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

 

Marie Nyström 

Planarkitekt, Motala Kommun 

Telefon 0141-22 26 64  

och 

Plankonsulter på AFRY, Göteborg: Jasmina Lilja, Åsa Edvardsson och Hannah Schramm 

 

Beslut: 

SBN beslut, samråd  2020-11-11    

SBN beslut, granskning       

SBN beslut, antagande      

Laga kraft 
 
 
 
Samrådstid: 23 november 2020 – 11 januari 2021 

Eventuella synpunkter kan sändas till plan- och byggenheten senast 11 januari 2021, under adress: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggenheten, 591 86 Motala eller med e-post 
samhallsbyggnad@motala.se 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
Upprättad 2020-10-27 
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Detaljplan för 
Norra Bråstorp etapp 2, 
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 en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram i samband med planarbetet och 
detaljplanen bedöms vara av allmänt intresse.  

 

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 ca 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 1:2000 med tillhörande bestämmelser 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra exploatering med bostadsbebyggelse. Inom planområdet 
finns möjlighet att även bygga en ny förskola med minst åtta avdelningar, vilket ger plats för drygt 
160 barn. Inom förskoletomten möjliggörs även användning Bostäder och Vård. Detaljplanen 
möjliggör en blandad bostadsbebyggelse i form av tomter för villor, parhus, kedjehus, radhus 
samt förskola, vård och flerbostadshus.  

Detaljplanen säkerställer tillgång på småhustomter som efterfrågas. Planen inrymmer drygt 90-tal 
villatomter och inom flera områden finns möjlighet att ersätta villatomter med tätare bostads-
bebyggelse i form av rad- eller kedjehus. Markens förutsättningar och områdets lämplighet har 
prövats i planarbetet med särskild hänsyn till dagvattenhantering, vattenskyddsområde, 
markmiljö, geoteknik samt i relation till omgivande markanvändning. Vegetation, 
rekreationsmöjligheter samt utbyggnation av strukturer i form av trafikförsörjning, gång- och 
cykelstråk, gröna stråk, el och VA har undersökts och säkerställts i och med planarbetet. 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

Kommunen har i Undersökning om betydande miljöpåverkan dat 2020-02-06 kommit fram till 
att planen antas medföra betydande miljöpåverkan på vattenskyddsområdet. Markmiljön skulle 
kunna medföra betydande miljöpåverkan på omgivningen men den kan även förbättras genom 
detaljplanen. En miljökonsekvensbedömning bör göras där man studerar konsekvenserna på 
vattenskyddsområdet och förorenad mark. Länsstyrelsen har yttrat sig i ett undersökningssamråd 
att de rekommenderar att en miljökonsekvensbeskrivning görs för Norra Bråstorp etapp 2. En 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB har därmed tagits fram. 

PLANOMRÅDE 

Lägesbestämning  
Planområdet ligger i nordvästra delen av Motala tätort öster om riksväg 50. I sydöst gränsar 
området till gatan Slingerbulten och i norr och väst till naturmark. Nordväst om planområdet 
ligger området Smedsby och sydväst finns området Torvsätter. Söder om planområdet ligger 
villaområde Norra Bråstorp etapp 1. Planområdet nås ifrån syd via gatan Slingerbulten. 
Torvsättersvägen ansluter till planområdet ifrån väst. 
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Översiktskarta över planområdet  

Areal 
Planområdet omfattar en yta av ca 46 hektar och berör ett flertal olika fastigheter. Området 
består till största del av fastigheten Bråstorp 1:38. Därutöver innehåller planområdet hela eller 
delar av fastigheterna Bråstorp 1:37, Bråstorp 1:39, Bråstorp 1:40, Bråstorp 1:41, Bråstorp 1:42, 
Bråstorp 1:44, Bråstorp 1:45, Bråstorp 1:49 och Bråstorp 1:50. Samtliga fastigheter är 
kommunägda. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Planområdet befinner sig inom Totalförsvarets riksintressen influensområde höga objekt Malmen 
och Karlsborg, stoppområde höga objekt Malmen samt influensområde luftrum. Då detaljplanen 
inte medger något tillkommande objekt över 20 meter i höjd, bedöms detaljplanen inte påverka 
riksintresset. 

Planområdet avgränsas i väster av riksväg 50 vilket är ett riksintresse för kommunikationer. Idag 
nås riksvägen genom Torvsättersvägen men efter planens genomförande kommer trafiken att 
begränsas. Del av Torvsättersvägen kommer att omvandlas till gång- och cykelväg vilket gör att 
all fordonstrafik till området kommer att gå genom Slingerbulten. Planförslaget förväntas därför 
inte påverka detta intresse.  

Planområdet ansluter genom Slingerbulten till riksväg 34, Metallvägen, ca 700 meter ifrån. 

Planområdet befinner sig på ett avstånd om 500 meter från Vättern. En mycket liten del av detalj-
planen ligger inom området ”Vättern med öar och strandområden” som är ett utpekat område av 
riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Området som berörs 

Planområde 
Smedsby 

 Bråstorp 

Torvsäter 
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ligger i nordvästra hörnet av planen intill korsningen mellan riksväg 50 och Smedsbyvägen. 
Riksintresseområdet är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin 
helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 
endast om det inte möter något hinder enligt 2–8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.  

Den föreslagna exploateringen bedöms inte skada riksintresseområdets natur- och kulturvärden 
då området som berörs av riksintresset bevaras som natur. 

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. 
Enligt 7 kap. 28 b § MB får tillstånd enligt 7 kap. 28a § lämnas endast om verksamheten eller 
åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder 
inte kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skydda eller medför att 
den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan 
försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.  

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka Natura 2000-området Vättern på ett 
betydande sätt.  

Strandskydd 
Området berörs inte av strandskydd. Inom området finns två grävda diken utan några natur-, 
allmänrättsliga- eller biologiska värden. 

Vattenskyddsområde 
Syftet med att ett vattenskyddsområde inrättades för Vättern var att långsiktigt säkerställa vatten-
tillgången och råvattenkvaliteten samt möjliggöra ett nyttjande av Vättern för vattenförsörjnings-
ändamål för kommande generationer. Inom planområdet omfattas sumpmarkerna i väster samt 
det nordliga diket av vattenskyddsområdet för Vättern. Skyddszonen utgörs av en 50 meter bred 
zon på vardera sida om diket, se karta nedan (Källa MKB, 2020-03-31).  
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Vättern har generellt ett mycket bra vatten lämpligt som råvatten till dricksvatten. Samtliga 
parametrar utom kväve ligger i den för dricksvatten mest fördelaktiga klasser enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Risken för att kväve ska förekomma som giftig nitrit är 
liten på grund av god syretillgång. Siktdjupet på uppemot 16-17 meter tyder på ett klart vatten. 
Det är endast vid enstaka tillfällen som vattenverken upplevt problem med det vatten som 
distribueras. Det som främst påverkat bedömningen av kvaliteten är förhöjda temperaturer under 
sommarmånader för de grunt liggande intagen. 

Av skyddsområdets föreskrifter  bedöms följande aspekter vara relevanta att beakta vid 
genomförandet av detaljplanen: 

 Anläggningar för avloppsvatten, som ej är försedda med larm för bräddning där larmet är 
vidarekopplat till bemannad larmcentral är förbjudna. 

 Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen är förbjudna. 

 Uppställning av tankbilar eller andra transportbehållare, rymmande mer än 250 l, 
innehållande petroleumprodukter, övrigt farligt gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga 
ämnen är förbjudna. 

Planförslaget innebär att några bostadstomter placeras inom vattenskyddsområde. Det finns 
förorenad mark i och i anslutning till området. Områdets avlopp- och dagvattenhantering har 
utretts och utformats med hänsyn till vattenskyddsområdets föreskrifter. Planförslaget bedöms 
vara förenligt med vattenskyddsområdet. Planen kan dock medföra betydande miljöpåverkan på 
vattenskyddsområdet. Markmiljön skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan på 
omgivningen men den kan även förbättras genom detaljplanen. En miljökonsekvensbedömning 
har tagits fram där påverkan och hantering av konsekvenserna på vattenskyddsområdet och 
förorenad mark har redovisats.  

Dagvattenhanteringen inom planen bedöms inte ha en betydande påverkan på ytvattenstatusen 
under förutsättning att fördröjning och rening sker.  

Översiktliga planer 
Översiktsplanen (ÖP 06) anger övergripande hur Norra Bråstorp ska utvecklas. På kartan över 
Motala tätort illustreras aktuellt detaljplaneområde, mellan nordvästra delen av Slingerbulten och 
Smedsby, som område för framtida bebyggelseutveckling. Planområdets utbredning stämmer i 
huvudsak med ÖP. Översiktsplanen bygger på tidigare områdesplaner. Översiktsplanen anger 
även Norra Bråstorp som ev. område för att lokalisera en återvinningsstation. Detta förslag är 
dock inte aktuellt då återvinningsstationen bör lokaliseras i anslutning till övrig centrum- och 
handelsverksamhet, förslagsvis längre söderut i Bråstorp. 

