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SYFTE 

Syftet med planprogrammet är att lägga grunden för fortsatt detaljplanering för gatustrukturen i 
Varamons östra del och därmed säkra en ändamålsenlig framtida trafikförsörjning av hela Vara-
moområdet. Med gatustrukturen som utgångspunkt utreds i planprogrammet förutsättningarna 
för utveckling av befintliga verksamheter i området samt möjligheterna till komplettering med 
nya kommersiella och  mot turism och besöksnäring orienterade verksamheter. 

INLEDNING OCH BAKGRUND 

Uppdraget 

Efter omläggningen av rv50 genom Motala kommer Badstrandsvägen att bli den nya huvudin-
farten till Varamon. Planering för detta behöver genomföras och ett detaljplaneprogram är för-
sta skedet i denna process. I oktober 2009 gav därför kommunstyrelsen stadsbyggnadsenheten 
uppdraget att upprätta ett planprogram som förutom Badstrandsvägen även ska belysa  möjlig-
heten till en parallellgata till Varamovägen, lämplig lokalisering av en entré- och infoplats till Va-
ramon, möjligheten till utveckling av campingen i Z-parken och vilken konsekvens detta får för 
Zeros bollplaner samt möjligheten till kommersiella verksamheter vid Luxorrondellen och i lä-
gena närmast rv50. 

Annan pågående planering 

Parallellt med föreliggande planprogram pågår arbete med ett planprogram för turism– och fri-
tidsverksamhet i Varamon. Som framgår av namnet utreder programmet förutsättningarna för 
kompletterande verksamheter inom turistnäringen och omfattar tre specifika kommunägda fas-
tigheter/områden väster om Varamovägen. I samma program studeras även förutsättningarna 
för utvecklingen av befintliga privata verksamheter kring Vättershall, Vättervågen  och restau-
rang Sjövik där bl.a. en passage förbi rastaurangen utreds. Föreliggande planprogram för Bad-
strandsvägen mm. gränsar till planprogrammet för turism– och fritidsverksamhet i sin västra 
del. 

Trots en geografisk gräns mellan de båda programmen är vissa frågeställningar gemensamma 
och belyses därför i båda planprogrammen, dock utifrån det specifika programområdets förut-
sättningar och innehåll. 

En sådan större fråga som berör båda planprogrammen är parkeringssituationen i Varamon. 
Ianspråktagande av befintliga parkeringsplatser för turism– och fritidsverksamhet kan t.ex. för-
anleda behov av nya parkeringsanläggningar i föreliggande planprogram. Frågan belyses närma-
re senare i programmet. 

Tidigare ställningstaganden och utredningar 

Nedan redovisas de ställningstaganden som under senare tid gjorts avseende Varamobadens 
framtida utveckling och som på något sätt berör programområdet. Ställningstagandena går i vis-
sa avseenden emot varandra vilket påverkar planprogrammets utformning och innehåll. Detta 
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belyses också senare i detta planprogram genom att två olika alternativ redovisas avseende ut-
vecklingen av de delar av programområdet som berör campingen. 

Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen 2006 är Varamobaden och strandpromenaden en viktig angelägenhet för 
hela kommunen. Att bevara områdets karaktär skall eftersträvas samtidigt som satsningar bör 
göras för att stärka Varamon som attraktivt besöksmål. För att uppnå detta bör bl.a. följande 
åtgärder vidtas: 
• Ge hög prioritet till utbyggnaden av Badstrandsvägen oavsett när ombyggnaden av rv50 

genomförs. Badstrandsvägen ska enligt översiktsplanen bli den nya huvudtillfarten till Va-
ramon och ersätta Månvägen, som stängs vid riksvägsomläggningen. 

• Utreda förutsättningarna för att påbörja utbyggnad av campinganläggning i kvarteret 
Tvättsvampen. 

• Utveckla området mellan Månvägen och Badstrandsvägen för idrotts- och fritidsverksam-
heter. 

• Förbättra parkeringsmöjligheterna genom att anlägga infartsparkeringar. Eventuell re-
glering sommartid av parkeringen på bostadsgatorna i strandzonen bör utredas vidare. 

Lokaliseringsutredning avseende campingplats i Varamon 
1999 gjorde kommunens stadsbyggnadsenhet en utredning avseende lokalisering av camping-
plats i Varamon. I utredningen jämförs alternativen en utbyggd campingplats i sitt nuvarande 
läge i Z-parken och en ny campingplats i kvarteret Tvättsvampen som är planlagt för detta än-
damål. Utredningen åtföljs av en jämförande kostnadskalkyl som visar att båda alternativen 
medför en förhållandevis hög investeringskostnad. Pga. av att en utbyggnad av campingen i Z-
parken medför behov av flytt av fotbollsklubbens Zeros bollplaner är kostnaden för detta alter-
nativ enligt utredningen betydligt högre. 

Affärsplan för utveckling av Varamobaden 
Under 2007 utarbetade Resurs AB en affärsplan för utveckling av Varamon. Affärsplanen grun-
dades på en inventering av afffärsläget och övriga förutsättningar i området och ledde till bl.a. 
följande rekommendationer för områdets fortsatta utveckling: 
• Varamobadens status som ett attraktivt rekreationsområde för motalaborna och för besö-

kare bör återupprättas. Enligt affärsplanen måste området rustas upp till en nivå som upp-
fyller mer än minimikraven på ett resmål för enklare badutflykter. En viktig förutsättning 
för att uppnå detta är förhöjd standard på infrastrukturen i området, dvs. gator och par-
keringar samt en förbättrad skyltning till och inom området. 

• Campingen i Z-parken bör utvecklas. Som argument för detta anges att idén om att bygga 
en ny camping längre söderut i området (kvarteret Tvättsvampen) ur ekonomisk och 
strukturell synpunkt verkar vara en dålig affär. 

Ekonomin kring campingfrågan fördjupas ytterligare i en komplettering till affärsplanen framta-
gen 2008. I denna konstateras att en nybyggd camping kräver en dygnsavgift i en prisnivå som 
ligger över de högsta campingpriserna i Sverige och att ett bättre alternativ därmed är att ge nu-
varande camping i Z-parken möjligheterna till utveckling. 

