fullständig stadsdel. 
Förslaget till detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen samt bidrar till att uppfylla 
mål för bostadsbyggande som finns redovisade i kommunens Mark- och bostadsförsörjnings-
programmet (MBP). Genom planförslaget möjliggörs blandad stadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus, villatomter, par-, rad- och kedjehus samt boende för äldre. Här finns möjlighet att 
skapa attraktiva och varierade bostäder för mellan cirka 3500-5000 invånare. Förutom bostäder 
möjliggörs även förskola och skola samt ett idrottsområde med sporthallar, fotbollsplaner och 
liknande.  
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Flera bostäder innebär ökat underlag som möjliggör utveckling av service och kollektivtrafik i 
området. Hökartorget stärks och stadsdelen växer norrut.  
 
Infrastruktur 

Nya gång- och cykelvägar kommer att koppla samman planområdet med befintliga gång- och 
cykelstråk i Smedsby, Varamon, Dysätter och Bråstorp.  
 
Planområdet kan enkelt kopplas till befintlig infrastruktur (vägar, vatten, avlopp, tele, fiber mm). 
Planen påverkar trafikinfrastrukturen och leder om trafik till Slingerbulten och 
Metallvägen/riksväg 34. 
 
Samlad bedömning  

En strategisk miljöbedömning ska göras för planer och program om dess genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen har i Undersökning om betydande 
miljöpåverkan gjort bedömningen att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Samråd 
har genomförts med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser i sitt yttrande om undersökningssamråd 
att betydande miljöpåverkan kan undvikas genom att hänsyn tas och bevarandemöjlighet ges till 
det område klassat som högt naturvärde i naturvärdesinventeringen, en fullständig 
dagvattenutredning tas fram samt att recipienten beskrivs gällande MKN och eventuell påverkan.  
 
Motala kommun har i planförslaget tagit hänsyn till ovanstående aspekter enligt Länsstyrelsens 
yttrande om undersökningssamråd. Arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts i området och 
arbete med etapp 2-utredning färdigställs under våren 2022 i dialog med Länsstyrelsen. 
En detaljerad dagvattenutredning har tagits fram i april 2021. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak 
kunna följa nedanstående tidplan.  
(SBN = Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Samrådsbeslut, SBN  19 januari 2022  

Samråd 7 februari – 21 mars 2022  

Granskningsbeslut hösten 2022  

Granskning hösten 2022  

Antagande våren 2023 

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

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 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 
Detaljplanen upprättas av Motala kommun.  

 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för det allmänna elnätet och svarar för utbyggnad och 
drift fram till anvisad anslutningspunkt. Detaljplanen redovisar fem områden avsedda för 
transformatorstationer. Dessa områden får beteckning E2 - Transformatorstation. 
Anslutningspunkterna/transformatorstationerna är placerade på de föreslagna platserna för att så 
många fastigheter som möjligt ska kunna nås inom ett rimligt avstånd. Anslutningsavgift 
förutsätts inte påverkas av avstånd mellan den enskilda fastigheten och anslutningspunkt/ 
transformatorstationer utan blir samma för likvärdiga fastigheter inom planområdet.  

Kommunens VA-huvudman ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) och är därmed ansvarig för utbyggnad, drift 
och underhåll av ledningsnät fram till anvisad förbindelsepunkt. Kommunens skattekollektiv 
ansvarar för dagvattenanläggningar inom planområdet som är utanför VA-huvudmannens ansvar, 
dock kan vissa anläggningar innebära delat ansvar med VA-huvudman som då regleras genom 
avtal. Fastighetsägare ansvarar för avvattningen av dagvatten inom egen fastighet. 
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Allmän plats 

Huvudmannaskapet för allmän plats innebär en rätt och skyldighet att iordningsställa samt 
underhålla de allmänna platserna i enlighet med detaljplanen. Motala kommun är huvudman för 
de allmänna platserna i detaljplanen. Det innebär att Motala kommun ansvarar för 
iordningställande samt drift och underhåll av nämnda platser i enlighet med detaljplan och 
tillhörande beskrivning. Planförslaget föreslår utveckling och upprustning av Hökartorget. I 
områdets norra del skapas ytterligare ett torg som behöver gestaltas med omsorg för att 
säkerställa attraktivitet. Mygghultstippen föreslås utvecklas som rekreationsområde. Slänterna kan 
dock behöva ses över för att säkerställa en säker och trygg användning. Dagvattendammar, 
parkmark och naturmark gestaltas med hänsyn till omgivningen och dess förutsättningar, 
rekreation och biologisk mångfald. Förprojektering finns för gatumarken och behöver 
detaljprojekteras och gestaltas med grönska i genomförandet.  
 