Program för planområdet 
Som underlag för detaljplanearbetet har en områdesplan och ett planprogram tagits fram. Det 
senaste godkändes av Kommunstyrelsen 2008-05-27. Planprogrammets förslag utgår från 
översiktsplanens illustration men har reviderats till viss del. Aktuell detaljplan omfattar plan-
programmets utbyggnadsområde nordväst om Slingerbulten samt de två mindre områdena 
avsedda för bostäder alternativt bollplan eller hästbete söder om Torvsättersvägen. Området 
söder om Slingerbulten har tidigare detaljplanelagts och byggts ut i överensstämmelse med plan-
programmets illustration. Enligt programkartan ska dessa områden sammantaget kunna inrymma 
ca 100-250 bostäder, beroende på vald bebyggelsetyp. I förslaget till denna nya detaljplan har 
vissa avsteg från programmet tagits. I planprogrammet anges det att Torvsättersvägen kommer 
vara sammanbindande länk för biltrafik mellan Bråstorp och Smedsby. Enligt detaljplanen 
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föreslås istället att Torvsättersvägen enbart ska brukas för gång- och cykeltrafik och att biltrafiken 
leds via en ny väg norr om området (se avsnitt om gator och trafik). Detaljplanen omfattar även 
ett större område än angivet på programkartan då området till viss del utökats i norr och söder 
om Torvsättersvägen.  

Gällande detaljplaner 
Planområdet är i huvudsak inte detaljplanelagt sedan tidigare. Inom fyra områden finns gällande 
detaljplaner som delvis kommer att ersättas med denna detaljplan. De fyra områdena är 
markerade med skraffering på kartan nedan och redovisas som område 1-4.  

1 

PLANOMRÅDE 

Gräns för denna 
detaljplan 

Gräns för gällande  
detaljplaner 

2 
3 4 
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Område 1 

Inom området gäller detaljplan för delar av Östra Smedsby som vann laga kraft 2006-04-20. 
Planen möjliggör för bland annat en tunnel under Smedsbyvägen. Tunneln är inte byggd och 
kommunens bedömning är att det inte längre är aktuellt med tunnel. I denna detaljplan kommer 
området med beteckningen GCM-VÄG, INDUSTRIGATA samt SKYDD i gällande detaljplan 
där tunnel och slänten ingår att ersättas med planbestämmelse Natur. Smedsbyvägen får 
bestämmelse GATA. 

 

Område 2  

Inom området gäller stadsplan för område norr om Solsätters allé från 1978. Det aktuella 
planområdet som kommer att ersättas med denna detaljplan är planlagt som Park eller plantering. 
Området kommer i denna detaljplan att ha bestämmelse Natur.  

 

Område 3 

Inom området gäller detaljplan Bråstorp II område B och D. Planen vann laga kraft 1990-06-29. 
Det aktuella planområdet som kommer att ersättas med denna detaljplan är planlagt som 

Område som ersätts med denna 
detaljplan 

Område som ersätts med 
denna detaljplan 
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NATUR MED GC-VÄG. Området kommer i denna detaljplan att ha bestämmelse NATUR 
samt i norra delarna Bostäder. 

 

Område 4 

Inom området gäller områdesbestämmelse för område vid Solsätters ridanläggning, Bråstorp 
(OB489) som antogs 1995. Aktuellt område är planlagt som område som ska reserveras för 
ridanläggning eller framtida bostäder i huvudsak med anknytning till ridanläggningen (Y1 (B)).  

Området kommer i denna detaljplan att ha bestämmelse Natur, skydd samt i de östra delarna 
Bostäder. 

Område som ersätts med 
denna detaljplan 

Område som ersätts med 
denna detaljplan 
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Detaljplan för Norra Bråstorp etapp 1 

Området angränsar i söder till gällande detaljplan för Norra Bråstorp etapp 1. Enligt den gällande 
detaljplanen är marken planlagt för huvudsakligen bostäder och är idag bebyggt med friliggande 

villor och radhus. 

 

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 att de tomter som år 2015 fanns i 
Norra Bråstorp inte täcker behovet varvid ett nytt småhusområde behövde planläggas. 

Miljöbedömning 
Enligt 6 kap 3 § miljöbalken ska det göras en miljöbedömning av en plan eller ett program om 
dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Inom ramen för 
miljöbedömningen ska det upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter och miljöhänsyn i utarbetandet av planförslaget 
för att främja hållbar utveckling. MKB:n är även en del i processen att värdera olika studerade 
alternativ och en grund för utformningen av det slutliga planförslaget. MKB för detaljplanen har 
tagit fram av Vatten och Samhällsteknik AB, dat 2020-03-31. 
 
MKB:n har begränsats utifrån platsens förutsättningar, planens syfte och de miljö- och riskfrågor 
som har identifierats. Avgränsningen föreslås i huvudsak omfatta frågor rörande naturmiljö, 
vattenmiljö samt hälsa och säkerhet då dessa miljöaspekter bedöms vara relevanta med hänsyn till 
platsens förutsättningar och den planerade exploateringen.  
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Natur 
Planförslaget berör i huvudsak produktionsskog men två värdefulla träd berörs samt en 
sumpskog i södra delen av planområdet. Värdefulla träd och sumpskogar är generellt värdefulla 
biotoper som bör sparas om så är möjligt. Grad av konsekvens för naturmiljö bedöms som Små 
konsekvenser och konsekvensens geografiska omfattning som Mindre/lokal betydelse. 
 
Vattenmiljö 
Etableringen bedöms troligtvis generera en högre föroreningsbelastning på Vättern från 
dagvattenutsläpp jämfört med nuläget. Effekten är kumulativ och negativ genom att ”många 
bäckar små” tillsammans kan medföra en förändring på lång sikt. Den föreslagna förändringen 
bedöms inte förändra vattenförekomsternas statusklassning. För att minimera påverkan på 
Vättern planeras rening av dagvatten ske inom området. Grad av konsekvens för vattenmiljö 
bedöms som Små konsekvenser och konsekvensens geografiska omfattning som Mindre/lokal 
betydelse. 
 
Hälsa och säkerhet 
Ett minimiavstånd på åtminstone 25 meter bör hållas mellan bostäder och hästhagar där hästar 
vistas tillfälligt och åtminstone 50 meter mellan bostäder och hagar där hästar vistas varaktigt. 
Grad av konsekvens för hälsa och säkerhet bedöms som Små konsekvenser och konsekvensens 
geografiska omfattning som Mindre/lokal betydelse. 
 
Miljömål 
Planförslaget bedöms som positivt för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och negativt för 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Levande skogar. 
Planen bedöms vara både positiv och negativ eller neutral för övriga relevanta miljökvalitetsmål, 
se MKB för detaljplanen dat 2020-03-31. 

Betydande miljöpåverkan  
Den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen gör bedömningen att planförslaget inte orsakar 
någon betydande miljöpåverkan. 

Kommunala beslut i övrigt 
Projektbeskrivningen med förslag på tillsättning av projektgrupp godkändes av styrgruppen 2016-
03-01. Projektplanen reviderades 2019-06-17. Plan- och miljönämnden i Motala kommun har 
2016-03-10 fått information att detaljplanen har startats. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
Mark och vegetation 

Torvsättersvägen som löper genom området delar in planområdet i tre delar. De två största 
delarna, belägna öster samt nordväst om Torvsättersvägen består till största del av skogsmark och 
partier med myrmark. Inom det senast nämnda området finns även ett kommunalt asfaltsupplag.  

Inom det mindre området, söder om Torvsättersvägen, finns en hästhage bestående av plan 
hagmark med tydlig gödselpåverkan och utan några höga naturvärden. Det finns sly i utkanterna. 
Området består av svagt kuperad skogsmark som höjer sig åt söder och sluttar ned mot norr. Här 
finns stigar som leder mellan befintligt bostadsområde en bit söderut, till aktuellt planområde.  
Skogsmarken är en blandskog med bland annat gran, tall, björk, ek och al. Skogen övergår till en 
sumpskog med mycket al. Här står också en grov tall som kommer att behöva fällas. Stora delar 
av denna skog kommer att exploateras. De södra delarna kommer att bevaras. 

Norr om Torvsättersvägen finns kulturlämningar i form av minst två äldre fastigheter som 
tidigare varit bostadstomter. Detta avspeglar sig i landskapet genom bland annat fruktträd, 
husgrunder, jordkällare och brunnar. Väster om nuvarande asfaltsupplag finns rester av Torv-
sätters gård. Här finns även ett antal gamla stenmurar som löper i nordsydlig riktning. Detta läge, 
i anslutning till gång- och cykelväg samt de höga naturvärdena i form av äldre lövskog och 
kulturvärden gör platsen lämplig att behålla som rekreationsområde och kommer ej exploateras. 

Natur inom planområdet, karta ur MKB, Vatten och samhällsteknik  AB, 2020-03-31 

Östra delen, området söder om Mygghultstippen består till största del av planterad, relativt ung 
granskog, samt viss lövskog. Området är svårframkomligt då det är en tät granskog med flera 
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större block fördelat över området. Området används inte i högre utsträckning som 
rekreationsområde och har låga biologiska värden.  

I den nordvästra delen av detaljplanen finns flera sumpområden med påverkad hydrologi som ska 
bevaras. Efter exploateringen väntas sumpområdena utökats ytterligare då vatten leds dit och nya 
infiltrationsdammar och översilningsytor anläggs. Detta sammantaget är positivt för sump-
skogarna och myrmarken. Från nordvästlig riktning kommer det in två parallellt gående diken 
som löper i riktning mot Vättern. Idag har dikena branta kanter och är raka utan variation. Delar 
av de befintliga dikena genom området kommer att arbetas om och därmed skapa förut-
sättningarna för ökad biologisk mångfald. Bland annat skapar man fler dammar och vätor som 
gynnar groddjur och andra vattenlevande organismer. Man tar bort den planterade granskogen 
söder om det södra diket för att få in mer solljus. Det finns också planer på att få till flackare 
kanter speciellt på den norra sidan. I skogen finns också trivial lövskog, tallskog och en del 
gläntor. Det finns också enstaka äldre ekar och tallar med höga värden vilka ska bevaras. Skogen 
har höga rekreationsvärden med en utvecklat stigsystem och en ridstig. Det är välanvänt både för 
promenader, löpturer, ridning och för cykel. Det är även här Tomteskogen hittas. Tomteskogen 
är en plats där allmänheten lägger ut tomtefigurer. Tomteskogen kommer att bevaras i sin helhet. 