Idéprogram Varamobaden 
White arkitekter har under 2009 på kommunens uppdrag upprättat ett idéprogram för Varamo-
baden. Uppdraget har bestått i att ge ett oberoende utifrånperspektiv på Varamonområdet och 
dess framtida utveckling. Idéerna är visionära men med en tydlig utgångspunkt i områdets nuva-
rande förutsättningar och de behov och önskemål som finns avseende områdets fortsatta ut-
veckling. Syftet med idéprogrammet är att ge vägledning för kommunens ställningstaganden  
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Idékarta, Idérprogram Varamobaden, White arkitekter 

avseende disposition av mark, gestaltning samt prioritering av kommande utvecklingsarbete och  
konkreta åtgärder i området. 

Idéprogrammet har varit föremål för ett brett samråd med berörda kommunala förvaltningar, 
politiska partier, besökare och boende i Varamon, övriga motalabor, entreprenörer i området 
samt media. I januari 2010 beslutade kommunfullmäktige att godkänna idéprogrammet som 
kommunens viljeinriktning för den offentliga miljöns utveckling i Varamobaden. 

Planprogrammets övergripande inriktning stämmer till stora delar överens med idéprogrammets 
intentioner. White arkitekter har vidareutvecklat tankarna kring utvecklingen av Varamons östra 
delar (programområdet) i fördjupade utredningsskisser som ligger till grund för detta planpro-
gram. 

Handlingsplan för genomförande av Idéprogram Varamon 
Kommunfullmäktige har i januari 2010 beslutat om ett handlingsprogram som belyser, konse-
kvensbeskriver och prioriterar de idéer och åtgärder som föreslås i idéprogrammet. Enligt hand-
lingsplanen är upprättande av ett detaljplaneprogram för Badstrandsvägen mm ett prioriterat 
steg för att kunna genomföra de i idéprogrammet föreslagna åtgärderna för denna del av Vara-
mobaden. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Området i staden 

Varamon är beläget i västra delen av Motala stad. Området ligger vid sjön Vättern som både är 
Natura 2000-område och av riksintresse för natur och friluftsliv. Den en halvmil långa vitsanda-
de stranden utgör Nordens största insjöbad. Planområdet är beläget ca 200-700 meter från 
strandkanten och har med hänsyn till avståndet goda förutsättningar att bli en integrerad del av 
Varamobaden. 

En viktig förutsättning för Varamobadens framtida utveckling är att det skapas och frigörs ytor 
för kompletterande turismorienterad verksamhet så att de behov som tidigare utredningar och 
planering inom området har påvisat kan tillgodoses. Som exempel kan nämnas behovet av be-
söksboende av högre standard än vad som idag finns inom området. 

Idag ligger området sidoordnat i staden utan tydliga entréer och lockande skyltning. För motala-
bon eller den som redan känner till Varamon spelar detta inte någon större roll, men för att 
locka nya besökare bör Varamon på ett mycket tydligare sätt öppna sig mot den angränsande 
nya riksväg 50 som ger Varamon ett helt annat skyltläge än vad området har idag. Strandmiljön 
bör ”kännas” så tidigt som möjligt vid de nya tillfarterna till området, helst redan på riksväg 50.  

Orientering 
Planområdet gränsar i norr till Bispgatan, i öster till riksväg 50, i söder till Agneshögs industri-
område respektive bostadskvarter tillhörande stadsdelen Marieberg och i väster till bostadsbe-
byggelse utmed Varamovägen. 

Planområdet 
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Historik 

Varamobaden har varit ett begrepp förknippat med Motala och Vättern i mer än 100 år. Badets 
glansperiod var på 1930-talet och området var väldigt välmående ända till 80-talet. Förklaringen 
kan sägas vara att Varamobaden passade väl in på mellan- och efterkrigstidens efterfrågan på 
enklare badutflykter. Under storhetstiden på 30-talet gick det särskilda badtåg till Motala från 
Örebro, Linköping och Norrköping och till och med en del resor från Stockholm. Den 14 juli 
1935 beräknades antalet badande i Varamon till 10 000.  

Varamons historia sträcker sig dock betydligt längre än så. Platsen omnämns för första gången 
så tidigt som 1383. Namnet Varamon tros härstamma från gården Vara som låg i närheten av 
Bispmotala gård. 

Nuvarande användning 

Markanvändningen idag 
Större delen av programområdet utgörs av obebyggda ytor. En del av dessa är inte planlagda 
alls. Inom norra delen av området återfinns Varamons industriområde som är planlagt för han-
del och småindustriändamål samt för idrottshall och därtill hörande verksamheter.  Ett fåtal bo-
stadsfastigheter finns inom planområdet. I övrigt används marken för camping– och idrottsän-
damål samt som naturmark. Campingen är inte bekräftad i detaljplan utan bedrivs på ytor avsed-
da för idrottsändamål. Det obebyggda kvarteret Tvättsvampen är planlagt som campingplats 
och Jätten som parkmark. Både Badstrandsvägen och parallellgatan finns planlagda i gällande 
detaljplaner. 

Gällande detaljplaner inom området är: 
• Detaljplan för kv Badtvålen, laga kraft 1988-11-11 
• Stadsplan för stg 942 m.fl. (Tennishall mm), fastställd 1986-06-18 
• Stadsplan för kv Fjällskivlingen mm, fastställd 1985-12-19 
• Stadsplan för Södra varamon, fastställd 1979-06-15 
• Stadsplan för Badstrandsvägen, fasstställd 1985-10-21 
• Stadsplan för kv Tvättsvampen m.fl, 1985-12-19 

Markägoförhållanden 
Programområdets totala storlek är ca 45 hektar. Markägoförhållandena inom planområdet fram-
går av kartan på nästa sida. De obebyggda ytorna ägs till övervägande del av Motala kommun 
(färgade ytor på kartan). Privatägda fastigheter inom området kan delas in i två kategorier; bo-
stadsfastigheter samt fastigheter på vilka olika typer av verksamheter bedrivs. 

Mark och vegetation 

Grönstruktur 
Området utgörs huvudsakligen av åkermark med insprängd bostadsbebyggelse i de centrala de-
larna av området. I områdets centrala del finns även en campingplats samt några idrottsplaner. 
Norra delen av programområdet omfattar befintligt verksamhetsområde. Markytan är plan i 
norr men höjer sig i den södra delen med bl.a. Furulidsområdet och Jätten på lokala höjder. 

