
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och byggenheten 

Planbeskrivning 
Detaljplan för 
Del av Bråstorp 1:8 (Bergmossen) Bergsätter 
Motala kommun, Östergötlands län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMRÅDSHANDLING 
 
 
Ärendenummer: SB-2022-9 
Datum för upprättande: 2023-01-13 
Datum för senaste revidering: 2023-02-09 
 



 
 Sida 2 av 38 motala.se/kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motala.se/kommun


 

 
Sida 3 av 38 motala.se/kommun 

 

http://www.motala.se/kommun


 

 
Sida 4 av 38 motala.se/kommun 

Ärendeinformation 
Denna handling har utarbetats av samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet 
genom: 
  
Alaa Al Farhan Emil Berger & Isabelle Winter 
Planarkitekt Plankonsulter, Arkitekterna Krook & Tjäder 
 
Beslut: 
SBN beslut, samråd 2023-02-22  
SBN beslut, antagande  
Laga kraft  
 
Samrådstid: 2023-03-13 - 2023-04-11 
 
Eventuella synpunkter ska skickas till plan- och byggenheten senast den  11 april 2023 via 
post eller e-post. Den som inte framför skriftliga synpunkter under samråd- eller 
granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 
Postadress:  Motala kommun 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggenheten 
 591 86 Motala  
 
E-post: samhallsbyggnad@motala.se 
 
Planförslaget, undersökning av betydande miljöpåverkan 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 finns tillgängligt i 
kommunens sammanträdesportal, under sammantraden.motala.se. 
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PLANBESKRIVNING 

PLANPROCESS 
 

  Här är vi nu    

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft 

 
 

Uppdrag - Kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden ger plan- och 
byggenheten i uppdrag att inleda ett planarbete. 
 

Program - Kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden ger plan- och 
byggenheten i uppdrag att inleda ett planprogram. Programmet innehåller 
övergripande utgångspunkter och mål som utgör underlag för följande 
detaljplanearbeten inom programområdets avgränsning. Samråd kring 
programmet genomförs. Programmet godkänns av kommunstyrelsen. 
 

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

Mellan samråd 
och granskning 

- Inkomna synpunkter sammanställs i ett förslag till granskningsutlåtande. 
Detaljplanen bearbetas eventuellt med hänsyn till inkomna synpunkter. 
 

Granskning - Det bearbetade förslaget till detaljplan ställs ut för granskning. Myndigheter, 
sakägare och andra berörda ges åter möjlighet att lämna synpunkter. Därefter 
sammanställs ett förslaget till granskningsutlåtande till ett slutgiltigt 
granskningsutlåtande. 
 

Antagande - Kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 
 

Laga kraft - Om ingen överklagar förslaget till detaljplan så vinner detaljplanen laga kraft 
cirka fyra veckor efter antagandet. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda kan ligga till grund för ett överklagande. 
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PLANFÖRFARANDE 
Standardförfarande tillämpas eftersom detaljplanen bedöms vara förenlig med 
översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller vara av 
betydande intresse för allmänheten eller av stor betydelse i övrigt. 
 
 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 

- Planbeskrivning (denna handling) 
- Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser 
- Illustration i skala 1:1000 
- Undersökning om betydande miljöpåverkan 
- Grundkarta 
- Fastighetsförteckning 

 
Till detaljplanen hör följande utredningar: 
 

- Barnkonsekvensanalys, 2023-01-16 
- Dagvattenutredning, Tyréns, 2022-12-16 
- Trafikbullerutredning, Tyréns, 2022-12-16 
- Geoteknisk utredning, Tyréns, 2022-12-16 
- Naturvärdesinventering, Nardus, 2023-01-31 
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BESKRIVNING AV DETALJPLAN 
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för exploatering av bostäder. Detaljplanens 
syfte är också att bevara det befintliga grönstråket i västra delen av planområdet.  
 

PLANENS HUVUDDRAG 
Planförslaget möjliggör för bostäder i två plan inom ett obebyggt och igenvuxet 
område i norra Motala. Området har markanvisats åt en enskild exploatör för att 
uppföra par-/ radhus samt mindre flerbostadshus. Planen föreslår naturmark i väster 
för att bevara och stärka det befintliga grönstråket som knyter ihop Motala stads 
grönstråk söderut och norrut. Även söder om den befintliga förskolan i östra delen 
av planområdet bevaras naturmark, som används av förskolebarnen som en lekskog. 
Planområdet ansluts med en ny in- och utfart från Bergsättersvägen.  
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MOTIV TILL DETALJPLANENS BESTÄMMELSER 
Planförslaget främjar bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet enligt 
PBL (2010:900) 2 kap. 3§. 
 
Användning av mark och vatten  
Inom planområdet föreslås kvartersmark för bostäder. Den maximala nockhöjden 
inom kvarteret föreslås till 10 meter, vilket innebär att byggnaderna kan uppföras i 
två våningar med sockel och ett sluttande tak och det finns även utrymme för att 
uppföra husen med trästomme.  
 
Allmän platsmark föreslås för större grönområden som är viktiga att bevara för 
området och omkringliggande grönstruktur. Dessa grönområden föreslås även 
innehålla ytor för dagvattenhantering.  
 
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 
Gator och natur inom planområdet kommer utgöras av allmän plats vilket innebär att 
allmänheten har tillträde till marken. Det kommunala huvudmannaskapet innebär 
bland annat att kommunen ska äga allmän platsmark samt bekosta och ansvara för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av den allmänna platsmarken.  
 
Gata 
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för en gata som främst är avsedd för 
fordonstrafik och gång- och cykeltrafik som har sitt mål vid gatan. 
 
Natur 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att markanvändningen förblir naturmark 
och att kommunen är huvudman för naturmarken. Inom området får 
dagvattendammar, diken, skyfallsvägar och liknande anläggningar anläggas. 
 
Kvartersmark 
Inom delar av detaljplanen medges användningar och egenskaper som syftar till att 
skapa en flexibel detaljplan som kan möta olika behov över en lång tid. Ordningen på 
plankartan är satt efter den användning som är den huvudsakliga användningen.  
 