Kvartersmark 

Motala kommun avser att, i den mån det är lämpligt och möjligt, bereda kvartersmarken genom 
till exempel uppfyllnad av lämpliga schaktmassor som kan återvinnas inom området. Vid 
försäljning säljs dock fastigheterna för enskild byggnation i befintligt skick enligt upprättade 
köpeavtal. 
 
De framtida fastighetsägarna (tomtköparna) ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete på 
tomtmark efter anvisad förbindelsepunkt respektive servisanslutning. Respektive 
fastighetsägare anmäler önskemål om anslutning av vatten- och avlopp, el, fjärrvärme och 
tele/opto till respektive huvudman. 
 
Inför byggnation bör objektspecifika geotekniska undersökningar genomföras i 
projekteringsskedet med hänsyn till antalet undersökningspunkter och avståndet däremellan för 
att säkerställa de geotekniska förutsättningarna.  
 
En kompletterande markradonmätning rekommenderas att utföras i samband med framtida 
byggnation för respektive byggnadsverk för att verifiera radonklass. 
 
I samband med kommande exploatering kan det ur försiktighetssynpunkt finnas skäl att 
genomföra viss uppföljande grund- och ytvattenprovtagning för att säkerställa att det inte finns 
några lokala föroreningar som kan spridas vid till exempel schaktning och grundläggning. 

Avtal 
Köpeavtal/kommunal tomtkö 

Tomter för friliggande villor kommer att förmedlas via kommunens tomtkö och köpeavtal 
upprättas med de blivande fastighetsägarna.  
 
Markanvisning 

Hela eller delar av kvarter kan genom markanvisningsförfarande komma att anvisas och säljas till 
bostadsexploatörer i enlighet med kommunens gällande riktlinjer för markanvisningar.  
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsägare 
Samtliga fastigheter inom planområdet är kommunägda. Området består av fastigheterna 
Bråstorp 1:50 och Bråstorp 1:8.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Detaljplanen föranleder förändrad markanvändning och därav uppkomna förändringar av 
fastighetsvärden. Kostnaderna för detaljplanens upprättande och genomförande bekostas av 
Motala kommun. 

Fastighetsbildning 
Motala kommun ansöker om fastighetsbildning för att skilja kvartersmarken från den allmänna 
platsmarken samt övriga fastighetsbildningsåtgärder nödvändiga för planens genomförande. 
Avstyckning av kvartersmarken för att bilda fastigheter för enskild byggnation sker i takt med 
efterfrågan och utbyggnadstakten för de allmänna platserna och den tekniska försörjningen. Vid 
eventuell delning av tomter för offentlig service eller flerbostadshus ska varje fastighet ha 
angöring till lokalgata för att möjliggöra anslutning till VA och sophämtning. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättandet av detaljplanen samt dess genomförande bekostas av Motala kommun inom ramen 
för ett så kallat investeringsprojekt. Större utgiftsposter består av detaljplanen med tillhörande 
utredningar och iordningställande av de allmänna platserna. Detta finansieras genom intäkter från 
försäljning av kvartersmark. Exploateringskalkyl ska upprättas och genomgå politisk behandling 
för godkännande. Driftkalkyl avseende kommunens kostnadsökning för tillkommande drift, med 
anledning av detaljplanens antagande, ska upprättas. Fastighetsägare bekostar sina respektive 
anslutningsavgifter.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 

Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och dagvattennätet både inom 
detaljplanen och i omgivande områden. Anläggning och drift av ledningarna är en väsentlighet 
för samhällsfunktionen i området och har därför företräde i naturmarken. Ledningsstråk i Natur 
eller Park kräver öppen vegetation med kontinuerlig skötsel och röjning. VA-ledningar kommer 
så långt som möjligt att följa gång- och cykelvägar eller gatorna inom planområdet. Motala 
kommun svarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 
Fastigheter i området ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. Anslutningsavgift för VA 
för kommande fastigheter upprättas enligt aktuell taxa vid genomförande. Ledningarnas 
utformning och placering ska detaljprojekteras. Vid högre byggnation måste fastighetsägaren 
kontrollera vattentrycket gentemot planerad byggnation för att säkerställa om behov finns att 
installera en tryckstegring i fastigheten för att hålla trycket upp till de högsta våningarna. Kontakt 
tas med VA-huvudman gällande detta. 
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Motala kommun ansvarar för omhändertagande av dagvatten på allmän plats. Dagvattendammar 
anläggs i NATUR eller PARK för att säkerställa planområdets dagvattenhantering. 
Dagvattendammarnas exakta utformning och placering ska detaljprojekteras där bland annat 
funktion, gestaltning och skötsel är viktiga aspekter. 

