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Översiktlig landskapsanalys för Mässhaken 9, 10 och 11 

Inledning 
I samband med framtagning av en ny detaljplan för kvarteret Mässhaken 9, 10 och 11 finns det ett behov att göra 

en översiktlig landskapsanalys. Syftet med den landskapsanalysen är att kartlägga hur stadslandskapet ser ut idag 

samt att göra en gestaltningsmässig bedömning av lämplig utformning för kommande bebyggelse på Mässhaken. 

Analysen bedömer även konsekvenserna av framtaget planförslag för del av kvarteret Mässhaken kopplat till 

Motalas landskapsbild och stadsbild. Denna handling utgör ett underlag till detaljplanen i stads- och 

landskapsbildfrågor. 

Metod och avgränsning 
Landskapsanalysen är främst en visuell analys som tar stöd i platsbesök, fotografier och en 3D modell över Motala. 

Motala kommuns 3D-modell innehåller byggnadsvolymer av stadens befintliga bebyggelse. Dockson Arkitekter har 

framställt en 3D-modell över detaljplaneförslagets bebyggelse. Motala kommun har även framställt en alternativ 

3D-modell över detaljplaneförslagets bebyggelse med högre antal våningar och flackare taklutning, nockhöjden 

stiger inte mer än 2,5 meter i detta alternativ än fastighetsägarens förslag som har nockhöjd på 27,5 meter. 3D-

modellerna för detaljplaneförslagets bebyggelse visar inte ett färdigt förslag utan endast preliminära 

byggnadsvolymer. I analysen prövas Dockson Arkitekters och Motala kommuns 3D-modeller över 

detaljplaneförslagets bebyggelse mot 3D-modellen över Motalas befintliga byggnadsvolymer. I slutsatserna 

redovisas förslag och rekommendationer för vidare utformning. 

Från den östra sidan av centrum döljs byggnaden på grund av topografin, därför fokuserar analysen på påverkan av 

planförslaget på resten av stadsdelar. 

Vyer är tagna från viktiga huvudgator i Motala (Riksväg 50, Storgatan och Drottninggatan) för att se påverkan på 

förslaget på stadsbilden men även vyer från gator närmare område används för att se påverkan på kvarteret och de 

befintliga miljöerna. 

Rekommendationerna som redovisas i slutet i landskapsanalysen utgår huvudsakligen från landskapsbildsaspekten. 

Vid hänsyn till ytterligare aspekter behöver kompletterande utredningar tas fram.  . 

 

Bakgrund 

Bakgrunden till pågående detaljplanearbete för Mässhaken 9, 10 och 11 är att samhällsbyggnadsnämnden beslutade 

2018-11-15 att ge ett positivt planbesked för en ny detaljplan för Mässhaken 9, 10 och 11, som ägs av Lövgrens 

Fastigheter AB. Detaljplanearbetet innebär att planmässigt pröva möjligheterna att förtäta och utveckla kvarteret 

innehållsmässigt med nya bostäder samt att säkerställa en trivsam gårdsmiljö. Detaljplaneförslaget innehåller två 

punkthus i 6-7 våningar, samt ett flerbostadshus i 2 våningar vid Borgmästaregatan.  

Planförslaget medger bebyggelse med fler våningar och högre tillåtna nockhöjder än vad som finns inom 

planområdet i dagsläget. En förutsättning för att kvarteret skall kunna kompletteras med högre bebyggelse är att de 

nya volymerna utformas med hänsyn till stadsbilden.  

Denna handling utgör ett underlag till detaljplanen i stadsbyggnadsfrågor. 
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Tidigare analys 
Översiktsplan 06 
I Motala kommuns översiktsplan från 2006 är området utpekat för bostadsändamål. 

”Medvetna satsningar på stadsmiljön och förtätningar i stadskärnan stärker stadens dragningskraft. Nya flerbostadshus bör byggas i 

centrala lägen. 

Det fortsatta bostadsbyggandet i Motala stad föreslås ske främst genom förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. En sådan utveckling har stora ekonomiska, sociala och kulturella fördelar. Den är resurshushållande och stärker 

underlaget för kollektivtrafik. 

Det är önskvärt att alla tillskott av ny bebyggelse bidrar till att komplettera och förbättra respektive områdes karaktär och funktion. 

Den befintliga bebyggelsens särskilda värden ska respekteras.” 

 

Analys på plats/ bebyggelsen i kvarteret 
 

Mässhaken ligger inom området Zederslund som är belägen på en strategisk plats med närhet till centrum. 

Mässhaken ligger ca 500 m nordväst om Motala centrum och kvarteret ligger också i förlängning för en av elva 

radiella gator vilka pekar mot Platens punkt och som formar solfjädersform planen som ritades av Baltzar von 

Platen. 

Marken i anslutning till Mässhaken är kuperad och har sin lågpunkt i sydväst, höjd skillnad mellan Storgatan och 

Borgmästaregatan är ca 6 m. I de inre delarna av kvarteret finns de olika sorter av träd som skapar lummiga 

trädgårdar. Bebyggelse inom planområdet är idag storskalig flerbostadshus längs med Storgatan och småskalig 

villabebyggelse i sydväst. 