Bostäder (B) 
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation av bostäder. I användningen 
ingår även olika typer av bostadskomplement, exempelvis förråd och servicehus. 
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Transformatorstation (E1) 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa en ny placering av den befintliga 
transformatorstationen som försörjer området och även säkerställa åtkomst till 
transformatorstationen.  
 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Utförande 
 
b1  Syftet med bestämmelsen är att reglera andelen mark 

som maximalt får hårdgöras. Minst 50% av markens yta 
måste vara genomsläpplig, för att minska påverkan på de 
kommunala dagvattenanläggningarna och inte skapa 
högre flöden och högre tryck i dem av vad som är 
beräknat. 

 
b2  Syftet med bestämmelsen är att reglera höjden på färdigt 

golv i de nya bostäderna så att den ligger minst 0,3 meter 
över gatans höjd. Detta för att säkerställa att dagvatten 
inte rinner mot husgrund utan avrinner mot de avsedda 
rinnvägarna mot dagvattenanläggningarna inom 
planområdet. 

 
Begränsning av markens utnyttjande 
Marken får inte förses med byggnad 
Syftet med bestämmelsen är att begränsa uppförande av byggnad i nära anslutning till 
naturmark och gata samt styra var en byggnad kan tillåtas.  
 
Höjd på byggnadsverk 
h1  Syftet med bestämmelsen är att reglera höjden så den 

anpassas efter den omkringliggande bebyggelsen samt 
möjliggöra för hållbar bebyggelse i trä.  

 
Utnyttjandegrad 
e1 Syftet med bestämmelsen är att reglera den maximala 

ytan av flerbostadshus, radhus, parhus och kedjehus som 
får byggas, för att säkerställa en lämplig exploatering av 
området i förhållande till områdets karaktär, tillgång till 
grönyta och parkeringsbehov. 
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e2 Syftet med bestämmelsen är att reglera den maximala 
ytan av friliggande villor som får byggas, för att 
säkerställa en lämplig exploatering av området i 
förhållande till områdets karaktär, tillgång till grönyta och 
parkeringsbehov 

  

http://www.motala.se/kommun


Detaljplan för 
Del av Bråstorp 1:8, Bergmossen, Bergsätter 
Motala kommun, Östergötlands län 

 
Sida 14 av 38 motala.se/kommun 

MILJÖBEDÖMNING OCH FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 3-5 KAP. 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts i enlighet med 
Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 5 §, underökningen i sin helhet kan tas del av i 
planhandlingen Undersökning om betydande miljöpåverkan. Den sammanvägda 
bedömningen utifrån undersökningen är att detaljplanen inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan som föranleder en strategisk miljöbedömning enligt 
Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 3 §. 
 
Detaljplanen har en viss påverkan på naturvärden. Den förslagna bebyggelsen ligger 
centralt i planområdet där det förekommer låga naturvärden enligt 
naturvärdesinventeringen. Det förekommer naturvärden klass 4 i en liten del av det 
södra planområdet där det planeras för bostäder. Dessa naturvärden beaktas i 
planens utformning. 
De flesta naturvärden klass 3 och klass 4 samt spridningskorridoren kommer inte att 
påverkas. 
 
Planområdet kommer att förändras från oexploaterat till ett tätbebyggt område i 
form av rad, par- och kedjehus samt flerbostadshus i två våningar i de centrala 
delarna av området. Lekmiljöer som finns i östra och västra delar av planområdet 
kommer att bevaras. 
 
Mot bakgrund av ovan redovisade konsekvenser bedöms den nya detaljplanen varken 
medföra negativ påverkan på det berörda områdets miljövärden eller dess 
omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen bedöms därmed 
inte medföra betydande miljöpåverkan som föranleder en miljöbedömning enligt 
miljöbalkens bestämmelser. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan med avseende på de 
grundläggande och särskilda bestämmelserna för hushållning av mark- och 
vattenområden och miljökvalitetsnormerna och anses därmed vara förenlig med 
Miljöbalken (1998:808) 3-5 kap.  
 
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande beskrivs i planhandlingen 
Undersökning om betydande miljöpåverkan samt kort under rubriken Konsekvenserna av 
detaljplanens genomförande i denna planhandling. 
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PLANOMRÅDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Orienteringskarta över planområdet (röd markering).  
 
Lägesbestämning 
Planområdet är beläget i Motala cirka 1,5 
km norr om Motala centrum. 
Planområdet omfattar del av fastigheten 
Bråstorp 1:8 och avgränsas av 
Bergsättersvägen i söder och befintligt 
villaområde i norr och befintligt 
bostadsområde med flerbostadshus i 
väster, samt förskolan Bergsätter i öster.  
 
Areal 
Detaljplaneområdet omfattar sammanlagt 
ungefär 6,4 hektar. Detaljplaneområdet 
består till cirka 2,6 hektar av 
användningen Bostäder, och till cirka 3,4 
hektar av användningen Natur. 
 
Markägoförhållanden 
Fastigheten Bråstorp 1:8 ägs av Motala kommun. 

Figur 2. Lägesbestämning för planområdet 
Figur 2. (röd markering). Källa: Motala 
kommun. 
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KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 
Gällande översiktsplan, (ÖP 2040) pekar ut planområdet som lämplig för bebyggelse i 
form av stadsbygd med syfte att förtäta och ta hänsyn till grönstråk.  
 
Planområdet är i översiktsplanen även utpekat som ett område där grönytor och 
grönstråk är viktiga att bevara och stärka. Översiktsplanen beskriver grönstrukturen 
som värdefull i hela kommunen men att planering och förvaltning av den blir särskilt 
viktig i tätbebyggda miljöer. Motala stad är uppskattat för sin närhet till natur, 
grönområden och vatten, vilket är viktigt att ta tillvara när staden utvecklas. Närheten 
främjar en aktiv livsstil där många rör sig till fots och med cykel, vilket är positivt för 
klimat och framkomlighet men också en viktig grund för hälsa och välbefinnande. 
Genom en ökad urbanisering och högre anspråk på utvecklingsbar mark för 
stadsomvandling och exploatering, ökar trycket på stadens grönytor. Dels växer 
staden utåt genom stadsutbredning på ny mark, dels växer staden inåt genom 
förtätning av innerstaden och ibland genom att ta obebyggda (gröna) ytor i anspråk. 
Det blir då särskilt viktigt att bevara och utveckla kvaliteten i centralt belägna 
grönområden och att bevara en genomtänkt grönstruktur i både staden och ut på 
landsbygden för rekreation, friluftsliv och naturvistelse och att knyta ihop land och 
stad med cykelstråk. 
 