Sammanfattningsvis har detaljplaneområdet stor friyta för utevistelse. Genom exploatering samt 
nyanläggning av dammar och översilningsytor kommer dock den fria ytan att minska. Likaså 
kommer detaljplanen att påverka en del av de iordningställda stigar och ridstigar belägna inom 
området. Stigar för gång- och ridning kommer att dras om och en ny gång- och cykelväg kommer 
koppla samman Smedsby med det nya bostadsområdet, vilket ökar tillgängligheten. 

Den planerade exploateringen förväntas påverka miljön positivt genom att skapa förutsättningar 
för en ökad biologisk mångfald. Söder om Torvsättersvägen blir påverkan negativt där 
blandskogen och sumpskogen kommer att exploateras. 

Skyddade arter 

Inga rödlistade arter finns rapporterade inom planområden med undantag av mindre blåvinge 
som hittades strax utanför området vid Mygghultstippen 2012. Den är med stor sannolikhet 
spontan och området kommer inte att påverkas av exploateringen då Mygghultstippen inte ingår i 
denna detaljplan. 

Invasiva arter 

Invasiva arter Parkslide, Jätteslide och Jättebalsamin finns inom planområdet.  

Parkslide, Fallopia japonica är en främmande art i landet som kan sprida sig snabbt och orsaka 
stora skador. Dess rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan tränga igenom asfalt, 
dränering, betong och avlopp. Artens förekomst har också negativa effekter på biologisk 
mångfald. Parkslide tränger ut inhemska arter genom att täcka stora områden och påverkar såväl 
växter som djur i strandmiljöer. Arten har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs 
som behöver bekämpas. Om man gör det tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort 
växten. Stora bestånd kan vara mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under 
många år. 

Jätteslide, Fallopa sachalinensis är storväxta, fleråriga ört som kan bli över tre meter hög och 
liknar en mycket stor och kraftig parkslide. Jätteslide med sina underjordiska utlöpare och stora 
bestånd innebär samma problematik som med parkslide. 

Jättebalsamin, Impatiens glandulifera är en köttig växt som blir upp till 250 cm hög och växer i 
stora, täta bestånd. Den blommar från juli till september med rosa eller, något mer sällan, vita 
blommor. Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter vilket 
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innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. Den konkurrerar ut 
inhemska växter både genom att de tar näring och ljus. Men jättebalsamin förändrar också 
näringsomsättningen och bildar lager av döda men inte nedbrutna växtdelar på marken (förna) 
som konkurrerar ut andra arter. Jättebalsamin är populär hos pollinatörer och i områden med 
förekomst av jättebalsamin får inhemska örter färre besök av pollinatörer och får därmed svårare 
att föröka sig. 

Geotekniska förhållanden 
Sweco AB har 2016-06-22 på uppdrag av Motala kommun utfört geotekniska undersökningar för 
att bedöma jordlagerföljden, bergfritt djup och grundvattennivån. Undersökningarnas syfte är att 
bedöma områdets markförhållanden och grundläggningsförutsättningar samt rekommendation av 
lämpligt placering för nybyggnation i Norra Bråstorp, etapp 2.  

Sweco AB har 2020-03-06 på uppdrag av Motala kommun reviderat Rapporterna Geoteknisk PM 
och Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik avseende planområdets omfattning och 
planerad bebyggelse. Syftet med den geotekniska undersökningen är att översiktligt bedöma 
områdets markförhållanden och grundläggningsförutsättningar för ett nytt bostadsområde i 
Norra Bråstorp, Motala.  

Topografi 

Området bedöms variera från flackare ytor i nordväst till svagt kuperat terräng österut. Längs 
med Torvsättersvägen följer buskar och sly. I öster är det tätt igenvuxet med barrträd och det  
finns flertal större block i ytan. I väster är det glest mellan löv- och barrträden och block ligger 
utspridna i ytan. Det finns även ridvägar, öppna partier med sly och buskar, samt diken som 
ansluter till ett större område med sankmark i nordväst som sträcker sig till sydvästra kanten av 
området. Markytan består i stort sett av sandig mulljord förutom områdena med sankmark där 
ytan täcks av torv. 

Jordlagerföljd 

Jorddjupet inom undersökningsområdet är enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) 
jorddjupskarta 20-50 m under befintlig markyta. Området består enligt SGU:s jordartskarta av 
kärrtorv, blockrika ytor i nordväst, finsand i söder, tunt eller osammanhängande ytlager av torv i 
öst och i övrigt sandig morän. Till största delen består marken under mulljord/vegetation/torv av 
grovkornig friktionsjord med goda dränerande egenskaper. 

Skruvprovtagning har genomförts ner till mellan 2,0-4,0 m under befintlig markyta i det östra 
området, mellan 1,5-6,0 m djup i det nordvästra och mellan 3,0-5,0 m djup i det sydvästra. 

Norra delen av Norra Bråstorp etapp 2: Utförda skruvprovtagningar visar att marken i de 
punkter där provtagning utförts i norra delen av Norra Bråstorp etapp 2, överst består av 0,1 - 0,3 
m mulljord. Därefter följer minst 1,8 m något siltig sandig morän, stenig grovsandig morän eller 
något siltig stenig morän. Ingen skruvprovtagning har utförts till större djup än 1,8 – 2,5 m u my. 

Nordvästra området: Norrut består marken av torv ner till ca 0,4 m djup, därefter följer något 
grusig sand ner till ca 1,0 m djup med underliggande grovkornig sand som mot djupet övergår till 
sandig morän. I områdets östra del längs med Torvsättersvägen ligger ett ytskikt med sandig 
mulljord som övergår till något stenig sand. Från och med ca 1,3 m djup blir sandjorden stenigare 
och grusigare. Vid Torvsättersvägen söderut ligger sandig mulljord till ytan med underliggande 
sand med inslag av silt. Mitt i området består markytan av ett tunt skikt med sandig mulljord som 
övergår till grusig sand, och vid 1,0 m djup till grovkornig sand. I den sydvästra delen ligger ett 
något lerigt och sandigt siltlager under ca 0,3-0,6 m torv. Från ca 1,0-1,5 m djup följer finsand/ 
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siltig sand som mot djupet övergår till något grusig sand. I utkanterna av mossområdets mitt 
ligger ett torvlager med en mäktighet av ca 0,8 m med underliggande skikt av lera/siltig lera. Vid 
1,0 m djup övergår det till sand. I utkanterna av den sydvästra delen av mossen består markytan 
av vegetation/torv ner till ca 0,3 m djup med underliggande något grusig och siltig sand. Mot 
djupet avtar halterna av grus och silt. 

Östra området: I väst består markytan av ca 0,3 m mulljord med inslag av torv eller sand/ 
mullhaltig sand. Därunder följer grusiga sandjordar med varierande inslag av sten. I partier längs 
med Torvsättersvägen innehåller jorden block ner till ca 1,5 m djup och även något stenig grusig 
siltig sand från och med ca 2,0 m djup mitt på sträckan. Markytan österut består av torvig 
mulljord/mullhaltig torv med underliggande något stenig grusig sand. Från ca 1,0 m djup i öst 
och från ca 2,7 m djup mitt i området övergår jorden till sandig morän. Ner till ca 1,5 m djup 
innehåller jorden block. Mot den södra kanten av den västra delen ligger en mosse med torv ner 
till ca 0,8 m djup. Därefter följer grovkornig sand som är något stenig från och med 3,0 m djup. 

Sydvästra området: Markytan i hästhagens västra del består av ett tunt skikt med vegetation/ 
sandig mulljord ner till ca 0,3 m djup, där det övergår till sand. Vid ca 3,7 m djup innehåller 
sanden låga halter av grus och silt, där grushalten ökar mot djupet och silten ersätts med sten. 
Söder om Torvsättersvägen består marken av ca 0,3 m vegetation/sandig mulljord med  

underliggande sandjordar. Vid ca 2,5 m djup ligger ett ca 0,5 m tjock lager med finsandig silt 
västerut som övergår till finsand med tunna siltskikt. Från ca 2,5 m djup österut innehåller jorden 
mot djupet växelvis siltig grusig sand/grusig siltig sand. I Slingerbultvägens närhet består 
markskiktet av fyllnadsmaterial av siltig sand med underliggande sandig torv med en mäktighet av 
0,3 m. Därunder följer sandjord med inslag av silt, där silten övergår till grus vid ca 0,8 djup. 
Sandjorden innehåller ställvis lager med höga halter av silt och/eller grus innan det mot djupet 
övergår till grusig siltig sand. Vid ca 1,0 m djup är sanden något lerig och på ca 1,8 m djup ligger 
ett skikt med något grusig sandig silt. I hästhagens södra del består markytan av ca 0,3 m 
vegetation/sandig mulljord med underliggande något stenig grusig sand, där sten och grus avtar 
efter ca 1,2 m djup. Från ca 1,7 m djup ligger ett lager med siltig lera/lerig silt som mot djupet 
övergår till sand med leriga siltskikt. 

Bergdjup 

Djup till bergöveryta är inte fastställd inom undersökt område. Utförda sonderingar konstaterar 
ett bergfritt djup mellan 0,7-9,2 m djup inom undersökt område. 