Mindre skogspartier förekommer främst i södra delen av programområdet. De för Varamon 
typiska tallarna förekommer främst inom västra delarna av programområdet, närmast Varamo-
vägen. I övrigt är vegetationen inom området sparsam. 
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I anslutning till Jätten finns ett litet större lövskogsområde enligt en tidigare gröninventering för 
Varamon identifierat som en hassellund. Mot Jätten avgränsas området med en gammal sten-
gärdsgård och en stig går som en slinga genom området. Enligt inventeringen finns några fina 
ekar i området men ingen av dessa når upp till kriterierna för grova ekar enligt Länsstyrelsens 
metodik. Förutom ek växer i området även björk och fågelbär i ett större antal. Asp förekom-
mer som enstaka träd. 

Geotekniska förhållanden 
WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Motala kommun genomfört en översiktlig geoteknisk 
utredning för programområdet. Inom ramen för utredningen utfördes även ett fältbesök varvid 
området besiktades okulärt och sonderades med sticksond i ett antal punkter. Resultatet av ut-
redningen redovisas nedan. För vissa delområden är det viktigt att de geotekniska förutsättning-
arna studeras närmare i detaljplaneprocessen eller inför byggnation. 

Enligt utredningen består jorden inom hela området norr om Furulid av silt, finsand och/eller 
sand. Den är delvis, främst i de mer låglänta eller brukade områdena, täckt av ca 0,5 meter mull- 
och vegetationslager. Området kring Furulid, och strax söder därom, utgörs av lermorän och i 
terrängen syns det som den tidigare nämnda höjningen av marken. Även lermoränen är täckt av 
mull och vegetationslager. I den södra delen av området förekommer en mosse i den låga ter-
rängen. I detta område är mull- och vegetationsskiktet ca 0,5 meter och vilar på finsand. Enligt 
SGU:s jordartskarta förekommer ett mindre parti av lera mellan lermoränen och mossen. 

Förutsättningar för nybyggnation 
Enligt den geotekniska utredningen har såväl silten, finsanden och sanden som lermoränen till-
räcklig bärighet för grundläggning av både vägar, gator och enplans- och flervåningsbyggnader. 
Grundläggningen ska kunna utföras utan att grundförstärkningsåtgärder erfordras, befintligt 
mulljordslager måste avlägsnas innan grundläggning kan utföras. Bärigheten behöver dock kon-
trolleras inför byggande av hus. Den bitvis siltiga jorden kan ev. ställa extra krav på schaktning 
och packning vid högt grundvatten/fuktig väderlek. 

Grundvattenförhållanden och infiltration 
Grundvattenytan ligger genomgående ca 0,5 m under markytan. Infiltrationskapaciteten inom 
silten, finsanden och lermoränen är sannolikt låg. För bebyggelse är det därför viktigt att tillse 
att avrinningskapaciteten blir tillräcklig. Lokalt omhändertagande av dagvatten torde fungera 
med magasin utom i de lägre delarna där infiltrationskapaciteten är ytterligare begränsad av en 
hög grundvattenyta. 

Riksväg 50 

Utbyggnaden av den nya riksväg 50 påbörjas sommaren 2010  och beräknas vara klar år 2013. 
Planområdet gränsar till riksvägen och har i denna del avgränsats mot detaljplanerna för riks-
vägsombyggnaden. Luxorrondellen byggs om till en omfattande trafikplats där riksvägen är 
genomgående och nedsänkt nära fem meter jämfört med nuvarande marknivå. Av- och påfarts-
ramper ansluter till en överliggande cirkulationsplats till vilken i sin tur Storgatan och Vinterga-
tan är anslutna. Från Vintergatan är det tänkt att den nya anslutningen till Varamon ska gå. 
Månvägens anslutning till riksvägen kommer att stängas i samband med ombyggnaden. 
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Gator och trafik 

Varamovägen, förlagd i nord-sydlig riktning, utgör huvudgata i Varamon. Trafikförsörjning av 
området sker idag via tre olika vägar/gator; Mariebergsgatan i söder, Månvägen i Varamons 
mellersta del samt Bispgatan i norr. Rundkörningsmöjlighet saknas i princip i området, all trafik 
måste ta sig såväl fram som tillbaka på Varamovägens smala sektion. 

Sommartid kan trafiksituationen i området upplevas som oerhört kaotisk med söktrafik och par-
kerade bilar som hindrar framkomligheten och tillgängligheten i området. I dagsläget sker trafi-
ken inom planområdet i huvudsak via Månvägen. Ingen kollektivtrafik finns till Varamon. 

Parkering 
Inom programområdet finns tre större parkeringsanläggningar; ca 100 parkeringsplatser inom 
en grusad parkeringsyta i anslutning till Bispgatan, ca 90 platser vid entrén till Z-parkens cam-
ping samt 90 bilplatser i läget där Badstrandsvägen landar i Varamovägen. Dessa utgör tillsam-
mans ca en tredjedel av de anvisade parkeringsplatserna i Varamon. Utöver detta förekommer 
under de varmaste sommardagarna omfattande vildparkering i Varamo-området då ytterligare 
190 bilar parkerar på gator med parkeringsförbud.  

Under högsäsongen för badlivet kan parkeringssituationen upplevas som näst intill kaotisk. Den 
parkering som sker utmed gatorna idag skapar framkomlighetsproblem såväl för badgäster som 
för boende och räddningstjänst. En försvårande omständighet är dessutom den parkeringstradi-
tion som sedan lång tid tillbaka råder i Varamon och som  innebär att man som bilåkande besö-
kare gärna vill ställa sin bil så nära stranden som möjligt även om det handlar om att stå på gator 
med parkerings– och stannandeförbud medan de anvisade parkeringsplatserna gapar tomma. 

Som underlag för planprogrammen har en parkeringsutredning utförts av Sweco Infrastructure 
AB. Med antagandet att 70 % av badgästerna kommer med bil pekar parkeringsutredningen på 
ett behov av ytterligare 580 bilplatser. På så sätt skulle en kapacitet av 1400 bilplatser kunna 
uppnås. De varmaste sommardagarna är behovet dessutom betydligt större. 