Kommunala styrdokument 
Riktlinjer för parkering i Motala kommun 
Syftet med riktlinjen är att den ska verka för att skapa ett effektivt och ändamålsenligt 
utbud av parkeringar i Motala med hänsyn till efterfrågan, klimat, miljö, hälsa, 
kostnader och ansvar. Riktlinjen ska konkretisera parkeringspolicyns intentioner och 
beskriva metoder och verktyg för att uppnå dem. Detaljplanen påverkas av 
parkeringstalet från parkeringsriktlinjerna för parkeringsbehovet i området för både 
radhus och flerbostadshus.  
 
Planprogram 
Detaljplanen har inte förgåtts av ett planprogram. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet är i de mellersta delarna inte planlagt. Planområdet omfattas i öster och 
i söder av Stadsplan för område vid Sandkullen, Motala som vann laga kraft 1978. Angiven 
markanvändning för del inom planområdet är Park eller Plantering.  
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Planområdet omfattas i väster även av Stadsplan för område vid Torvmossen, Motala som 
vann laga kraft 1977. Angiven markanvändning för del inom planområdet är Park 
eller Plantering.  
 

 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-21 att ge ett positivt planbesked om 
att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva förutsättningarna för att bebygga 
området med bostäder i två våningar för del av Bråstorp 1:8, Bergmossen. Området 
har markanvisats åt en enskild exploatör för att uppföra par-/ radhus samt mindre 
flerbostadshus. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Riksintressen 
Riksintressen syftar till att värna vissa egenskaper eller värden hos ett mark- eller 
vattenområde. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada intressena. De värden som varit grund för utpekandet är utgångspunkten vid 
bedömningen av om en åtgärd kan anses medföra en påtaglig skada. 
 
Totalförsvaret 
Området omfattas av riksintressen för totalförsvaret. 

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

- Riksintresse för totalförsvaret – MSA-område, Malmens flygflottiljflygplats 
(MB 3 kap. 9 §) 

- Riksintresse för totalförsvaret – MSA-område, Karlsborgs övningsflygplats 
(MB 3 kap. 9 §) 

 
Den föreslagna exploateringen av planområdet enligt planförslaget bedöms inte 
påtagligt skada eller påverka nämnda riksintressen för totalförsvaret. 
 
Kommunikationer 
Området omfattas av riksintresse för kommunikation. 
Riksintresse för kommunikation – MSA-område, Linköping flygplats (MB 3 kap. 8 §) 
 
Den föreslagna exploateringen av planområdet enligt planförslaget bedöms inte 
påtagligt skada eller påverka nämnda riksintressen för kommunikation. 
 
Planområdet berörs inte av några övriga riksintressen som bedöms få påtaglig skada 
till följd av en exploatering enligt planförslaget. 
 

Miljökvalitetsnormer 
År 2000 trädde EUs gemensamma vattendirektiv i kraft vilket syftar till att säkerställa 
god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Samtliga av Sveriges naturliga 
ytvattenförekomster har klassats utifrån ekologisk och kemisk status. Konstgjorda 
ytvattenförekomster klassas utifrån ekologisk potential och kemisk status. 
Grundvattenförekomsterna klassas utifrån kemisk status och kvantitativ status. 
Vattenförekomsterna har även fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) vilka anger 
vilken status vattenförekomsten ska uppnå samt till vilket år statusen ska vara 
uppnådd.  
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Föreslagna lösningar inom planområdet tillsammans med avledning av vatten till 
Herrefallsmossen (Torvmossen) kan effektivt rena aktuella föroreningar innan 
vattnet når recipienten, Motala ström. Planerad förändring av markanvändning 
bedöms inte påverka recipientens status eller möjlighet att nå miljökvalitetsnormer. 
 
Buller 
Tyréns Sveige AB har tagit fram en trafikbullerutredning för planområdet. 
Utredningen visar att trafikbullerförordningens grundriktvärde för bostäder (Leq ≤ 
60 dBA) uppfylls vid samtliga fasader. Därmed kan bostäder planeras fritt ur 
bulleraspekt. Med rätt typ av fönster och fasader är det också möjligt att uppfylla 
BBR’s krav på ljudnivå inomhus. 
 
Riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) uppfylls vid samtliga 
bostadshus utöver de som är närmast belägna Bergsättersvägen. Vid dessa uppfylls 
riktvärdena vid markplan förutom för byggnaden närmast vägen. Om en gemensam 
uteplats anläggs där riktvärdet uppfylls vid ett flerbostadshus kan övriga uteplatser, 
tex. balkonger, anses kompletterande och därmed byggas utan hänsyn till gällande 
bullerriktvärden. 
 
Uteplats på markplan kan anläggas vid samtliga bostadshus förutom vid det hus som 
placerats närmast Bergsättersvägen i den sydöstra delen av planområdet. Här kan en 
uteplats endast anläggas vid den norra fasaden. För att kunna anlägga uteplats vid 
övriga fasader behövs alltså någon form av bullerdämpande åtgärd.  
 

Strandskydd 
Planområdet berörs ej av strandskydd. 
 

Hälsa och säkerhet 
 
Risk för översvämning 
Tyréns Sverige AB har utfört en skyfallsanalys för befintliga förhållanden som visas i 
Figur 3 nedan. Analysen visar inga översvämningar inom föreslaget bostadsområde. 
Det finns dock risk för översvämning på några platser inom och nära 
utredningsområdet. Inom området framgår att det finns risk för översvämning i 
anslutning till gångtunnel under Bergsättersvägen samt i grönområden i både västra 
och östra delarna av området. Torvmossen nordväst om utredningsområdet utgör ett 
område som enligt analysen kan översvämmas kraftigt vid skyfall. 
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Figur 3. Skyfallsanalys under befintliga förhållanden (Scalgo ApS, 2022). Blå pilar visar 
riktning för några större rinnvägar. Gråmarkerat område visar utbredningen av planerat 
bostadsområde. Källa: Tyréns. 
 