El 

Fastigheter i området kan anslutas till elnätet som Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för. 
I detaljplanen möjliggörs flera ytor för transformatorstationer. 
 
Värme 

Vattenfall AB Värme är huvudman för fjärrvärmenätet i Motala och ansvarar för eventuell 
utbyggnad och drift inom området. Eventuella fjärrvärmeledningar kan förläggas i gatumark 
under förutsättning att det samordnas med andra ledningsägare och kommunens tekniska 
förvaltning. 
 
Tele 

Skanova har opto/tele-ledningar inom och i anslutning till planområdet.  
 

Tekniska utredningar 
Tyréns AB har 2020-10-23, på uppdrag av Motala kommun, utfört geotekniska undersökningar 
för planområdet och sammanställt resultat i rapporterna PM Geoteknik samt Markteknisk 
undersökningsrapport/geoteknik. De geotekniska frågorna har översiktligt undersökts. De blivande 
fastighetsägarna ansvarar för de detaljerade undersökningarna av markens bärighet, skredrisk och 

radonförekomst som krävs vid genomförandet.  
 
På uppdrag av Motala kommun har Vatten och samhällsteknik AB (VOS) 2020-10-12 tagit fram 
en översiktlig dagvattenutredning för Bråstorp och Bergsätter. En detaljerad dagvattenutredning för Norra 
Bråstorp etapp 3 har utförts av AFRY (ÅF Infrastructure AB) 2021-09-30. Förprojektering gata och 
VA har tagit fram av AFRY 2021-04-16. 
 
Vatten- och avfallsnämnden svarar för utredning, projektering och anläggande av diken och 
magasin för omhändertagande av dagvatten för det som tillhör det allmänna ledningssystemet 
enligt vattentjänstlagen. Vatten- och avfallsnämnden ansvarar för utredning och projektering 
enligt allmänna vattentjänstlagen för planområdets behov av vatten- och spillvattenledningar. 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för eventuella utredningar av 
markförhållandena inför projektering av gator, gång- och cykelvägar och övriga åtgärder inom 
naturområdena. 

UTREDNINGAR 

1. Arkeologisk utredning steg 1, Arkeologgruppen AB, 2021-01-04 
2. Geoteknik, PM Geoteknik och MUR, Tyréns AB, 2020-11-13 
3. Mygghultstippen – Geotekniskt utlåtande, Tyréns 2021-03-24  
4. Översiktlig dagvattenutredning, Vatten och Samhällsteknik AB, 2020-10-12 
5. Detaljerad dagvattenutredning Bråstorp etapp 3, AFRY, Luleå, 2021-09-30 
6. Trafikutredning med simulering, Sigma Civil, 2020-12-18 
7. Trafikförslag Slingerbulten/Metallvägen, Sigma Civil, 2021-05-31 
8. Naturvärdesinventering (NVI) Norra Bråstorp etapp 3 och 4, Fennicus Natur AB, 2020-

05-18  
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9. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norra Bråstorp, Sweco, 2018-08-10 
10. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norra Bråstorp, Motala Etapp 3 & 4, Vatten 

och Samhällsteknik AB, 2020-06-01  
11. Förprojektering gata och VA, AFRY, 2021-04-16 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planbeskrivning och plankarta har upprättats av plankonsulter Jasmina Lilja, 
uppdragsledare/handläggare, Hannah Schramm, handläggare, Hanna Kaplan och Elisabet 
Wästlund, granskare på AFRY Göteborg i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- 
och byggenheten, Motala kommun genom planarkitekt och projektledare Marie Nyström och 
mark- och exploateringschef Christine Stafström samt övriga berörda tjänstepersoner inom 
kommunen. 
 
 
 
 
Marie Nyström  
Planarkitekt 