Teknisk försörjning 

Teknisk infrastruktur i form av vatten– och spillvattenledningar, el– och teleledningar samt i 
viss mån dagvattenledningar finns utbyggt inom området. Större dagvattendammar som är till 
för uppsamlingen av dagvatten från riksväg 50 finns i närheten av planområdet. Tillkomst av 
nya gator och bebyggelse inom programområdet kräver ytterligare en mindre dagvattendamm i 
områdets centrala del. 
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FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Inriktning 

Programförslagets huvudinriktning är att de idag obebyggda ytorna inom området ska kunna tas 
i anspråk för olika kommersiella och turismorienterade verksamheter. Programmet ger även för-
utsättningar för nya, med hänsyn till omläggningen av riksväg 50 nödvändiga, väganslutningar 
till Varamon samt nya gång– och cykelvägar inom området. Varken den föreslagna Badstrands-
vägen eller den så kallade parallellgatan (ny parallellgata till Varamovägen) är några nyheter, utan 
är sedan tidigare planlagda, dock med en något avvikande sträckning. De nya gatornas utform-
ning och sträckning ska på ett omsorgsfullt sätt ta hänsyn till områdets karaktär, vegetation och 
kontakten med vattnet. 

Programmet bidrar också till att förbättra den i området ansträngda parkeringssituationen. Be-
fintliga bostäder och verksamheter inom programområdet föreslås finnas kvar. 

De obebyggda ytorna i norra delen av programområdet bedöms vara intressanta för olika typer 
av idrottsändamål. Zeros bollplaner tillsammans med tennishallen och sporthallen öster om 
riksvägen kan utgöra en bra grund för att utveckla denna del av planområdet till ett framtida 
sportcenter i Motala. 

Inriktningen av programmet har sin utgångspunkt i de idéer och åtgärder som presenteras i Idé-
programmet för Varamobaden samt andra tidigare beslutade inriktnings– och planeringsdoku-
ment för området. 

Programkarta 

Programkartan redovisas separat med två olika alternativ för områdets utveckling. Skillnaden 
mellan alternativen består i olika scenarier för Z-parkens utveckling. 

Biltrafik 

Badstrandsvägen 
Badstrandsvägen förslås bli Varamons nya huvudtillfart och ska ha överordnad betydelse jäm-
fört med övriga gator och i synnerhet den så kallade parallellgatan. Den senare betraktas som en 
funktionsgata med sidoparkering på båda sidor och angöringsgator/in– och utfarter som löser 
trafiken till ev. kommande verksamheter/fotbollsplaner. I och med detta kan Varamovägen få 
möjlighet att utvecklas mot ”Shared Space”-principen vilket belyses närmare i det parallellt på-
gående planprogrammet för turism– och fritidsverksamhet i Varamon. 

En skogs/trädridå framträder tydligt vid gränsen mellan Jätten och kvarteret Tvättsvampen. Vid 
passage av skogsridån öppnas ett mycket tydligt landskapsrum. Denna effekt bör tillvaratas och 
kanske till och med dramatiseras genom att passagen genom ridån görs smal. För att uppnå det-
ta bör värdet av upplevelsen av tät ridå/portverkan föredras mot att gynna enstaka träd. I kom-
bination med den stenmur som finns utgör ridån dessutom en vacker gångstig/lövtunnel vars 
karaktär är högst bevarandevärd. 
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För att få utblick mot vattnet viker Badstrandvägen ”av åt söder” så tidigt som möjligt. Anslut-
ningen till Varamovägen får studeras närmare i detaljplaneskedet. Att i enlighet med Idépro-
grammet låta Badstrandsvägen ansluta till Varamovägen vid nästa korsning söderut innebär 
konflikt med ett parti vackra äldre tallar och ger en mycket smal vy mot vattnet i gatans förläng-
ning. Badstrandsvägen föreslås därför ansluta till Varamovägen mitt för kvarteret Champinjo-
nen, i enlighet med gällande detaljplan. Sikten genom kvarteret Champinjonen bör studeras vi-
dare i det fortsatta arbetet. Kvarteret Champinjonen kommer att påverkas av trafiken på Bad-
strandsvägen. Frågan har delvis belysts i gällande detaljplan för kvarteret och kommer att bely-
sas ytterligare i detaljplanen för Badstrandsvägen. På grund av sitt strategiska läge är ytorna när-
mast korsningen med Varamovägen intressanta för verksamheter av informationskaraktär samt 
som avlämningsplats för bilburna besökare. 

Korsningen Badstrandsvägen/parallellgatan kan utformas som en mindre rondell och ger där-
med förutsättningar för en naturlig entréplats till Varamon. Utformningen av korsningen stude-
ras närmare i detaljplaneskedet. 

Sektion Badstrandsvägens östra del, skiss White arkitekter 

Från infoplatsen och ner mot Varamovägen föreslås en fotgängar- och cykelzon på ena sidan av 
Badstrandsvägen. Zonen rymmer gång– och cykelväg, planteringar och parkering. Träd används 
inte som växtmaterial utan snarare mer lågvuxen vegetation som ger strandkänsla. 

Parallellgatan 
I idéprogrammet för Varamobaden återuppväcktes idén om en parallellgata till Varamovägen. 
En sådan trafiklösning ger möjlighet att fördela trafiken i området på ett bra sätt och skapar för-
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utsättningar för många ”nära” parkerings- och angöringsmöjligheter. 

Kommunens gatuenhet har tagit fram ett trafik-PM där behovet av parallellgatan belyses närma-
re. Enligt PM-et är parallellgatan ett måste om Z-parken ska ligga kvar med entrén i nuvarande 
läge. Om entrén till Z-parken skulle ske från söder istället behöver eventuellt endast en kortare 
bit av parallellgatan byggas. 

Av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl kan parallellgatan dock anses vara nödvändig, i syn-
nerhet då Månvägen stängs av som tillfart till Varamon. Parallellgatan kommer dessutom att 
avlasta den hårt trafikerade Varamovägen som då kommer att kunna utgöra ett mycket attrakti-
vare och säkrare stråk för gång- och cykeltrafik. 