Som framgår av Figur 3 är ytliga rinnvägar genom utredningsområdet i huvudsak 
med riktning från sydöst till nordväst. I norra delen syns ett par ytliga rinnvägar mot 
befintlig bebyggelse norr om utredningsområdet. I södra delen av området framgår 
att vatten potentiellt kan rinna från områden söder om Bergsättersvägen till befintligt 
grönområde i västra delen av utredningsområdet. 
 
För att simulera planerade förhållanden, har marknivån på föreslagen kvartersmark 
höjts. Stående vatten och rinnvägar i direkt anslutning till föreslagen kvartersmark 
indikerar eventuellt behov av öppen avledning genom exempelvis diken. 
Analysen för planerade förhållanden visas i Figur 4 nedan. Som framgår av figuren 
påverkas några ytliga rinnvägar av föreslagen bebyggelse. På dessa platser är det 
lämpligt att kontrollerade skyfallsvägar ordnas genom exempelvis diken eller 
höjdsättning. Generellt bör bostäderna höjdsättas så att färdigt golv är högre än mark 
och gator kring planerade bostadsfastigheter. I östra delen av området visar analysen 
stående vatten intill planerad bostadsfastighet. Från denna plats bör ett dike anordnas 
för avledning av vatten norrut. 
 
 

http://www.motala.se/kommun


Detaljplan för 
Del av Bråstorp 1:8, Bergmossen, Bergsätter 
Motala kommun, Östergötlands län 

 
Sida 21 av 38 motala.se/kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Skyfallsanalys under planerade förhållanden. Mörkblå pilar visar rinnvägar som styrs 
av föreslagen bebyggelsestruktur. Ringen i östra delen av utredningsområdet visar en plats 
där analysen visar risk för stående vatten intill ny kvartersmark. Källa: Tyréns. 
 
Risk för ras, skred och erosion 
I den geotekniska utredningen har Tyréns gjort en översiktlig analys av höjdkurvor 
från grundkartan som visar att terrängen inom planerad kvartersmark ligger generellt 
något lutande upp mot söder och sydöst med en släntlutning på runt 1:25 eller 
flackare. I södra delen finns ett mindre höjdpari som har en släntlutning på ungefär 
1:2. Det bedöms därför inte föreligga några stabilitetsproblem inom 
undersökningsområdet. Detta med hänsyn till planerad byggnation, markgeometri 
samt rådande jordlagerförhållanden. Permanenta jordslänter bör preliminärt ej räknas 
med att kunna ställa med en brantare lutning än 1:2 i närheten av planerad 
byggnation för att säkerställa att stabilitetsproblem ej föreligger. Inga vattendrag som 
bidrar till skadlig erosion eller känsliga slänter med erosionsskador bedöms finnas 
inom området. 
 

Geotekniska förhållanden 
Tyréns Sverige AB har tagit fram en geoteknisk utredning för planområdet. Utförda 
undersökningar i området visar att jordlagren översiktligt består av ett ytligt skikt av 
organisk ytjord ovan friktionsjord och silt.  
 
Den organiska ytjorden består i huvudsak av humusjord eller sandig humusjord och 
har en mäktighet på mellan 0,2 – 0,4 meter. I mitten av området (punkt 22T07) 
består ytjorden av humushaltig sand och har en mäktighet på 0,7 meter.  
 
Friktionsjorden består i huvudsak av sand och siltig sand. I de flesta 
undersökningspunkter förekommer även silt bestående av silt och sandig silt. 
Påträffade siltlager har ofta en mäktighet på ungefär en till två meter. Dessa lager 
förekommer generellt mer i norra delen av området och påträffades direkt under den 
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organiska ytjorden. Skruvprovtagningarna har som djupast utförts ner till 5,0 meter 
under markytan och ner till detta djup har sand och silt påträffats.  
 
Enligt AMA Anläggning 20 klassas sanden till materialtyp 2/3B och tjälfarlighetsklass 
1/2 och silten till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.  
 
Berg har inte påträffats i någon provtagningspunkt. Enligt SGU:s jorddjupskarta 
uppgår djup till berg inom området till mellan 30-50 meter.  
 
Övrigt  
Utgående från hejarsonderingarna är lagringstätheten i jord generellt låg till medelfast 
och i lokala skikt mycket fast enligt ovan. Mot djupet ökar lagringstätheten ofta till 
fast och mycket fast. Det ska dock nämnas att det finns en viss diskrepans mellan 
Hfa-sonderingarna och de övriga sonderingsmetoderna. I utförd CPT-sondering 
stoppar sonderingen ytligt mot mycket hård jord och även trycksonderingarna visar 
mycket höga sonderingsmotstånd, vilket indikerar att jorden har högre lagringstäthet 
än vad Hfa-sonderingarna redovisar. Utvärdering av jorden har dock valts att främst 
utföras mot bakgrund av Hfa-sonderingarna då det endast finns en grund CPT samt 
svårigheten att utvärdera jordparametrar ur Tr-sonderingar. 
 

Hydrologiska förhållanden 
En geoteknisk utredning har tagits fram av Tyréns Sverige AB. Grundvattennivåer 
har lästs av i grundvattenrör tillhörande denna undersökning, se tabell 7 i MUR 
Geoteknik. Grundvattenavläsningar utfördes i mitten av september år 2022. 
 
I punkt 22T01 har grundvattenytan ej påträffats i installerat grundvattenrör, vilket 
innebär att grundvattenytan vid avläsningen låg djupare än ca 3,6 meter under 
markytan, motsvarande nivån +100,6 meter. 
 
I punkt 22T05 var grundvattenytan vid avläsningstillfällena belägen på cirka 3,8-3,9 
meter under markytan, motsvarande nivåerna +104,4 meter respektive +104,3 meter. 
I punkt 22T06 har grundvattenytan ej påträffats i installerat grundvattenrör, vilket 
innebär att grundvattenytan vid avläsningen låg djupare än ca 6,2 meter under 
markytan, motsvarande nivån +101,3 meter. 
 