Hydrogeologiska förhållanden 

Installation av grundvattenrör har utförts i tre punkter år 2016 och i en punkt år 2020. Grund-
vatten har påträffats mellan 0,3 – 3,5 meter under markytan (m u my) vid lodningar i grund-
vattenrör. Vid de geotekniska undersökningarna har det påträffats fritt vatten vid skruvprov-
tagning med varierande djup mellan ca 0,3 - 2,7 meter under markytan (m u my). I öster 
observerades fri vattenyta på djup mellan 0,8 - 2,7 m u my, respektive djup mellan 0,3 - 2,0 m u 
my i nordväst. I den sydvästra delen har fritt vatten observerats på varierande djup mellan 0,6 - 
1,8 m u my. Grundvattenytan kan periodvis vara belägen på högre nivåer än det som nu uppmätt, 
exempelvis vid kraftig nederbörd eller snösmältning. 

Stabilitet 

Jorden i området består huvudsakligen av friktionsjord av sand och siltig sand, med områden 
med organisk jord och tunna lerskikt. Vid packning av friktionsjorden enligt AMA Anläggning 13 
samt bortschaktning av matjord, organisk jord och lösa jordar anses stabiliteten tillfredsställande. 
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Geoteknisk rekommendation 
Då marken består av mestadels friktionsjord som inte är sättningsbenägen samt att grundläggning 
och markarbeten utförs enligt nedanstående rekommendation, så bedöms området ha goda 
förutsättningar för nybyggnation. 

Grundläggning 

Grundläggning ska utföras i geoteknisk kategori 2 (GK 2) och säkerhetsklass 2 (SK2) samt att 
markarbeten ska utföras enligt AMA Anläggning 13. Planerad byggnation bedöms kunna 
grundläggas med kantförstyvad platta på mark på kontrollerad packad fyllning enligt CEB.212 
AMA Anläggning 13. Fyllning får inte utföras med eller mot tjälad jord. Fyllningen bör ha en 
minsta tjocklek av 0,3 m och täcka minst 0,5 m utanför planerad grundplatta. Grundläggning i 
samband med nederbörd, tjälad jord eller i perioder av tjällossning ska undvikas. Det ska utföras 
väldränerat och frostfritt eller frostskyddat i form av termisk isolering, samt att all matjord, 
organisk- och löst lagrad jord ska även schaktas bort innan arbetet påbörjas. 

Markradon 

Resultatet från samtliga radonmätningarna i området gav radonhalter i jordluft på mellan 6 
kBq/m3 och 18 kBq/m3. Marken klassas som normalradonmark och det rekommenderas att all 
nybyggnation utförs radonskyddad. Radonskyddande åtgärder rekommenderas vid nybyggnad 
enligt Statens planverk rapport 59:1982. Risk för människors hälsa pga. höga radonhalter bedöms 
som låg då husen kan byggas med radonsäker grund. 

Mark- och schaktarbeten 

Sandjordar anses stabila i fuktigt tillstånd, men kan rasa vid uttorkning eller vattenöverskott. Det 
bör tas hänsyn till att vibrationer från exempelvis tunga maskiner i löst lagrad sand, kan leda till 
skred.  

Inom området förekommer ställvis finkorniga jordar såsom silt, lera och siltig finsand som är 
flytbeläget, erosionskänsliga och förlorar hållfasthet vid vattenmättat tillstånd vilket måste beaktas 
vid schaktarbeten. Schaktarbeten i samband med nederbörds- och snösmältningsperioder bör 
därför undvikas. Arbetet ska utföras i torrhet och efter avslutad schakt skyddas schaktbotten 
omgående mot vatten och mekanisk påverkan. Vid otjänlig väderlek påförs skyddande skikt 
direkt i samband med schaktningsarbetet. I annat fall görs det omedelbart efter det att kontroll av 
schaktbotten utförts. Yta för grundläggning av geokonstruktioner ska utgöras av väl avjämnad 
och ostörd schaktbotten. Avslutande schaktning ska utföras försiktigt och med skopa utan 
tänder. Vid mycket sten och block kan schaktarbetet försvåras. Schaktning i förekommande 
jordlager bedöms kunna ske med slänt under förutsättning att grundvattenytan ligger, eller är 
sänkt till, minst 0,5 m under schaktbotten.  

Vid behov av sänkning av grundvattennivån bedöms det kunna utföras genom pumpning i 
pumpgropar placerade i schaktgropen. Pumpning ska ske i god tid före schakt till fullt djup för att 
förhindra uppluckring av schaktbotten. Samråd beträffande metodval bör ske med 
entreprenören. Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall krävs 
tillstånd enligt miljöbalken. För bedömning av erforderliga släntlutningar ska generella 
anvisningar i Arbetsmiljöverkets och Statens geotekniska instituts (SGI) skrift ”Schakta säkert” 
beaktas. 
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Markföroreningar 
Inom och runt om detaljplaneområdet återfinns ett antal fastigheter där miljöstörande 
verksamheter har bedrivits genom åren men även sådana som är aktiva i dagsläget. Marken i 
området har undersökts i flera 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.  

 

Karta ur Kompletterande miljöteknisk 
markundersökning, Sweco 2019-10-07 
som visar potentiellt förorenade 
verksamheter inom och i närområdet till 
detaljplaneområdet 

 

Asfaltsupplag 

Inom planområdet återfinns i 
dagsläget ett kommunalt 
asfaltsupplag som tidigare tros ha 
varit ett skrotupplag. Vidare har 
det även framkommit att ett 
sågverk tidigare varit beläget på 
den yta som benämns ”asfalts-
tippen”. Sweco (2019) har utrett 
och analyserat föroreningshalter i 
jordlager och grundvattnet för 
asfaltsupplaget. Naturvårdsverkets 
bedömningsgrund, KM (känslig 
mark-användning), har använts 
vilket är ett riktvärde som 
beskriver om marken är lämplig 
för bostadsändamål. 

Uppmätta PAH-halter i jord på 
området för asfaltstippen visar på ett fortsatt åtgärdsbehov av främst de fyllnadsmassor som 
innehåller asfalt, det vill säga generellt de översta 0,5 m jord på området. Föroreningarna är inte 
helt avgränsade i djupled, men bedöms kunna avgränsas i samband med åtgärd. Den s.k. 
asfaltstippen kommer att saneras till känslig markanvändning (KM) vilket bedöms vara positivt 
för människors hälsa och miljön på kort och lång sikt.  

1 Mygghultstippen 
2 Brandövningsplats 
3 Asfaltsupplag 
4,5,6 tidigare  markanvändning:  
Timmerhustillverkning, skjul för 
byggmaskiner, schaktupplag och 
förvaringstält för natriumklorid 

4 

1 
2 

3 
5 

4 
6 
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För att säkerställa att massor och föroreningar vid asfaltsupplaget har sanerats innan bostäder 
byggs finns inom det rödmarkerade området på plankarta bestämmelse a1-Startbesked får inte ges 
förrän markförorening från asfaltsupplaget har avhjälpts. 

 

Mygghultstippen  

Nordöst om planområdet är f.d. deponin Mygghultstippen belägen, där schaktmassor som 
använts av Tekniska kontoret i Motala har tippats. Till anläggningen ska endast rena jord- och 
vegetationsmassor samt mindre mängd betong utan armering ha transporterats främst från gatu-, 
VA- och ledningsarbeten. Mygghultstippen består främst av fyllning med underliggande morän. 
Övre jordlager i provpunkterna tagna på Mygghultstippen består främst av grusig sand och/eller 
grusig sandig silt. Källa: Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norra Bråstorp, Motala Etapp 3 & 4, 
Vatten och Samhällsteknik AB 2020-06-01. Resultaten av den utförda undersökningen visar att 
föroreningshalterna i den ytliga jorden är genomgående låga och under generella riktvärden för 
känslig markanvändning (KM). 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. 

I den Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sweco 2019 har kompletterande 
grundvattenprover utförts. Bens(a)pyren som varit ett problem vid tidigare undersökning (år 
2017-2018), visar sig vid denna undersökning underskrida laboratoriets rapporteringsgräns. 
Troligen var tidigare uppmätta halter orsakade av jordpartiklar som grumlade upp vid 
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provtagningen. Även analyserna av oljekolväten visade på låga halter, huvudsakligen under 
laboratoriets rapporteringsgräns och därmed under tillämpade riktvärden.   

Då kommunen varit verksamhetsutövare för de kommunala deponierna bedöms de tillsvidare ha 
ansvaret, för undersökningar och kontroll.  

Brandövningsplats  

Nordväst om planområdet finns en brandövningsplats som används av räddningstjänsten. Två 
jordprover från brandövningsplatsen analyserades avseende PFAS. Vid brandövningsplatsen, vid 
punkten för grundvattenrör SWG1705, var det ett ytligt jordprov (0–0,5) som visade på PAH-H-
halter överskridande riktvärdet för KM (känslig markanvändning). Grundvattnet från samtliga 
grundvattenrör har analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH:er. 
Tre av proven vid brandövningsplatsen analyserades med avseende på PFAS. Förorenings-
situationen i grundvattnet verkar vara påverkad av de verksamheter som bedrivits inom 
undersökningsområdet. Bland annat har analysresultaten påvisat förhöjda halter av PFOS i två 
grundvattenrör (SWG1704 samt SWG1705), vilka var placerade inom området för 
brandövningsplatsen (utanför detaljplanen). 

En separat PFAS-utredning inom och i anslutning till brandövningsplatsen pågår nu (oktober 
2020) och ett avgränsat område i den planerade naturmarken närmast brandövningsplatsen har 
ringats in. Kommunen bedömer utifrån den pågående utredningen att den planerade bebyggelse 
bör vara säker utifrån ett miljö och hälsa perspektiv. Dock är utredningen inte klar och det 
slutgiltiga resultat bedöms komma efter detaljplanens samråd. 