Sektion Parallellgatan, skiss White arkitekter 

Parallellgatan kan lämpligen utformas med en naturlig krök vid passage av en björkdunge halv-
vägs mellan Badstrandsvägen och Månvägen. Gatusektionen föreslås utformas med relativt små 
mått i kombination med gatuplantering, sidoparkering och en längsgående gång– och cykelväg, 
se skiss ovan. För att även parkeringsplatserna utmed de mellersta delarna av parallellgatan ska 
bli attraktiva att använda föreslås ett gent gång– och cykelstråk genom Z-parken. Parkeringszo-
nen samsas med planteringsutrymme för bl.a. träd, dock bör en allé undvikas då detta är ett 
främmande inslag i befintliga miljöer i Varamon. Träden ska istället vara placerade i grupper 
som är oregelbundet strödda utmed gatans hela sträckning. 
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Bispgatans förlängning 
Bispgatan föreslås förlängas söderut mot Månvägen och bli ett komplement till Badstrandsvä-
gens funktion som huvudtillfart. Gatan föreslås utformas med samma bredd som parallellgatan, 
på grund av utrymmesskäl dock utan sidoparkering. Sträckningen föreslås utmed befintlig gång– 
och cykelväg som då kan tillvaratas. Korsningen Bispgatans förlängning/Månvägen kräver nog-
granna studier i detaljplaneskedet. 

Entré och infoplats 

Badstrandsvägens roll som ny huvudtillfart till Varamon samt den nya rondellen i korsningen 
Badstrandsvägen/parallellgatan bör utnyttjas för att skapa en tydlig entré till Varamon. En in-
formationsplats föreslås anläggas vid Jättens fot. Information om vägval, parkeringsmöjligheter, 
boende och andra faciliteter kan på så sätt ges tidigt i området. 

Närmare studier kring trafikangöringen till och från infoplatsen samt infoplatsens utformning 
kommer att göras i detaljplaneskedet. För att begränsa påverkan på Jätten är det dock viktigt att 
infoplatsen förhåller sig lågt och flackt i förhållande till Jätten, dvs. att den försiktigt kryper upp 
i slänten. 

Ytorna ovanför infoplatsen, dvs. Jättens norra del, föreslås användas för rastplats eller snarlikt 
ändamål. Ekdungen på Jätten bör framhävas genom varsam gallring och belysning. Jätten södra 
del, den så kallade pulkabacken, förblir naturmark. 

Skyltning 
Tydlig och lockande skyltning av området och inom området är en ytterst viktig fråga. Skylt-
ningen behandlas inte närmare i detta program utan får istället bevakas i riksväg 50-projektet 
samt i kommande arbetet med gestaltningsprogram för Varamon. Då riksväg 50 går i skärning 
är det dock en utmaning att göra Varamobaden synligt från vägen. 

Gång- och cykel 

I och med tillkomsten av gång– och cykelvägarna utmed Badstrandsvägen och parallellgatan 
skapas goda förutsättningar för gång– och cykeltrafik till och från och inom området. Alla be-
fintliga gång– och cykelvägar inom området föreslås finnas kvar. En fördel är också om stråket 
genom Furulidsområdet kan finnas kvar och bekräftas som gång– och cykelstråk av lägre stan-
dard i kommande detaljplaneläggning för området. Den natursköna karaktären på stråket bör 
bevaras. Ett nytt gent gång– och cykelstråk föreslås mellan parallellgatan och Varamovägen, ge-
nom bollklubben Zeros område. 

Parkering 

Att alltid, även under de varmaste sommardagarna, ha full parkeringskapacitet i Varamon är en 
omöjlig ekvation. En sådan parkeringslösning skulle kräva ianspråktagande av stora för andra 
ändamål värdefulla ytor som större delen av året skulle stå tomma. Detta planprogram omfattar 
endast begränsade delar av Varamon och ska därför inte presentera en lösning av parkeringssi-
tuationen i hela Varamon-området men tillgodose en stor andel. En önskvärd utveckling är 
dock att på sikt minska ner antalet bilburna besökare till förmån för fler besökare som kommer 
till fots, med cykel eller med någon form av kollektivtrafik. En stor del av badgästerna utgörs 
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trots allt av motalaborna, de flesta med gång– eller cykelavstånd till Varamon. Ett effektivt sätt 
att uppnå detta kan vara att minska  antalet bilplatser i området, kanske framförallt inne i Vara-
mon, väster om Varamovägen. 

Det är dock ytterst viktigt att Varamon utgör ett tillgängligt besöksmål även för badgäster som 
kommer från platser utanför Motala tätort. Då dessa till övervägande del är bilburna besökare är 
en avgörande förutsättning att det finns tillräckligt med parkeringsplatser inom rimligt avstånd 
från stranden. De parkeringsplatser som finns inom programområdet föreslås därför finnas kvar 
och till viss del även utvecklas. Nedan redovisas förslag på möjlig utbyggnad av parkeringsplat-
serna vid Badstrandsvägen respektive vid Bispgatan samt en helt ny parkeringsanläggning vid 
Bispgatans förlängning. I och med detta möjliggörs en utbyggnad med ca 325 nya p-platser. En-
ligt planprogrammet får båda dessa gator en förstärkt roll som infarter till Varamon, Bad-
strandsvägen som huvudinfart, varför en utveckling av parkeringsmöjligheterna i dessa lägen 
bedöms vara attraktivt. Med en entré– och infoplats vid Jättens fot samt genom parallellgatans 
tillkomst ges dessutom möjlighet till fördelning av trafiken tidigt i området och information om 
och hänvisning till de parkeringsanläggningar som finns i området.  

120 nya p-platser   

55 nya p-platser   

150 nya p-platser   

Vid Badstrandsvägen Vid Bispgatan 

Genom Badstrandsvägens och parallellgatans föreslagna utformning med sidoparkering tillkom-
mer dessutom ytterligare ca 170 parkeringsplatser i området. För att parkeringsplatserna utmed 
parallellgatans mellersta del ska bli attraktiva är det dock önskvärt med ett gent gångstråk till 
stranden. 

Sammanlagt möjliggör planprogrammet tillkomst av ca 500 nya parkeringsplatser i Varamon. 
En del av dessa bör utgöra ersättning för de parkeringsplatser som enligt det pågående planpro-
grammet för turism– och fritidsverksamhet föreslås få annan markanvändning. Resterande och 
övervägande del av de nytillkomna platserna bidrar till att uppnå behovet enligt den framtagna 
parkeringsutredningen för Varamon. 

Avståndet från stranden till befintliga och nya parkeringsanläggningar är som högst 500 meter. 
Som badgäst har man ofta en hel del ”strandutrustning” som man inte  gärna vill släpa på några 
längre sträckor. För att öka utnyttjandet av parkeringarna vid parallellgatan krävs det därför stra-
tegiskt utvalda angöringsplatser för de bilburna besökarna till Varamon. Ett tidigare nämnd så-
dan plats är vid Badstrandsvägens anslutning till Varamovägen, ett annat intressant läge är ytan 
där det föreslagna gång– och cykelstråket genom Zeros område möter Varamovägen. Fler plat-
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ser som skulle kunna få samma funktion redovisas i programmet för turism– och fritidsverk-
samhet i Varamon. 