Tabell 7. Grundvattenavläsningar 

Undersökningspunkt Datum för mätning Uppmätt grundvattenyta, 
m under markytan 

Uppmätt 
grundvattennivå 

GV22T01 2022-09-15 
2022-09-20 

>3,6 m (Torrt) 
>3,6 m (Torrt) 

<+100,6 m (Torrt) 
<+100,6 m (Torrt) 

GV22T05 2022-09-16 
2022-09-20 

3,7 m 
3,8 m 

+104,4 m 
+104,3 m 
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GV22T06 2022-09-16 
2022-09-20 

>6,2 m (Torrt) 
>6,2 m (Torrt) 

<+101,3 m (Torrt) 
<+101,3 m (Torrt) 

 

Fornlämningar 
En inventering har gjorts där objekt hittats. Objekten är inte identifierade som 
fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Inga övriga fornlämningar finns 
registrerade inom planområdet eller i dess närhet. Skulle fornlämningar påträffas i 
samband med markarbeten inom planområdet ska arbetet, i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. 
 
Varken inom planområdet eller i omgivningen finns några utpekade objekt som är 
intressanta ur kulturmiljösynpunkt (t ex riksintresse för kulturmiljön, objekt som är 
angivna i kulturmiljöprogrammet, byggnadsminnen, Q-märkta objekt i detaljplan etc). 
Detaljplanens genomförande bedöms därmed inte ha någon påverkan på 
kulturmiljövärden.  
 

Natur 
Planområdet omfattar ett obebyggt igenvuxet område. Inom planområdet finns idag 
två ekmiljöer med kulturhistoriska och estetiska värden. I västra delen av området 
finns en spridningskorridor mellan Bondebacka och Torvmossen och i öster finns en 
lekmiljö som används flitigt av förskolor i närområdet. Det finns även flera grova 
träd, stenrösen och stenmurar i området. Området ligger inom värdenätverk för 
Ädellöv. 
 
Nardus – Ekologisk konsult har utfört en naturvärdesinventering (NVI) vars syfte är 
att ingå som ett underlag i arbetet med detaljplan Bergmossen i Motala kommun. 
Inventeringen följer svensk standard för naturvärdesinventering och har 
detaljeringsgraden fält detalj med tilläggen klass 4, generellt biotopskydd, 
värdeelement och detaljerad redovisning av artförekomst. Målet är att kartlägga 
eventuella delområden med specifika naturvärden. Fältbesök i området gjordes den 
11:e respektive 17:e oktober 2022. 
 
Det inventerade områdets utgörs idag av lövskog, men har sitt ursprung i ett öppet 
odlingslandskap. Omgivningen utgörs av sentida vägar och bebyggelse, men 
inventeringsområdet har i stort sett lämnats att växa igen, varför det äldre landskapet 
fortfarande går att skönja.  
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En stor del av inventeringsområdet utgörs av åkermark som vuxit igen, eller 
planterats, med framför allt björk under 1980-talet. Den förhållandevis unga 
björkskogen har under den korta tiden inte hunnit utveckla höga naturvärden. De 
högsta naturvärdena är därför knutna till områden som inte varit uppodlade på grund 
av stening mark. Inga objekt i de två högsta klasserna hittades. 
 

Figur 5. Kartan visar naturvärdesobjekt som identifierades inom planområdet, två i klass 3 
och sex i klass 4. Källa: Nardus. 
 
Längst i öster ligger en ekdominerad lövskog som under lång tid bedömts ha varit 
betesmark med lövträd (N8). Hagmarksfloran har försvunnit och ersatts med 
skogsarter, men skogens värde ligger i variationen i ålder, den flerskiktade strukturen 
och inslag av död ved och hålträd. De flesta ekarna är förhållandevis klena, men 
spridda träd är något äldre. Riktigt gamla träd saknas dock. Till detta kommer också 
småbiotoper i form av en stenmur och flera odlingsrösen i den gamla åkerkanten. 
Området bedöms ha ett påtagligt naturvärde, klass 3. 
 
Område N8 kommer till allra största del föreslås att planläggas som NATUR, endast 
en mindre del av området som ligger väster om den nord-syd-gående gång- och 
cykelvägen (odlingsrösen i den gamla åkerkanten) kommer att tas i anspråk av 
kvartersmark för bostäder. 
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Det andra naturvärdesobjektet i klass 3 utgörs av en ännu inte helt igenvuxen 
hagmarksrest i söder (N6) med äldre vidkroniga björkar och någon ek. Område N6 
föreslås i sin helhet planläggas som NATUR.  
 
I övrigt finns sex områden som bedömts ha ett visst naturvärde, klass 4. Det rör sig 
framför allt om igenvuxen mark i söder med ett varierat trädskikt av lövträd, ofta på 
stenig mark med odlingsrösen i gamla åkerkanter. Till klass 4 förs också ett par 
planterade buskage som erbjuder lämpliga fågelmiljöer och blommor med nektar och 
pollen som gynnar en rik insektsfauna. Ett mindre vägkantsområde med en 
förhållandevis artrik flora har getts samma naturvärdesklassning. 
 
Två av områdena N4 och N5 omfattas av den föreslagna kvartersmarken för 
bostäder. Den äldre ägogräns som utgör naturvärdet i område 4 finns möjlighet att 
delvis bevara, och framhäva, inom kvartersmark då odlingsrösena bildar en naturlig 
gräns mellan bebyggelsens gårdsbildning och yttre tomtmark enligt 
illustrationsförslaget. Område N5 kommer däremot att till större del tas i anspråk av 
bebyggelse och anlagd mark där omkring. 
 
I ett landskapsekologiskt perspektiv hör naturen i det inventerade området ihop med 
ekmiljöerna vid Bondebacka – Ekön i söder. 
 

Landskapsbild 
Planområdet utgörs idag av lövskog, men har sitt ursprung i ett öppet 
odlingslandskap. Omgivningen utgörs av sentida vägar och bebyggelse, men 
inventeringsområdet har i stort sett lämnats att växa igen, varför det äldre landskapet 
fortfarande går att skönja. 
 