Risk för höga vattenstånd 
På uppdrag av Motala kommun har Sweco 2016-09-05 tagit fram Översvämningskartering 
Motala. Översvämningskarteringen redovisar instängda områden och vattenvägar på markytan 
vid ett intensivt regn.  

Karta ur Översvämningskartering Motala, Sweco 2016-09-05 samt planområdets gräns 

I detaljerad dagvattenutredning framtagen av Norconsult 2020-05-15 redovisas att vid regn som 
överskrider dagvattenledningsnätets kapacitet kommer dagvatten avrinna ytledes. Föreslagen 
utformning och höjdsättning av gator samt gröna stråk mellan fastigheter säkerställer ytligt 

Planområde 
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avrinnande dagvatten vid kraftiga regn bort från bebyggelse och mot fördröjningsanläggningar 
och översvämningsytor. Det finns stor kapacitet för magasinering av skyfall och planerad 
kvartersmark förväntas ej att översvämmas vid 100-årsregn enligt föreslagen höjdsättning. Vid 
längre regnperioder som gör att marken blir mättad eller vid kraftigare skyfall kan höga 
vattennivåer förekomma i dikessystemen eller sumpmarkerna. Lägsta golvnivå föreslås inte 
understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, dvs planerade gator, i 
enlighet med Svenskt Vattens publikation P105. Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att 
gator i området alltid är belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark minskar risken för 
översvämning och skador på byggnader. För den bebyggelse som planeras kommer vissa delar av 
mark, i del av lågpunkter, behöva höjas för att säkra upp bebyggelsen inför risk med 
översvämning. Bedömningen är därmed att översvämning inte kommer att påverka ny 
bebyggelse, men det kommer att översvämma naturområden inom planområdet. 

Karta ur Detaljerad dagvattenutredning, Norconsult 2020-05-15 

Fornlämningar 
Den arkeologiska utredningen har resulterat i att inga indikationer på lagskyddade fornlämningar 
iakttagits inom planområdet. Inom planområdets västra delar finns fossil åkermark som bedöms 
ha tillkommit under slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Röjningsrösena och de röjda 
ytorna har tillhört gården Torvsätter. Backstugan Österlund, som tillhört Torvsätter, kan inte 
följas längre tillbaka i tiden till Häradskartan, d.v.s. åren 1868-1877.  

Ett inslag i miljön som påminner om platsens historia är de rödfärgade ekonomibyggnaderna som 
står utmed Sandstensvägen, strax väster om planområdet. De har tillhört gården Torvsätter som 
idag är riven, men som har givit namn åt en vägsträckning och ett mindre industriområde. 

De kulturhistoriska lämningarna inom planområdet har inget lagskydd enligt Kulturmiljölagen 
men planen kommer att säkerställa att lämningar av gården Torvsätter bevaras åt kommande 
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generationer. Lämningarna av backstugan Österlund kommer inte att finnas kvar efter 
exploateringen. 

Bebyggelseområden 
Bostäder 

Planområdet är idag obebyggt.  

Planförslaget möjliggör byggandet av ca 90-tal friliggande villor. Minsta fastighetsstorlek för 
friliggande villabebyggelse är 850 kvadratmeter. Inom vissa områden finns möjlighet att bygga 
även par-, rad- och kedjehus.  

Enligt planbestämmelser är största byggnadsarea för friliggande villor  250 kvadratmeter och 
största byggnadsarea för par- rad- och kedjehus är en tredjedel av fastighetsarea. Högsta 
nockhöjd för bostadshus är 8 meter vilket motsvarar två våningar. Högsta nockhöjd för 
komplementbyggnader är 5,0 meter. 

Bebyggelse får inte placeras närmare än 6 meter från gräns mot gata vilket styrs med 
”prickmark”- marken får inte förses med byggnad. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter 
ifrån gräns till grannfastighet. Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter ifrån gräns till 
grannfastighet. Del av huvudbyggnad som endast innehåller garage eller förråd ska placeras minst 
2 meter från gräns till grannfastighets. Med grannfastighet menas en annan kvartersmark. 
Placering mot allmän platsmark (gata, gång- och cykelväg och natur) styrs med ”prickmark”. Par- 
rad- och kedjehus får sammanbyggas över gräns till ”granntomt” i fall alla byggnader ligger på en 
gemensam fastighet där varje radhus har ”egen tomt”. Om varje kedje- och radhus bildar egen 
fastighet får byggnader sammanbyggas i fastighetsgräns.   

Källare får inte finnas. På kvartersmark ska yta finnas för fördröjning av dagvatten.  

Exempel på hur fastigheter kan bebyggas med friliggande villor, parhus, kedjehus och radhus 

Friliggande villor 

Parhus 
Kedjehus 

Radhus 
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Motala Ryttarförening (Morf) bedriver sin verksamhet vid Solsätter, med ett ridhus ca 400 meter 
söder om planområdet. I anslutning till ridhus finns stallbyggnader, cafeteria, klubbrum och 
omklädningsrum. Utomhus, norr om byggnaderna finns ridbanor både på gräs och grus. På 
anläggningen finns i dagsläget 30-tal hästar. En av ridskolans hagar finns idag inom planområdet 
och behöver flyttas för att ge plats för nya bostäder. Området för arrendet kommer därmed att 
förändras. Ersättningsmark eller andra kompensationsåtgärder diskuteras. Skyddsavstånd med 
vegetation och natur som skydd på ca 50 meter kommer att hållas mellan nya bostadstomter och 
hästhagar.  

Karta över planområdet i förhållande till ridskolan 

 
Offentlig Service 

I planområdets norra del finns en tomt på ca 14 800 kvadratmeter reserverat för byggande av en 
ny förskola för minst åtta avdelningar. Förskoletomt är placerad i anslutning till naturområde för 
att underlätta utevistelse samt i anslutning till en större väg för att underlätta lämna/hämta barn. 
Genom vald placering kommer förskolan att ligga strategisk i förhållande till nästa bostads-
område, Norra Bråstorp, etapp 3. Storleken på tomten är beräknad från 12,5 kvadratmeter 
innevistelse per barn och 40 kvadratmeter utevistelse per barn samt 20 barn per avdelning. Till 

Ridskola med 
omgivande hagar 

Hage inom 
planområdet som 
tas i anspråk 

PLANOMRÅDE 

http://www.motalarf.com/
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detta tillkommer yta för redskapsbodar, parkering, körytor mm. Planförslaget möjliggör max 2500 
kvadratmeter byggbar yta i  två våningar. Den högsta nockhöjden är 10 m. Vid behov kan 
förskolan expandera inom fastigheten till fler än åtta avdelningar. Detaljplanen möjliggör att 
denna tomt kan bebyggas även med boende, vård, flerbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.   

Utdrag ur plankarta som visar förskoletomten  
 

Kommersiell Service 

Närmaste livsmedelsbutik finns vid Hökartorget, vid Bråstorp köpcentrum ca 1 km sydost om 
planområdet. Övrig handel finns i Bråstorp samt Motala centrum. Närmaste skola för F-6 finns i 
Smedsby, ca 600 meter nordväst om planområdet och i Bråstorp, ca 700 meter sydost om 
planområdet.  

Karta över omgivningen  

Ridskola 

Skola F-6 

Livsmedels
butik Badplats 

Varamoviken 

Planområde 

Skola F-6 

Bråstorp 

Smedsby 
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Tillgänglighet 

Planområdet är utformat med ett tydligt gatunät vilket bedöms underlätta orienterbarheten. 
Området är relativt flackt, vilket bör underlätta tillgängligheten till entréerna. Bostäderna kommer 
att få sina parkeringar vid eller i nära anslutning till bostadsentréerna, vilket ökar områdets 
tillgänglighet. 

Byggnadskultur och gestaltning 

Inom området för Detaljplan Norra Bråstorp, etapp 2, finns lämningar av torp och 
Torvsättersgården. Tyvärr går det inte längre att urskilja hur de olika byggnaderna en gång sett ut. 
I enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 32 §, kommer detaljplanen därför inte att 
reglera gestaltningen av de bostäder som byggs. Det finns ingen tidigare bebyggelse de nya 
villorna kommer behöva förhålla sig till och all möjlighet finns för allmänheten att uttrycka sin 
egen kreativitet i området.  

Rekreation 
Lek och rekreation  

Detaljplanen innehåller den uppskattade Tomteskogen där allmänheten placerar ut tomtefigurer. 
Tomteskogen kommer att bevaras i sin helhet. Genom exploatering samt nyanläggning av 
dammar och översilningsytor kommer den fria ytan att minska. Stigar för gång- och ridning 
kommer att dras om och en ny gång- och cykelväg kommer koppla samman Smedsby med det 
nya bostadsområdet, vilket ökar tillgängligheten. Områden runt dagvattendammar utformas och 
gestaltas med omsorg så att de erbjuder en trivsam plats för rekreation och vistelse. Kvalitén på 
gång- och cykelvägar kommer att höjas och tillgänglighet till naturmark från omkringliggande 
bostadsområden kommer därmed att öka. Strax söder om planområdet finns ridskola och väster 
om planområdet finns Varamobaden.  