Utformning av parkeringsytorna bör i kommande detaljplaneläggning ägnas stor omsorg. Ytor-
na som finns eller tillkommer bör utformas med t.ex. tallplanteringar och strandråg och inte en-
bart som kala grusade eller asfalterade ytor. 

Kollektivtrafik 

Även om underlag för att försörja Varamon med kollektivtrafik saknas i dagsläget är det något 
som bör eftersträvas på sikt. Möjligheten att på ett bra sätt angöra området med bussar bör inte 
planeras bort. Förbättrad kollektivtrafik till området skulle även kunna påverka parkeringssitua-
tionen i området på ett positivt sätt. 

I parkeringsutredningen presenteras tre möjliga angreppssätt avseende kollektivtrafiken: 
• Ökad turtäthet till Folket Park under sommaren. Hållplatsen har ett långt gångavstånd till 

delar av stranden vilket är en nackdel. 
• Förlängd busslinje utmed Varamovägen. Bispgatans förlängning och parallellgatans till-

komst ger möjlighet till en rundslinga inom området. Det kan också tänkas att utbyggna-
den av områdena Bromma/Kärsby/Djurkälla norr om Varamon kan ge underlag för en 
busslinje som går via Varamon. 

• Mindre bussar i skytteltrafik mellan stranden och infartsparkeringarna. Det kan dock upp-
levas besvärligt att lasta ur bilen för att sedan lasta allt på en buss igen.´ 

Möjligheten att kollektivtrafikförsörja området beaktas närmare i kommande detaljplanelägg-
ning. 

Husvagnscamping och fotbollsplaner 

Flera tidigare utredningar för Varamon har pekat på behovet av en campinganläggning med 
högre standard och fler platser än vad som ryms inom befintlig camping i Z-parken. Campingen 
ägs och drivs av Zeros bollklubb som genom intäkterna finansierar sin fotbollsverksamhet. Fö-
reningen har framfört önskemål om utbyggnad av campingen på deras bollplaner i  anslutning 
till campingområdet vilket kräver att andra ytor i närområdet avsätts för nya fotbollsplaner. De 
kommunägda obebyggda ytorna mellan den föreslagna parallellgatan och riksväg 50 har av klub-
ben pekats ut som intressanta för detta. Klubben har inte ekonomiska resurser att själv kunna 
anlägga nya planer, varför det blir en fråga för kommunen att ta ställning till om den sådan sats-
ning bör göras och ange villkoren för detta. 

Med hänsyn till detta och för att enklare belysa de ekonomiska aspekterna i frågan har detaljpla-
neprogrammet utformats med två alternativa scenarier för Z-parkens framtida utveckling. Som 
vägledning för fortsatt detaljplanearbete bör ett inriktningsbeslut avseende val av alternativ samt 
finansiering av eventuella nya fotbollsplaner fattas i samband med kommunstyrelsens beslut om 
godkännande av planprogrammet. De ekonomiska skillnaderna mellan alternativen belyses när-
mare under rubriken Genomförande och ekonomi. 

Alternativ 1 
Alternativ 1 innebär att befintlig camping inom Z-parken ges planmässiga förutsättningar att 
utvecklas på nuvarande fotbollsplaner som i sin tur kan flyttas/nyanläggas mellan den föreslag-
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na parallellgatan och riksväg 50. En förutsättning för att kunna inleda ett detaljplanearbete enligt 
detta alternativ är att erforderliga utvecklings– och utbyggnadsskisser tas fram. Skisserna ska tas 
fram i samarbete med kommunen och hänsyn ska tas till de planerade förändringarna i gatu-
strukturen. Eftersom någon investeringsplan för campingens utveckling inte har redovisats sä-
kerställer alternativ 1 inte tillkomsten av den campinganläggning som Varamon har bedömts ha 
behov av. De ekonomiska förutsättningarna för utvecklingen av campingen måste därför redo-
visas innan slutgiltigt beslut om investeringsmedel för ersättningsplaner fattas av kommunstyrel-
sen. 

Enligt framtagen trafik-PM är det mycket olämpligt att använda Varamovägen som infartsväg 
till Z-parken. Varamovägen är väldigt smal vid vissa partier och är samtidigt räddningsväg med 
stannandeförbud på båda sidor. I utredningen slås det fast att parallellgatan därmed är nödvän-
dig, i synnerhet om Z-parken ska ligga kvar med entrén i nuvarande läge. 

Kommunens bildningsförvaltning har tagit fram en utredning som belyser behovet av nya fot-
bollsplaner i Motalas västra stadsdelar. Enligt utredningen kräver ianspråktagande av befintliga 
bollplaner för camping tillkomsten av ersättningsplaner. Med utgångspunkt i utredningen bör de 
tre fotbollsplanerna (A, B samt grusplanen) kunna ersättas med en konstgräsplan och en natur-
gräsplan. Bollfältet på kommunens mark får finnas kvar. Vid behov av grusplan hänvisas Zeros 
bollklubb till grusplanen vid Mariebergsskolan. Denna grusplan används idag endast i mindre 
omfattning av LSW IF och föreningarna borde kunna samnyttja planen. 

En konsekvens av att bollplanerna flyttas är att parallellgatan kommer att ligga mellan camping-
området där omklädningsbyggnaderna finns och de nya fotbollsplanerna. För att undvika kon-
flikter med barn som springer över gatan bör klubben på sikt uppföra nya omklädningsrum  i 
anslutning till de nya planerna. Frågan får belysas närmare i detaljplaneskedet. Även behovet av 
hastighetssänkande åtgärder på parallellgatan får studeras vidare i det fortsatta planarbetet.  

Alternativ 2 
Enligt alternativ 2 ges Zeros camping endast möjlighet att utvecklas inom befintligt camping-
område och fotbollsplanerna behöver därmed inte flyttas. Zeros kan även fortsättningsvis driva 
camping i nuvarande omfattning i syfte att finansiera fotbollsverksamheten. För att få ut mer 
sammanhängande ytor för verksamheter mellan Parallellgatan och riksväg 50 föreslås att bollfäl-
tet på kommunens mark ersätts av en yta något längre norrut i kvarteret. 