Med planförslaget förändras landskapsbilden då stora delar av björkskogen tas ner 
och området exploateras med bostäder. Västra och östra delen av planområdet 
bevaras med bestämmelsen NATUR och på så sätt bevaras lekskogen i öster och 
grönstråket i väster. Mellan bostadsbebyggelsen kommer nya grönytor skapas. I 
mittenområdet sparas en större grönyta ut tillsammans med den befintliga 
stenmuren/stenrösen för ett fint inslag i landskapsbilden och rekreativa kvaliteter för 
de boende. 
 

Stadsbild 
Byggnadsstrukturen kring planområdet består av villor och flerbostadshus. Områden 
i anslutning till planområdet består av låg bebyggelse i en till två våningar. Mestadels 
omfattar det friliggande villor och mindre inslag av flerbostadshus i två våningar. 
Området ligger intill större grönområden som torvmossen i nordväst och ett stort 
grönområde söder om planområdet.  
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Föreslagen bebyggelse 

Figur 6. Illustration av möjlig utformning av planområdet. Flera olika utformningar är möjliga 
inom detaljplanen. Källa: Arkitekterna Krook & Tjäder. 
 
Planförslaget möjliggör ny bebyggelse i mitten av planområdet mellan Bergsätters 
förskola och grönstråket i västra delen av planområdet. Det nya området föreslås 
bestå av en blandning av radhus och flerbostadshus, uppförda i två våningar med 
sluttande tak. Radhusbebyggelsen föreslås anordnas i grupper om fyra till fem 
sammanlänkande huskroppar vardera innehållande en bostadslägenhet i två plan. 
Parkering föreslås anordnas framför entrén och en mindre komplementbyggnad kan 
uppföras till varje radhus på trädgårdssidan. 
 
Flerbostadshusen föreslås bestå av två respektive fyra bostadslägenheter per 
våningsplan, totalt fyra respektive åtta bostadslägenheter per byggnadskropp, där alla 
lägenheter har separata entréer antingen via markplan eller en gemensam trappa. 
Lägenheterna på markplan har uteplats medan lägenheterna på våningsplan 2 får en 
terrass. Parkering för flerbostadshusen kan anordnas i grupp i nära anslutning till 
byggnaderna. 
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Figur 7. Inspirationsbild över föreslagen radhusbebyggelse. Flera olika utformningar är 
möjliga inom detaljplanen. Källa: FB Bostad. 

Figur 8. Inspirationsbild över föreslagen flerbostadshusbebyggelse. Flera olika utformningar 
är möjliga inom detaljplanen. Källa: FB Bostad. 
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Föreslagen dagvattenhantering 
Inom planområdet föreslås dagvatten i största möjliga utsträckning ledas till lokala 
anläggningar på kvartersmark innan avledning i täta ledningar till en samlad 
fördröjnings- och reningsanläggning som utgörs av svackdike som leder till en torr 
damm med kringliggande översvämningsyta i naturmark. Avledning inom 
kvartersmark bör till största del ske via öppna lösningar såsom diken i grönytor för 
trög avledning och rening innan vatten rinner till allmän ledning. 
 
 

Figur 9. Illustration av föreslagen dagvattenhantering. Källa: Tyréns.  
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Kvartersmark 
För radhus föreslås att dagvatten från takytor som lutar mot lokalgatan leds till en 
regnbädd, så att vatten fördröjs innan utsläpp till allmän ledning. Från takytor som 
lutar mot bakgården, föreslås att vatten leds till regntunnor eller annan form av 
magasinering för att användas för bevattning inom fastigheten. Att använda 
regnvatten istället för dricksvatten för bevattning innebär att 
dricksvattenförbrukningen kan minska något samtidigt som flöden till dagvattennätet 
minskar. 

Figur 10. Illustration av dagvattenhantering på radhustomt. Källa: Tyréns.  
 
För flerbostadshus föreslås att dagvatten från takytor och andra hårdgjorda ytor i 
huvudsak avledas öppet via rännor och diken till regnbäddar. I synnerhet vid samlade 
parkeringsytor bör vatten avledas till regnbäddar innan avledning till kommunalt nät. 
 

Figur 11. Illustration av dagvattenhantering på flerbostadshustomt. Källa: Tyréns.  
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Offentlig och kommersiell service 
Närmaste livsmedelsbutik finns cirka 700 meter sydöst om planområdet. Övrig 
handel finns i Motala centrum samt i Bråstorp, cirka 1 kilometer nordväst om 
planområdet, där både dagligvaruhandel och volym- och sällanköpshandel finns. 
Närmaste skola finns cirka 1 kilometer sydväst om planområdet, Vätternskolan. 
Lasarett, vårdcentral och tandvård ligger cirka 1,5 kilometer sydväst om planområdet. 
 

Samhällsskydd 
Närmaste skyddsrum finns cirka 500 meter väster om planområdet. 
 

Trafik 
Biltrafik 
Området nås via en ny infart från Bergsättervägen. En ny kommunal gata för de 
boende byggs i området. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Gatan i området kommer inte ha en trottoar, utan blir en gata där bil-, gång- och 
cykeltrafik delar på platsen. Vid behov markeras separeringen mellan gata och GC 
med t.ex. olika markbeläggning. 
 
Runtom området finns gång- och cykelvägar som leder vidare till både åt norr, söder, 
väst och öster. Möjlighet finns att kopplas samman det nya bostadsområdet inom 
planområdet med det stora gång- och cykelnätet med nya gång- och cykelvägar från 
området. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplatsen är Sandkullsvägen som ligger på Bergsättersvägen intill 
planområdet. Från hållplatsen Sandkullsvägen går busslinje 302 till Mariebergs gård 
och Torvmossen. Vid Förskolan Bergsätter öster om planområdet finns 
busshållplatsen Bergborraregatan och även där går busslinje 302. Under 2024 
kommer ett nytt trafikupplägg för kollektivtrafiken i Motala att startas vilket kan 
innebära förändringar kopplat till planområdets tillgång till kollektivtrafik. 
 