Naturmiljö  

Enligt undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-02-06), finns det inga värdefulla arter 
inom planområdet. Inga rödlistade arter finns rapporterade inom planområdet med undantag av 
mindre blåvinge som hittades strax utanför området vid Mygghultstippen 2012. De naturområden 
som berörs av exploateringen är främst trivial skog och äldre granplanteringar. Det finns ett 
område med äldre aspar, i anslutning till lämningar från den gamla Torvsättersgården. Det 
området kommer inte att beröras av den planerade exploateringen då marken säkerställs som 
natur. I den nordvästra delen av detaljplanen finns flera sumpområden som föreslås bevaras. 
Efter exploateringen väntas sumpområdena har utökats då ytterligare vatten leds dit och nya 
infiltrationsdammar och översilningsytor anläggs. Delar av de befintliga dikena genom området 
kommer att arbetas om och därmed skapa förutsättningarna för ökad biologisk mångfald. 
Detaljplanen kommer att påverka en del av de iordningställda stigar och ridstigar som finns i 
området. Nya stigar och ridstigar föreslås inom naturmark. Våta dagvattendammar föreslås intill 
befintliga diken och vid förskolan i norr. Dessa dammar kan bidra till ekosystemtjänster och ge 
ett estetiskt värde för bostadsområden, samtidigt som de ger en god reningsgrad av dagvatten. 
Planen kan inte antas medföra betydande påverkan på miljövärden. 

Vattenområden 
Planområdet ligger ca 500 meter från Vätterns Varamoviken med en lång badstrand. Inom 
planområdet planeras dammar för hantering av dagvatten. 
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Gator och trafik 

Biltrafik 

Området nås via vägen Slingerbulten och två cirkulationsplatser, se karta sidan 27. Den första 
cirkulationsplatsen (västra) är redan byggd och leder till Norra Bråstorp etapp 1. Den andra 
cirkulationsplatsen (östra) planeras i områdets östra gräns och anslutande väg/gata leder till den 
planerade förskoletomten. Vägen kan vid ett senare skede kopplas till nya vägar norr om 
planområdet. Genom den östra cirkulationsplatsen samt anslutande väg nås även framtida 
exploateringsområde Norra Bråstorp etapp 3. Genom den befintliga cirkulationsplatsen i väster 
nås nya bostadsområden längs Torvsättersvägen samt ett bostadsområde norr om Slingerbulten. 
Det andra bostadsområde norr om Slingerbulten nås via den östra cirkulationsplatsen och 
anslutande väg mot norr och mot förskolan. Gatorna inne i bostadsområden är 7 meter breda.  
 

Gång- och cykeltrafik 

På norra sida om Slingerbulten samt öster om den nya vägen som leder till förskolan föreslås ett 
brett grönt stråk med en gång- och cykelväg. Vid de två cirkulationsplatserna kopplas gång- och 
cykelvägen till befintliga gång- och cykelvägar i Bråstorp, etapp 1. I det gröna stråket mellan 
tomtmark i norr och förskoletomten föreslås en gång- och cykelväg som leder vidare genom 
naturmark till gång- och cykelväg mot Smedsby. Den tidigare planlagda tunneln tas bort och 
korsning med Smedsbyvägen sker i plan. Torvsättersvägen föreslås efter de tre befintliga 
bostadstomter bli en gång- och cykelväg.  

Karta över föreslagna bilvägar, gång- och cykelvägar samt kopplingar mot omgivningen  
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Inom bostadsområden föreslås bostadsgator användas även för gång- och cykel. Mellan de olika 
bostadsområden och naturmark finns gröna släpp för framtida vatten- och avloppsledningar, 
snöupplag samt för gång- och cykelvägar. Från det södra bostadsområdet leder en gång- och 
cykelväg mot Dysätter och ridskolan.  
 

Kollektivtrafik 

Idag finns ingen kollektivtrafik i området. I framtiden planeras kollektivtrafik på vägen 
Slingerbulten. En busshållplats kan lämpligen placeras i närheten till den östra cirkulationsplatsen 
och gång- och cykelvägen som finns där. Alla bostadstomter får då drygt 400 meter till 
busshållplatsen.  

Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering ska anordnas inom tomtmark. 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.  

Störningar 
Buller 

Norr om vägen Slingerbulten föreslås ett brett grönt stråk (NATUR) med bland annat gång- och 
cykelväg. Avstånd från Slingerbultens vägkant till närmaste bostadstomt är 50 meter. Vid behov 
kan bullerskyddande åtgärder placeras i det gröna stråket mellan vägen och kvartersmark.  

Hästhållning 

Söder om planområdet finns Motala Ryttarförening med 
ridhus, betesmark och ridvägar. I tidigare allmänna råd 
och rekommendationer tillämpades relativt stora 
skyddsavstånd mellan hästhållning och bostäder, främst 
för att förebygga allergiproblem (500 m enligt Boverket 
och 200 m enligt Folkhälsomyndigheten). Dessa råd har 
dock inte utvecklats till någon rättspraxis. I Boverkets 
Rapport 2011:6 Vägledning för planering för och invid 
djurhållning redovisas att senare års forskning talar för att 
det kan vara både rimligt och möjligt med en mer 
differentierad tillämpning av PBL när det gäller planering 
för och invid hästanläggningar i olika bebyggelsemiljöer 
och att man måste se till hela den lokala situationen när 
man bedömer det enskilda fallet. Vägledningen baseras på 
kraven i plan- och bygglagen, forskningsresultat, studier, 
praxis och annat kunskapsunderlag. Avsnittet om 
djurhållning 9.2 i Boverkets allmänna råd (1995:5) ”Bättre 
plats för arbete”, har upphävts. Den viktigaste förändringen gentemot de allmänna råden är att 
vägledningen inte innehåller rekommenderade skyddsavstånd. Skälet till detta är att 
skyddsavstånd är svåra att tillämpa i praktiken. Studierna angående allergenspridningen visar att 
höga koncentrationer av hästallergen kunde uppmätas i och mycket nära stall och hagar, medan 
halterna snabbt sjönk med avståndet från hästarna. Förhöjda värden kunde uppmätas i 
närområdet, men efter 50-100 m från källan var halterna mycket låga eller under 
detektionsgränsen.  

Studier av hästallergen inomhus i bostäder visar att endast bostäder mycket nära stall (~10 m) 
hade mätbara halter inomhus, om ingen av de boende hade regelbunden kontakt med hästar. 
Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto mindre är 
risken att omgivningen ska påverkas. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av 

Ca 400 meter 

Ca 50 meter 

Ridskola 
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vind, topografi och vegetation. Vegetation som skogspartier, läplanteringar, buskage m.m. kan 
utgöra skydd mot störningar från djurhållning gentemot omgivningen. Känsliga miljöer som 
skolor och förskolor kräver särskild hänsyn. 

Avstånd mellan stallbyggnader inom Motala Ryttarförening och närmast föreslagna 
bostadsfastighet är drygt 400 meter och ett grönt skogsstråk finns kvar mellan hagar och ny 
bostadsbebyggelse. Närmaste hage kommer att endast användas på sommaren som sommarbete 
och avstånd mellan den och föreslagen bostadsfastigheter är 50 meter. Avstånd mellan 
bebyggelse och ridvägar är minst 25 meter. 

Brandövningsplats  

Norr om planområdet ligger räddningstjänstens brandövningsplats. Avståndet mellan 
brandövningsplatsen och närmaste tomt är drygt 250 meter vilket bedöms inte innebära någon 
risk för boende. 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger utanför befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
Verksamhetsområde kommer att upprättas för vattentjänsterna vatten- och spillvatten. 
Den nya bebyggelsen ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät (VA-nät) söder om 
området. VA-ledningar föreslås placeras inom mark planlagd som GATA och NATUR.  
 
Dagvatten  

På uppdrag av Motala kommun har Norconsult 2020-05-15 tagit fram en detaljerad dagvatten-
utredning för Norra Bråstorp etapp 2. Föreliggande dagvattenutredning redogör för  befintliga 
förhållanden och ger förslag på framtida dagvattensystem för etapp 2. Förslaget har en fördjupad 
detaljnivå och inkluderar lednings- och dagvattenanläggningsdimensionering samt 
vattengångsnivåer. Fördröjnings- och föroreningsberäkningar har utförts för att säkerställa att 
befintlig kvantitet och kvalitet bibehålls i vattendrag. Tillgängliga översvämningsytor har 
identifierats och förslag till höjdsättning av planerade gator är inkluderad i lösningsförslaget. 

Planområdet avvattnas idag genom naturlig infiltration och ytlig avrinning mot två diken i västlig 
riktning, belägna norr om planområdet, samt mot ett dike med sydvästlig riktning söder om 
planområdet. Dikena avrinner slutligen mot recipienten Vättern. 

 

 

 

 

 

 

 

Det sydliga diket norr om 
exploateringsområdet. (Foto: Norconsult)  

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat 
Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att 
uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vattenförekomster. Enligt VISS är kravet för Vättern att uppnå god ekologisk status och god 
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kemisk ytvattenstatus (Vatteninformationssystem Sverige, 2019). Vättern uppnår idag god 
ekologisk status men inte god kemisk status. Påverkan på statusen beror delvis på uppströms 
liggande förorenade områden, urban markanvändning, transport och infrastruktur. 

Planområdet ligger utanför befintligt verksamhetsområde för kommunal hantering av dagvatten. 
Verksamhetsområde planeras att upprättas för planområdet.  

Dagvattenutredningen framhåller att föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade 
dagvattenflöden. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade dagvattenflöden, 
varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem. I överens-
kommelse med Motala kommun och för att beakta klimatförändringarna har antagits en 
klimatfaktor på 1,25 vilken multipliceras med regnintensiteten. Dagvattenledningar har 
dimensionerats för att klara ett 10-årsregn vid full ledning. Trycknivån önskas understiga 
marknivå för regn med återkomsttid upp till 20 år. Fördröjningsanläggningarna utformas för 10-
års regn med möjlighet att klara uppskattat 20 -års regn. 

Enligt planbestämmelser får 50 % av fastighetsarean hårdgöras för fastigheterna för villor, par-, 
rad- och kedjehus. För fastigheten med beteckningen SDB (planerad förskola) får 70 % av 
fastighetsarean hårdgöras. 