Kvarteret Tvättsvampen i södra delen av programområdet är sedan tidigare planlagt för cam-
pingverksamhet. Programmet innebär att fastigheten även fortsättningsvis, om intresse skulle 
uppstå, får användas för detta ändamål oavsett utvecklingen inom Z-parken. Förutom för cam-
ping föreslås fastigheten i det fortsatta arbetet även få utredas för ändamålen hotell, kommersi-
ell verksamhet samt bostäder. 

Område vid Luxorrondellen 

Området närmast Luxorrondellen bedöms som intressant för verksamhetsetablering och flera 
aktörer har redan uppvisat intresse. Efter beslut om detaljplaneprogrammet kommer marken 
därför att annonseras ut till försäljning. Val av köpare kommer att grundas på kriterier som t.ex. 
verksamhetsidé, god utformning och gestaltning och köpeskilling. En av de viktigaste aspekter-
na att studera i det fortsatta detaljplanearbetet är tomtmarkens förhållande till och exponering 
mot riksväg 50 och den nya Luxorrondellen. Även hur trafiken på riksväg 50 påverkar verksam-
heterna kommer att belysas i detaljplaneskedet. Med hänsyn till att riksvägen går i en skärning i 
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princip utmed hela planområdet bedöms påverkan vara begränsad. 

Läge för verksamhetsetablering 

Furulid 

Furulid är ett vackert och högt beläget område som ägs av Missionsförsamlingen och används 
för samlingsändamål. Även viss uthyrning av stugor med lägre standard bedrivs. Önskemål om 
att bl.a. utveckla stugverksamheten har framkommit och bör kunna studeras i en ny detaljplan 
dock med stor hänsyn till värdefull vegetation och höjdförhållandena inom fastigheten. Hänsyn 
måste också tas till planerat gatusystem runt fastigheten, inte minst ur orienteringssynpunkt. De-
taljplanearbetet bör därför föregås av utredningsskisser kring möjlig utveckling samt en studie 
av alternativa anslutningsmöjligheter till omkringliggande gator. 

Varamons industriområde 

Området är idag planlagt för handel och småindustri samt delvis idrottsändamål. Inom området 
ryms bl.a. en tennishall och flera andra verksamheter som inte är av industrikaraktär. En naturlig 
omvandling av området mot mer kommersiella verksamheter bör eftersträvas. Ett alternativt 
användningssätt är idrottsändamål som är en intressant användning för hela norra delen av pro-
gramområdet. Fortsatt planering och utveckling får utvisa en närmare inriktning för området. 

Motala tennisklubb har lämnat in en begäran om ny detaljplan för fastigheten som ska möjliggö-
ra tillbyggnad av tennishallen med ytterligare en inomhustennisbana. Plan– och miljö nämnden 
har ställt sig positiv till att pröva tillbyggnaden i en ny plan men för att få en klarare bild av läget 
för Bispgatans förlängning bör frågan avvakta föreliggande arbete med detaljplaneprogrammet. 
Därefter bör detaljplan kunna upprättas. 
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MILJÖBEDÖMNING 

Om en detaljplan medger en användning av marken som innebär betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållningen med marken, vatten eller andra resurser ska en miljökonsekvensbe-
skrivning upprättas i enlighet med 5 kap 18§ Plan- och bygglagen. 

Detaljplanerna för Badstrandsvägen, den nya gatan mellan Badstrandsvägen och Månvägen 
(parallellgatan) samt Bispgatans förlängning bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Dessa gator är till stor del redovisade i gällande detaljplaner och berör bostadsbebyggelse i väl-
digt begränsad omfattning. Syftet är att lösa den ansträngda trafik– och parkeringssituationen i 
området och därmed minska påverkan på den bostadsbebyggelse som finns i Varamon, fram-
förallt utmed Varamovägen. 

För den fortsatta utbyggnaden ska behovet av miljökonsekvensbeskrivning bedömas inför re-
spektive detaljplaneetapp. 

GENOMFÖRANDE OCH EKONOMI 

Förutsättningar för genomförandet 

Vid omläggningen av rv50 stängs Månvägen som tillfart till Varamon. Tidpunkten för Månvä-
gens stängning är i dagsläget inte känd varför det är ytterst viktigt att planberedskap finns för att 
kunna bygga Badstrandsvägen respektive Bispgatans förlängning mot Månvägen då stängningen 
av Månvägen blir aktuell. För att undvika merkostnader bör dessutom byggnationen av Bad-
strandsvägen samordnas med byggnationen av den nya Luxorrondellen. 

Som ett av kommunens åtaganden i rv50-projektet ska gång– och cykelvägen mellan Badstrand-
vägen och Månvägen enligt avtal med Vägverket vara färdigställd senast 1 september 2013. 

Övriga aspekter som kan påverka genomförandet är kommunstyrelsens beslut om investerings-
medel, befintliga verksamheters ekonomiska möjligheter till utveckling och finansiering av i 
planprogrammet föreslagna åtgärder samt marknadens intresse för de föreslagna nya verksam-
hetstomterna. 

Översiktlig ekonomisk kalkyl 

Nedan redovisas de kostnader som i detta skede kan förutses och beräknas och som utgör kom-
munala investeringar. Beräkningarna är grovt gjorda och kommer att justeras och redovisas mer 
detaljerat i respektive efterföljande detaljplan och i genomförandeskedet efter detaljprojektering 
Kostnader för föreslagna åtgärder som kräver medverkan av privat intressent, exempelvis för 
info– och entréplats, redovisas inte. Inte heller kostnader för planläggning och projektering re-
dovisas i detta skede. I princip samtliga investeringar behöver göras under 2011 och 2012. När 
intäkterna kommer in och med vilka belopp är däremot svårt att förutsäga och uppskatta. 