Parkering 
Parkering ska lösas inom kvartersmark. Parkeringslösningen ska utformas i enlighet 
med Motala kommuns parkeringsriktlinjer och angivna parkeringstal. 
I bebyggelseförslaget beräknas 96 parkeringsplatser behövas, inklusive 
besöksparkeringar. All parkering, både boendeparkering och besöksparkering 
anordnas inom egen fastighet på kvartersmark. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Planområdet ingår i kommunala verksamhetsområdet för VA. Motala kommun är 
huvudman för det allmänna vatten- och avloppsnätet både inom detaljplaneområdet 
och i omgivande områden. Motala kommun ansvarar därmed för utbyggnad, drift 
och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Fastigheten inom planområdet är 
ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Den befintliga anslutningen för 
fastigheten är dimensionerad efter planområdets befintliga bebyggelse, vid ytterligare 
exploatering av planområdet kan ytterligare anslutningar till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet komma att behövas. Anslutningsavgift till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet beräknas enligt gällande VA taxa. 
 
Dagvatten  
Tyréns har utfört en översiktlig dagvatten- och skyfallsutredning för planområdet. 
Flödesberäkningar visar att fördröjning av dagvatten krävs, för att inte öka flöden när 
skogsmark ersätts med bostadsbebyggelse. Beräknad fördröjningsvolym uppgår till 
cirka 600 m3 vid dimensionering för 20 års statistisk återkomsttid. 
 
Genomförd skyfallsanalys visar att det inom utredningsområdet finns delar som 
riskerar att översvämmas vid skyfall. Berörda platser utgörs dock av mark där ingen 
förändring av markanvändningen planeras. Föreslagen bostadsbebyggelse påverkar 
några naturliga rinnvägar. På dessa platser kan finnas behov av exempelvis diken för 
att styra undan vatten från hus och bostadsgårdar. Föreslagen lokalgata bör 
höjdsättas lägre än omgivande bostadsfastigheter för att kunna utgöra skyfallsväg vid 
extrema regn. 
 
Det finns goda förutsättningar att hantera dagvatten inom föreslaget planområde. 
Föreslaget dagvattensystem utgörs av anläggningar på såväl kvartersmark som inom 
allmän plats. Inom kvartersmark föreslås avledning av vatten från tak och samlade 
parkeringsytor till regnbäddar och svackdiken för fördröjning, rening och trög 
avledning. För radhus föreslås även magasinering av dagvatten från takytor i 
regntunnor för bevattning. Från fastigheter leds dagvatten till täta allmänna ledningar, 
som i sin tur leder dagvattnet till svackdike och torr damm i naturområde i 
planområdets norra del. Delar av naturområdet bör utformas för att vara 
multifunktionellt och kunna översvämmas vid extrema regn. 
 
Föreslagna lösningar inom planområdet tillsammans med avledning av vatten till 
Herrefallsmossen (Torvmossen) kan effektivt rena aktuella föroreningar innan 
vattnet når recipienten, Motala ström. Planerad förändring av markanvändning 
bedöms inte påverka recipientens status eller möjlighet att nå miljökvalitetsnormer. 
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Avfallshantering 
Planområdet ligger inom kommunens upphämtningsormråde 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. Närmaste återvinningsstation finns på Industrigatan ca 1 km söder 
om planområdet samt i Bråstorp cirka 1 kilometer norr om planområdet. Närmaste 
återvinningscentral är Tuddarps avfallsanläggning (ÅVC).  
 
Värme 
Inget fjärrvärmenät finns inom detaljplaneområdet eller i omgivande områden. 
Eventuella fjärrvärmeledningar kan förläggas i gatumark under förutsättning att det 
samordnas med andra ledningsägare och kommunens tekniska förvaltning. 
 
El 
Området ansluts till Vattenfall Eldistribution AB:s elnät. Detaljplanen reglerar ett 
användningsområde avsett för transformatorstation med bestämmelsen E1 – 
Transformatorstation.  
 
Tele och fiber 
Skanova är huvudman för telenätet inom detaljplaneområdet. Möjlighet finns att 
ansluta nya fastigheter till befintligt tele- och fibernät. 
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Administrativa frågor 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 60 månader från det att detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts i enlighet med 
Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 5 §, underökningen i sin helhet kan tas del av i 
planhandlingen ”Undersökning om betydande miljöpåverkan”. Den sammanvägda 
bedömningen utifrån undersökningen är att detaljplanen inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan som föranleder en strategisk miljöbedömning enligt 
Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 3 §. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom 
Barnrättslagen (SFS 2018:1197). Detta innebär att barns bästa ska tas i beaktande i all 
planering för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Då detaljplaneförslaget 
medger blandad bostadsbebyggelse kan det också förväntas medföra att barn i olika 
åldrar kommer att bo och vistas i området. Med anledning av detta ska en 
barnkonsekvensanalys tas fram för att utveckla barnperspektivet i 
samhällsbyggnadsprocessen och därmed förbättra beslutsunderlaget i planeringen. 
 
Barnkonsekvensanalysen syfte har varit att titta på vilka konsekvenser som 
genomförandet av detaljplanen Bergmossen får för barnen gällande hälsa och 
säkerhet, identitet, vardagsliv, samspel, lek och lärande samt sammanhållen stad. 
Vilka rörelsemönster kan ses till andra målpunkter som kan påverka hur 
detaljplaneområdet fungerar. 
 
Barnets bästa bedöms vara att detaljplanens syfte genomförs så att platsen kan verka 
som en mötesplats mellan olika åldrar och intressen. I dagsläget ses en otydlighet 
kring vilka ytor som kommer att finnas för aktiviteter och lekplatser som kan bidrar 
till möjlighet för barn att utöva spontan fysisk aktivitet. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande. Planprocessen beräknas i 
huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.  
 