Karta från Detaljerad  dagvattenutredningen, Norconsult 2020-05-15 
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Dagvattenledningsnät har förprojekterats och klarar att avleda ett framtida 10-årsregn med 10 
min varaktighet. De delområden som avleds mot den norra och södra delen av exploaterings-
området föreslås behandlas i dagvattendammar. Dagvatten från den östra delen av exploaterings-
området, intill Slingerbulten, föreslås behandlas i ett gräsdike följt av en torrdamm. Den 
föreslagna torrdammen är dimensionerad för att även behandla dagvatten från Slingerbulten.  

Planbestämmelse reglerar att inom kvartersmark ska yta eller anordning finnas för fördröjning av 
dagvatten. Höjdsättning av gator har föreslagits och har en minsta lutning om 5 ‰ mot 
fördröjnings-anläggningar och översvämningsytor. Planstrukturen är utformad med ytliga släpp 
mot naturmark mellan fastigheter för ytlig avledning av regn som överskrider 
dagvattenledningsnätets kapacitet. Naturmarken norr och söder om exploateringsområdet 
kommer enligt föreslagen höjdsättning vara belägen på lägre marknivåer än planerade fastigheter 
och risken för översvämning vid skyfall (100-årsregn) bedöms vara mycket låg. 

Anläggningar som ingår i det föreslagna dagvattensystemet inom planområdet utgörs av våta och 
torra dagvattendammar samt svackdiken. För att avleda dagvatten till föreslagna anläggningar 
rekommenderas dagvattenledningar i mark. Alternativt kan diken anläggas. Med ytlig avledning i 
diken medföljer dock inom villabebyggelse kulverteringar under samtliga uppfarter. Flera 
dagvattenanläggningar krävs längs med det befintliga diket i norr på grund av att diket har en 
flackare lutning än vad ledningar rekommenderas att anläggas med. 

Svackdiken är en effektiv åtgärd för både magasinering och avledning om ett strypt utflöde 
erfordras. Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, 1:3 eller 
flackare med hänsyn till skötsel samt lekande barn. Ett svackdike kräver underhåll i form av 
gräsklippning för att flödet ska bibehållas. Eftersom svackdiken i princip är självgödslande på 
grund av näringsämnen som kommer med dagvattnet så krävs ingen ytterligare gödsling. 
Svackdiken bidrar med viss rening. Beroende på vilken typ av yta som dagvattnet avrinner från 
kan svackdiken kräva kompletterande rening för att uppnå miljökvalitetsnormer för recipienter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på svackdike i Kronsberg. 
(Foto: Norconsult) 

 
En vägdike har brantare släntlutning än svackdiken, kräver inte lika stor yta och därmed är 
fördelaktiga att använda utmed lokalgator etc., där utrymmet är begränsat. Nackdelen med öppna 
vägdiken jämfört med svackdiken är att reningseffekten inte är lika god. Ett alternativ till öppna 
vägdiken är makadamfyllda diken. En fördel med makadamdiken är att de kan anläggas under 
andra ytor och beläggningar. Makadammaterialet bidrar till en ökad reningsgrad då partiklar 
samlas i botten och kommer med tiden utgöra ett filtermaterial.  

Fördröjningsdammar är en bra behandlingsmetod för stora vattenvolymer och har, korrekt 
konstruerade och underhållna, en god reningsgrad. Dammar kan anläggas som en del av parkytor. 
Genom att förse dessa anläggningar med strypta eller reglerade utlopp kan det utgående flödet 
begränsas och resterande dagvatten magasineras i dammen. När avrinningen till dammen har 
minskat töms dammen successivt samtidigt som föroreningar sedimenterar. Vid inloppet används 
vanligtvis ett grövre material för att undvika erosion.  
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Dammarna kan utformas som våta eller torra beroende på om de alltid ska ha en synlig 
vattenspegel eller inte. Våta dammar har generellt bättre reningseffekt eftersom uppehållstiden i 
en våt damm är längre än i en torr damm, vilket gynnar förutsättningarna för sedimentering. 
Fördelar med fördröjningsdammar är att man effektivt kan ta hand om stora mängder dagvatten 
samtidigt som de kan ha god reningseffekt. Dammen kan också leverera ekosystemtjänster. En 
nackdel är att de kräver stort utrymme. Dessutom måste skötsel i form av gräsklippning etc. 
genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande.  

 

 

 

 

 

 

Exempel på dagvattendamm i Trönninge i 
Varberg. (Foto: Norconsult) 

Längs med den befintliga diken, norr om planerade fastigheter, föreslås våta dagvattendammar 
för fördröjning och rening. Våta dagvattendammar kan bidra till fler ekosystemtjänster och ge ett 
estetiskt värde för bostadsområden, samtidigt som de ger en god reningsgrad av dagvatten. 
Eftersom Slingerbultens dagvattenanläggning kommer vara belägen intill vägen föreslås en 
torrdamm strax norr om den befintliga cirkulationsplatsen. Dammen förväntas även kunna ta 
emot dagvatten från den närliggande vägen Slingerbulten och en framtida väg som kommer att 
ansluta Slingerbulten med Torvsättersvägen öster om planområdet. Torrdammens fördröjnings-
volym, inklusive dagvatten från vägar, beräknades till 230 m3. Volymen avser samma 
avtappningsflöde. Eftersom ytan är reserverad för dagvattenhantering rekommenderas att 
fördröjningsanläggningen utformas med så stor kapacitet som möjligt med hänsyn till 
trafiksäkerhet och eventuellt andra aktuella riktlinjer. Utformningen kan därmed ge mer volym 
och dimensioneras för att klara större regn än ett 10-årsregn utan stora tillkommande kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

Placering av dike, dagvattendammar          
och torrdamm enligt Detaljerad 
dagvattenutredningen,                        
Norconsult 2020-05-15 
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Värme 

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

 
El 
Området ansluts till Vattenfall Eldistribution AB:s elnät. Detaljplanen redovisar två områden 
avsedda för transformatorstationer. Dessa områden får beteckning E-tekniska anläggningar. 
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. 
 
Avfall 
Återvinningstation finns i centrala Bråstorp, ca 1,5 km söder om planområdet.  

Administrativa frågor 
 
Genomförandetid 

Genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

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

Bebyggelse 

Planförslaget möjliggör exploatering med blandad bostadsbebyggelse i form av tomter för villor, 
parhus, kedjehus och radhus. 

Planförslaget ger möjlighet att bygga en ny förskola med minst åtta avdelningar vilket ger plats 
för drygt 160 barn. Vid behov kan förskolan expandera inom fastigheten till fler än 8 avdelningar. 
Om förskolan inte byggs ger planen möjlighet att bygga istället flerbostadshus på denna ytan. 

Planförslaget bidrar till att uppfylla mål för bostadsbyggande som finns redovisade i kommunens 
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet (MBP). Norra Bråstorp väntas få stor betydelse för 
utbudet av efterfrågade villatomter då denna detaljplan kan inrymma drygt 90-tal villatomter. 

Bråstorp kommer att fortsätta att utvecklas till en alltmer fullständig stadsdel. 

Förslaget till detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan ÖP 06 Motala möter 
framtiden och med arbetsmaterialet för den nya översiktsplanen. 

Miljö 

Den föreslagna exploateringen bedöms generera en högre föroreningsbelastning på Vättern från 
dagvattenutsläpp jämfört med nuläget. Den föreslagna förändringen bedöms dock inte förändra 
vattenförekomsternas statusklassning.  

För att minimera påverkan på Vättern planeras rening av dagvatten inom området genom 
anläggande av bland annat dagvattendammar. Områden runt dagvattendammar föreslås utformas 
och gestaltas med omsorg så att de erbjuder en trivsam plats för rekreation och vistelse.  

Sumpområden i den nordvästra delen av detaljplanen och de två befintliga diken föreslås bevaras. 
Efter exploateringen väntas sumpområden utökas då ytterligare vatten leds dit och nya 
infiltrationsdammar och översilningsytor anläggs. Den planerade exploateringen innebär att delar 
av de befintliga dikena genom området kommer att arbetas om och därmed skapa 
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förutsättningarna för ökad biologisk mångfald. Söder om Torvsättersvägen blir påverkan negativt 
där blandskogen och sumpskogen kommer att exploateras. 

Kvalitén på gång- och cykelvägar kommer att höjas och tillgänglighet till naturmark från 
omkringliggande bostadsområden kommer därmed att öka. 

Den befintliga asfaltsupplaget som finns inom planområdet kommer att tas bort. Området 
kommer att saneras till känslig markanvändning för att möjliggöra framtida bostadsbebyggelse.  

Rekreation och friluftsliv 

Förslaget är både positivt och negativt för rekreation och friluftsliv. Positivt är att ett ökat 
underlag kan medföra satsningar på anläggningar för friluftslivet och negativt är att 
ridverksamheten får mindre områden till sin verksamhet.  

Tomteskogen kommer att bevaras i sin helhet.  

Detaljplaneförslaget säkerställer stor friyta för utevistelse. Områden runt de föreslagna 
dagvattendammarna utformas och gestaltas med omsorg så att de erbjuder en trivsam plats för 
rekreation och vistelse. 

Planförslagets genomförande innebär att en del av de iordningställda stigar och ridstigar belägna 
inom området kommer att behöva dras om. 

Infrastruktur 

Nya gång- och cykelvägar kommer att koppla samman planområdet med befintliga gc-stråk i 
Smedsby, Varamon, Dysätter och Bråstorp. Kopplingar till framtida exploatering i norra Bråstorp 
etapp 3 säkerställs. 

Planområdet kan enkelt kopplas till befintlig infrastruktur (vägar, vatten, avlopp, tele, fiber mm). 