Utgifter 

Gator: 
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Badstrandsvägen delen mellan Luxorrondellen och planerad  infoplats, 600 000:-
exklusive GC-väg 

Badstrandsvägen delen mellan planerad infoplats och Varamovägen, 2 000 000:- 
inklusive GC-väg 

Parallellgatan delen mellan planerad infoplats och Månvägen, 3 900 000:-
inklusive GC-väg 

 Korsning parallellgatan/Månvägen       500 000:- 

Parallellgatan delen mellan Månvägen och Bispgatan, 1 800 000:- 
enbart gata, GC finns utbyggd 

Tillkommande kostnader för rondellyta för mindre rondell vid 500 000:-
infoplatsen, övriga kostnader för rondellen ingår delvis  i 

 anslutande gatulänkar 

Gång– och cykel:
Övriga gång- och cykelvägar, ca. 450 1 200 000:-  

Parkering: 
Parkeringsplatser 500 st, ca. 7 500:-/ p-plats, inklusive träd 3 750 000:-

Dagvatten: 
Damm för omhändertagande av dagvatten, gestaltning och utformning 300 000:-

Totalt:            14  550  000:-

Intäkter 

Möjliga intäkter är svåra att förutse då det är osäkert hur mycket av ytorna som kommer att 
kunna användas efter detaljplaneläggning och när i tiden försäljning blir aktuell. För  ytorna när-
mast riksväg 50 som är intressanta för handel och liknande verksamheter grundas nedanstående 
bedömning på ett tomtpris på 200 kr/kvm. Det motsvarar priset på tomtmark i Östra Bråstorp. 
Då Jätten och kvarteret Tvättsvampen består av stora ytor och användningen är mer osäker an-
vänds en schablon på 50 kr per/kvm tomtyta. 

Försäljning av tomtmark för verksamheter 
Området mellan parallellgatan och riksväg 50, 42000 kvm 8 400 000:-

Området väster om Furulid, 11 500 kvm 2 300 000:-

Jätten, norra delen, 18 000 kvm 900 000:-

Kv Tvättsvampen, 74 500 kvm 3 725 000:-

Område vid Bispgatan, 8000 kvm 1 600 000:-

Totalt:            16  925  000  
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Camping 
Utveckling av Z-parkens camping på nuvarande fotbollsplaner enligt alternativ 1 innebär att 
fotbollsplaner måste flyttas och nyanläggas till en ytterligare kostnad på ca 7 000 000 kr. Då den 
för kommersiellt ändamål säljbara ytan minskar leder detta alternativ till att intäktsmöjligheten 
genom markförsäljning minskar med ca 5 000 000 kr. Genomförande av alternativ 1 innebär att 
Zeros bollklubb ges möjlighet att etappvis flytta fotbollsplanerna. Någon investeringsplan har 
dock inte kunnat redovisas av bollklubben. Kommunal delfinansiering av de nya fotbollsplaner-
na kan bli aktuell men innebär att planerna då även bör få utnyttjas av andra fotbollsklubbar.  

Alternativ 2 enligt detta planprogram innebär att Z-parken endast ges planförutsättningar att 
utvecklas inom den mark Zeros äger. Det är då möjligt att behålla bollplanerna och utveckla 
befintligt campingområde. En sådan omfattning på campingverksamheten bedöms som tillräck-
lig för att finansiera fotbollsverksamheten. Om campinganläggningen blir begränsad finns möj-
ligheten till utveckling av en ny campinganläggning i kvarteret Tvättsvampen. Bollklubben står 
för eventuella kostnader för iordningsställande av det nya bollfältet som enligt detta alternativ 
föreslås ersätta befintligt bollfält på kommunens mark. 

Val av alternativ bör beslutas i samband med kommunstyrelsens godkännande av detaljplane-
programmet. Vid val av alternativ 1 förutsätts att ett inriktningsbeslut om finansiering av nya 
fotbollsplaner fattas samtidigt. 

Övriga genomförandefrågor 

Med detaljplaneprogrammet som utgångspunkt kommer marken/tomterna att annonseras ut 
och försäljas i takt med marknadens efterfrågan. 

Detaljplaner 

Planprogrammet kommer att ligga till grund för flera detaljplaner i området. Detaljplanernas 
avgränsning och tidplan avgörs av de behov och den efterfrågan som finns och som kan upp-
komma under arbetets gång. En första prioritering av detaljplanerna görs i den planprioritering 
som beslutas av kommunstyrelsen i samband med kommunens budgetarbete våren 2010. Om 
efterfrågan och intresse för specifika projekt uppstår kan omprioritering komma att göras näst-
kommande år därefter. Detsamma gäller de detaljplaner som av olika orsaker inte skulle komma 
igång enligt nedan redovisad tidplan. 

Som underlag till handlingsplanen för genomförande av idéprogrammet gjordes, med hänsyn till 
vid denna tidpunkt kända behov och intresse, följande indelning och prioritering av detaljpla-
nerna: 

Detaljplan 1 påbörjas hösten 2010 Badstrandsvägen och dess sidoområden, paral-
lellgatan med gång- och cykelväg mellan Bad-

        strandsvägen och Månvägen 

Detaljplan 2 påbörjas hösten 2010 Bilförbindelse Bispgatan - Månvägen, Vara-
        mons  industriområde  

Detaljplan 3 påbörjas januari 2011 Z-parkens camping och fotbollplaner, Furulid 
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Detaljplan 4 påbörjas våren 2011 Entré– och infoplats, Jätten, nytt verksamhets-
        område  vid  rv50  

Detaljplan 5 påbörjas när efterfrågan Kvarteret Tvättsvampen 
uppstår, tidigast hösten 2011 

Fortsatt planprocess 

Samråd om detaljplaneprogrammet sker under våren/sommaren 2010. Detaljplaneprogrammet 
beräknas tas upp för godkännande vid kommunstyrelsens sammanträde i september 2010. 

MEDVERKANDE I PROGRAMARBETET 

Detaljplaneprogrammet har upprättats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet 
genom planeringsarkitekt Alisa Basic i samråd med biträdande stadsbyggnadschef Marianne Ce-
dervall. Arbetet har bedrivits i projektform med representanter från kommunens tekniska för-
valtning och bildningsförvaltning. 

Följande utredningar har tagits fram inför arbetet med detaljplaneprogrammet: 
• Utredningsskisser för Badstrandsvägen, parallellgatan och anslutande markytor 

- White arkitekter genom Mikael Jonsson, Marie Oldfeldt och Karin Höök 
• Trafik-PM varamon 

- Tekniska förvaltningen, gatuenheten 
• Parkerings-PM 

- Sweco Infrastructure AB genom Stefan Lange 
• Utredning fotbollsplaner 

- Bildningsförvaltningen, fritid 
• Översiktlig geoteknisk utredning 

- WSP Samhällsbyggnad genom Linda Blied och Ewald Ericsson 

Alisa Basic 
Planeringsarkitekt 
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