Samrådsbeslut, SBN 22 februari 2023 
Samråd 13 mars – 11 april 2023 
Granskning Kvartal 3 – Kvartal 4 2023 (preliminärt) 
Antagandebeslut, SBN Kvartal 1 2024 (preliminärt) 
Laga kraft cirka fyra veckor efter antagande, under förutsättning 

att detaljplanen inte överklagas 
 
*(SBN = Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Detaljplanens handläggning och myndighetsutövning sköts av kommunen i enlighet 
med det kommunala planmonopolet. Planhandlingar samt utredningar kopplade till 
detaljplanen upprättas av byggherren. 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för det allmänna elnätet och svarar för 
utbyggnad och drift fram till anvisad anslutningspunkt. Detaljplanen redovisar ett 
område avsedda för transformatorstationer. Det området får beteckning E - tekniska 
anläggningar. Transformatorstationen är placerad på den föreslagna platsen för att 
enkelt kunna nås från allmän gata. Anslutningsavgift förutsätts inte påverkas av 
avstånd mellan den enskilda fastigheten och anslutningspunkt/ transformatorstation 
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. Fastighetsägare ansvarar för avvattningen av dagvatten inom 
fastigheten. 

Huvudmannaskapet för allmän plats innebär en rättighet och skyldighet att 
iordningsställa samt underhålla de allmänna platserna i enlighet med detaljplanen. 

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. 
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Kvartersmark 
Exploatören ansvarar för att bereda och anlägga kvartersmarken i enlighet med 
detaljplan och tillhörande beskrivning. 
 
Avtal 
Planavtal 
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan Motala kommun och FB Bostad 
Utveckling AB (exploatören) med anledning av exploatörens ansökan om prövning 
för upprättande av detaljplan för att möjliggöra för nya bostäder. Avtalet reglerar 
fördelning av kostnader mellan parterna i samband med upprättande av detaljplanen 
samt kostnader förknippade med den samma. Avtalet reglerar också vilka åtaganden i 
processen som respektive part är ansvarig för. 
 
Markanvisningsavtal 
Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Motala kommun och FB Bostad 
Utveckling AB (exploatören) med anledning av exploatörens ansökan om prövning 
för upprättande av detaljplan med syfte att kunna bebygga ett obebyggt område på 
del av Bråstorp 1:8 med flerbostadshus och radhus. Kommunen äger fastigheten i 
fråga. Exploatören har inkommit med utvecklingsbara idéskisser som underlag för en 
detaljplan. 
 
Kommunen direktanvisar till exploatören ett markområde som utgör en del av 
fastigheten Bråstorp 1:8 för en tid till och med 12 månader efter lagakraftvunnen 
detaljplan (anvisningstiden). Markanvisningen innebär att exploatören under 
anvisningtiden har ensamrätt att förbereda exploatering av angivet område samt 
förhandla med kommunen om förvärv av marken. 
 
Avtalet syftar också till att Motala kommun och exploatören tillsammans ska verka 
för att området ska planläggas för ny bebyggelse med flerbostadshus och radhus. 
 
Detaljplanen möjliggör för alla typer av bostäder i syfte att ge detaljplanen en stabil 
grund samt att göra detaljplanen flexibel över tid. Dock gäller markanvisningsavtalet 
mellan Motala kommun och FB Bostad Utveckling AB (exploatören) endast för 
exploatering av marken med flerbostadshus eller radhus. FB Bostad Utveckling AB 
(exploatören) är därmed inte berättigad att exploatera marken med andra typer av 
bostäder. 
 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal kommer inte att upprättas eftersom området är markanvisat och 
ägs av Kommunen. Köpeavtal för marken kommer däremot att upprättas efter 
markanvisningen. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsägare 
Planområdet omfattas av del av fastigheten Bråstorp 1:8 – Motala kommun. 
Fastigheten Bråstorp 1:8 ägs av Motala kommun. 
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Detaljplanen föranleder förändrad markanvändning och därav uppkomna 
förändringar av fastighetsvärden. Kostnaderna för detaljplanens upprättande och 
genomförande bekostas av byggherren enligt upprättat plankostnadsavtal. 
 
Fastighetsbildning 
Motala kommun ansöker om och bekostar fastighetsbildning för att skilja 
kvartersmarken från den allmänna platsmarken samt övriga 
fastighetsbildningsåtgärder nödvändiga för planens genomförande. 
 
Rättigheter och gemensamhetsanläggning 
Eventuella Rättigheter och Gemensamhetsanläggningar ansöks om och bekostas av 
fastighetsägaren respektive ledningshavaren om behov av sådan finns i samband med 
exploateringen. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
Upprättandet av detaljplanen samt dess genomförande bekostas av byggherren enligt 
upprättat plankostnadsavtal.  
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 
Teknisk försörjning 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och dagvattennätet 
både inom detaljplanen och i omgivande områden. Motala kommun ansvarar därmed 
för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Fastigheter i 
området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Anläggning och drift av 
ledningarna är en väsentlighet för samhällsfunktionen i området och har därför 
företräde i naturmarken. Ledningsstråket föreslås att följa lokalgatorna inom 
planområdet. 
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Ledningarnas utformning och placering ska detaljprojekteras. Anslutningsavgift för 
VA för kommande fastigheter upprättas enligt aktuell taxa vid genomförande. 
 
Motala kommun ansvarar för omhändertagande av dagvatten på allmän plats. 
Dagvattendammar anläggs i naturmarken för att säkerställa dagvattenhanteringen. 
Dagvattendammarnas exakta utformning och placering ska detaljprojekteras där 
bland annat funktion, gestaltning och skötsel är viktiga aspekter. 
 
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. 
 
El 
Fastigheter i området kan anslutas till Vattenfall Eldistribution AB. I detaljplanen 
finns en plats för ny eller flyttad transformatorstation utpekad. 
 
Tele och fiber 
Skanova har opto/tele-ledningar i anslutning till planområdet. 
 
Avfall 
Motala kommun ansvarar för avfallshantering för hushållsavfall inom planområdet. 
Omhändertagandet av hushållsavfall sker enligt Motala kommuns avfallstaxa 
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Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Arkitekterna Krook & Tjäder genom Emil 
Berger, plankonsult och Isabelle Winter, plankonsult i samråd med Alaa Al Farhan, 
planarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Motala Kommun, Daniella Ström, 
mark- och exploateringsingenjör samt övriga berörda tjänstemän inom kommunen. 
 
 
 
 
 

Alaa Al Farhan  
Planarkitekt  
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