Flera bostäder innebär ökat underlag som möjliggör utveckling av service och kollektivtrafik i 
området. En framtida busshållplats kan lämpligen placeras i närheten till den östra cirkulations-
platsen och gång- och cykelvägen som finns där. Alla bostadstomter får då drygt 400 meter till 
busshållplatsen. Detta kan minska bilberoende. 

Hästhållning 

En av ridskolans hagar finns idag inom planområdet och behöver flyttas för att ge plats för nya 
bostäder. Området för arrendet kommer därmed att förändras. Ersättningsmark eller andra 
kompensationsåtgärder diskuteras. 

MKB 

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har tagit fram i syftet att ge en samlad bedömning 
gällande människors hälsa och miljö samt att redogöra för åtgärder som ger en minskad 
miljöpåverkan. 

Av den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen framgår att planförslaget kan innebära 
konsekvenser för bland annat vattenskyddsområde och dess vattenkvalité och i förlängningen på 
Vättern och dess Natura 2000-område, förorenad mark och dagvattenhantering. 

Planförslaget innebär att enstaka bostadstomter placeras inom vattenskyddsområde. Det finns 
förorenad mark i och i anslutning till området. Områdets avlopp- och dagvattenhantering har 
utretts och utformats med hänsyn till vattenskyddsområdets föreskrifter. Planförslaget bedöms 
vara förenligt med vattenskyddsområdet.  



-      -  36  

Vättern är Natura 2000-område, riksintresse för naturmiljön, yrkesfiske samt dricksvattentäkt. 
Riksväg 50 väster om planområdet är riksintresse för kommunikationer. Planområdet berör en 
mycket liten del av området som är av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Planförslaget 
bedöms påverka Vättern i någon grad med hänsyn till ökad dagvattenavrinning. Övriga 
riksintressen bedöms inte påverkas nämnvärt. 

För planområdet är det miljökvalitetsnormer för vatten, luft samt omgivningsbuller som berörs.  

Miljökvalitetsnormer för Vättern bedöms inte påverkas negativt av planerad bebyggelse 
tillsammans med föreslaget dagvattensystem. De planerade bostäderna inom planområdet 
kommer inte ligga intill någon genomfartsväg med mycket trafik och det bedöms att 
miljökvalitetsnormerna för luft inte kommer att överskridas inom planområdet. Planerade 
bostäder ligger tillräckligt långt ifrån riksväg 50 och andra större vägar, att vägtrafikbuller över 
ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) sannolikt inte berör planområdet. 

Planförslaget bedöms som positivt för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och negativt för 
miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Levande skogar. Planen bedöms 
vara både positiv och negativ eller neutral för övriga relevanta miljökvalitetsmål.  

Planförslaget innebär att några områden med skog tas i anspråk vilket är negativt för de växter 
och djur som lever inom området. De skogsområden som berörs av exploateringsförslaget 
bedöms inte ha högt eller högsta naturvärde, vilket är positivt. Samtidigt tas några områden med 
värdefull produktionsskog, en sumpskog och ett par värdefulla träd i anspråk vilket är negativt. 

Planförslaget är positivt för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö genom att nya och bra 
boendemiljöer tillkommer i närheten av Motala stad medan det kan vara negativt om värdefull 
relativt central mark utnyttjas ineffektivt genom att villatomter planeras istället för mindre 
ytkrävande bostäder. Förslaget är både positivt och negativt för rekreation och friluftsliv. Positivt 
är att ett ökat underlag kan medföra satsningar på anläggningar för friluftslivet och negativt är att 
ridverksamheten får mindre områden till sin verksamhet. 

Planförslaget berör miljökvalitetsnormer, MKN, för vatten, luft samt omgivningsbuller. 

Vatten 
För att minimera påverkan från dagvatten på vattenförekomsterna bör dagvattnet från förorenade 
ytor renas. Andelen hårdgjorda ytor inom området bör om möjligt inte öka utan att åtgärder vidtagits 
i form av exempelvis fördröjning och rening. Den ökade belastningen i samband med exploateringen 
kommer inte kunna förändra MKN för den stora vattenförekomsten Vättern, inte ens på någon 

enskild kvalitetsfaktornivå. För att minimera påverkan på Vättern planeras rening av dagvatten 
inom området genom anläggande av bland annat dagvattendammar. 
 

Luft 
Bedömning i den framtagna MKB:n är att de planerade bostäderna inom planområdet inte 
kommer ligga intill någon genomfartsväg med mycket trafik så det finns ingen anledning att tro 
att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att överskridas inom planområdet. 
 
Omgivningsbuller  
Miljökvalitetsnormerna för buller gäller för större vägar (mer än tre miljoner fordon per år), 
större järnvägar (mer än 30 000 tåg per år) eller för större städer (mer än 100 000 invånare). 
Riksväg 50 genom Motala kommun, sträckningen söder om väg 34 (Metallvägen) berörs. Riksväg 
50 går väster om planområdet. Bedömning i den framtagna MKB:n är att planerade bostäder 
ligger så långt ifrån riksväg 50 och andra större vägar, att vägtrafikbuller över ekvivalent ljudnivå 
55 dB(A) sannolikt inte berör planområdet.  
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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  11 november 2020  

Samråd 23 november 2020 - 11 januari 2021 

Granskningsbeslut april/maj 2021 (preliminärt) 

Granskning  maj/juni 2021 (preliminärt) 

Antagande september/ oktober 2021 (preliminärt)  

Laga kraft  ca 4 veckor efter antagande, under förutsättning att   

                                                                  detaljplanen inte överklagas 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras 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 kommunen.  
 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för det allmänna elnätet och svarar för utbyggnad och 
drift fram till anvisad anslutningspunkt. Detaljplanen redovisar två områden avsedda för 
transformatorstationer. Dessa områden får beteckning E-tekniska anläggningar. 
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 vatten- och avfallsnämnd är huvudman för det allmänna vatten- och avloppsnätet 
och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. Nämnden 
ansvarar även för dagvattenanläggningar utanför tomterna. 
 
Huvudmannaskapet för allmän plats innebär en rättighet och skyldighet att iordningsställa samt 
underhålla de allmänna platserna i enlighet med detaljplanen. 
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Allmän plats 

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. 
  
Kvartersmark 

Kommunen avser att, i den mån det är lämpligt och möjligt, bereda kvartersmarken genom t ex 
uppfyllnad av lämpliga schaktmassor som kan återvinnas inom området. Vid försäljning säljs 
dock fastigheterna för enskild byggnation i befintligt skick enligt upprättade köpeavtal. 
 
Inom delar av kvartersmark, se röd streckad linje nedan, finns bestämmelse a1 ”Startbesked får inte 
ges förrän markförorening från asfaltsupplaget har avhjälpts”.  

   
 
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. 

Avtal 
Köpeavtal/kommunal tomtkö 

Styckehustomter 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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Arrendeavtal 

Befintligt arrendeförhållande mellan kommunen och ridskolan avses sägas upp och förhandlas på 
nytt för att möjliggöra ny byggnation i enlighet med detaljplanen. En av ridskolans hagar finns 
idag inom planområdet och behöver flyttas för att ge plats för nya bostäder. Ersättningsmark eller 
andra kompensationsåtgärder diskuteras.   

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsägare 
Samtliga fastigheter inom planområdet är kommunägda. Området består till största del av 
fastigheten Bråstorp 1:38. Därutöver innehåller planområdet hela eller delar av fastigheterna 
Bråstorp 1:37, Bråstorp 1:39, Bråstorp 1:40, Bråstorp 1:41, Bråstorp 1:42, Bråstorp 1:44, Bråstorp 
1:45, Bråstorp 1:49 och Bråstorp 1:50.  

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. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättandet av detaljplanen samt dess genomförande bekostas av Motala kommun inom ramen 
för ett s k 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.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 

Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och dagvattennätet både inom 
detaljplanen och i omgivande områden. 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. 

Motala kommun ansvarar för omhändertagande av dagvatten på allmän plats. 
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El 

Fastigheter i området kan anslutas till Vattenfall Eldistribution AB. I detaljplanen finns två platser 
för transformatorstationer. 
 
Värme 

Vattenfall AB Värme ansvarar för fjärrvärme i Motala stad 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 
Sweco AB har 2016-06-22 på uppdrag av Motala kommun utfört geotekniska undersökningar för 
planområdet. Rapporterna Geoteknisk PM och Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 
har 2020-03-06 reviderats avseende planområdets omfattning och planerad bebyggelse. 
De geotekniska frågorna har översiktligt undersökts. De blivande fastighetsägarna ansvarar för de 
detaljerade undersökningarna av markens bärighet, skredrisk och radonförekomst som krävs i 
samband med bygglovsprövning. 
 
På uppdrag av Motala kommun har Norconsult 2020-05-15 tagit fram en detaljerad dagvatten-
utredning för Norra Bråstorp etapp 2. 
 
Vatten- och avfallsnämnden svarar för utredning, projektering och anläggande av diken 
och magasin för omhändertagande av dagvatten. 
 
Tekniska servicenämnden ansvarar för ev. utredningar av markförhållandena inför projektering 
av gator, gång- och cykelvägar och övriga åtgärder inom naturområdena. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planbeskrivning och plankarta har upprättats av plankonsulter Jasmina Lilja, uppdragsledare, Åsa 
Edvardsson och Hannah Schramm, handläggare, på AFRY Göteborg i samarbete med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggenheten, Motala kommun genom planarkitekt 
och projektledare Marie Nyström och mark- och exploateringsingenjör Cecilia Ågren samt övriga 
berörda tjänstepersoner inom kommunen.   
 
 
 
 
 
Marie Nyström 
Planarkitekt 