 

Form och färg 

Antal våningar och höjd 

Längs med Storgatan ligger flera bostadshus med tre våningar 

och källare. Den första huskroppen med adressen Prinsgatan 2 

har en källarvåning byggd i suterräng på sidan mot gården. 

Huset upplevs bestå av fyra våningar på denna sida. Husen 

längs med Storgatan upplevs vara högre än ett tre-våningshus 

eftersom bottenvåningen är upphöjd med ca 1 meter och 

taklutningen är ganska brant.  

Bebyggelsen inom planområdet längst med Prinsgatan och 

Borgmästaregatan består av lägre flerbostadshus med två 

våningar och källare. 

På västra sidan av Borgmästaregatan har bebyggelsen samma höjd, två våningar och utgörs av villabebyggelse med 

generellt låg exploateringsgrad. 
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Fasadmaterial och färg  

Inom planområdet har bebyggelsen flera olika fasadmaterial 

och olika färgsättning. Arkitekturstilarna varierar mycket. Vissa 

byggnader är nyrenoverade, flera av byggnaderna längs 

Storgatan har nya putsade fasader med olika färger, av rött och 

grått. De andra byggnaderna längs Storgatan har plåtfasader i 

beige och grå. 

Byggnaderna längs Borgmästaregatan har tegelfasader i 

varierande färger av beige, gult och rosa. 

Samtliga byggnaders socklar har markerats med en annan färg eller ett annat material än fasaden. 

Bebyggelsen inom planområdet har undergått renovering under olika tidpunkter. 

Takmaterial och färg  

Majoriteten av byggnaderna inom planområdet har sadeltak i rött tegel. 

 

Detaljer och skala 

Bebyggelsen följer topografen i området som sluter mot 

sydväst, alltså finns de högsta byggnader på nordöstra delen av 

planområdet, längs Storgatan och på andra sidan innergården 

är bebyggelsen som lägst i sydväst, längs Borgmästaregatan. 

Alla byggnader i kvarteret har källarvåningar som identifieras 

genom deras olika färgsättning, fasadmaterial och dess små 

fönster. En del byggnader längs Borgmästaregatan har en extra 

utomhus trappa ned mot källaren. 

 

Siktlinjer och struktur 

Kvarteret Mässhaken är beläget i Zederslund och ligger cirka 

500 meter nordväst om Motala centrum. Kvarteret har en 

triangelform och området gränsar till Storgatan i nordöst, 

Borgmästaregatan i väst, Prinsgatan i söder och 

Borgmästartorget i nordväst. Borgmästaregatan söder om 

kvarteret utgör en förlängning för en av elva radiella gatorna 

som pekar mot Platens punkt och som utgör stadens viktigaste 

stråk och formar solfjädersplanen som ritad av Baltzar von 

Platen.   

Borgmästaregatan och Storgatan möts norr om kvarteret och 

formar Borgmästare torget som utgör en entré till kvarteret 

från den norra delen av Motala.   

Byggnaderna har placerats längs med gatorna och har sina huvudentréer ut mot gatorna, parkeringarna ligger på 

baksidan in mot innergården. 
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Befintlig bebyggelse och anläggningar. 

 

 
 

 

Storgatan 

Norra skolan 

Mindre bebyggelse 

med två våningar 

 

Flerbostadshus med 3 

våningar 

 

Zederslundsskolan 

Planområdet 
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Förslaget 
Fastighetsägaren Lövgrens Fastigheter AB vill ta fram en ny detaljplan för Mässhaken 9, 10 och 11 i syfte att 

utveckla kvarteret med nya bostäder och säkerställa en trivsam gårdsmiljö. Detaljplanen föreslår två flerbostadshus 

i 6 och 7 våningar som tillsamman möjliggör cirka 50 lägenheter med ett flerbostadshus i 2 våningar som möjliggör 

cirka 8 lägenheter med tillhörande parkeringsplatser som planeras att läggas mellan befintliga husen längs med 

Borgmästaregatan och extra parkeringsplatser på den befintliga parkeringen som är på baksidan för husen längs 

med Storgatan. Högsta byggnadshöjd är 22 meter och nockhöjd är cirka 27,5 meter. 

Utöver planförslaget har kommunen även prövat förutsättningarna för högre antal våningar med flackare tak i 
analysen för att bedöma konsekvenserna på lands- och stadsbilden utifrån två olika utformningsförslag. 
Alternativet med högre våningar utgår från två flerbostadshus om 8 och 9 våningar med en högsta byggnadshöjd 
på 28 meter och nockhöjd på ca 30 meter.   
 
 

 

 

Illustration över hur planområdet kan komma att disponeras (Dockson arkitekter). 
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Analys av föreslagen bebyggelse 
Analysunderlaget är taget ur Motala kommuns 3D-modell som innehåller byggnadsvolymer av stadens befintliga 

bebyggelse, en 3D-modell över detaljplaneförslagets bebyggelse som Dockson Arkitekter har framställt och en 

alternativ 3D-modell över detaljplaneförslagets bebyggelse som Motala kommun har framställt. Analysen redovisar 

först en vy med byggnadsvolymerna från en Motalas 3D-modell över stadens befintliga bebyggelse. Sedan 

redovisas en vy där Dockson Akritekters 3D-modell över detaljplaneförslagets bebyggelse har infogats i Motalas 

3D-modell över stadens befintliga bebyggelse. Sen sista vyn redovisar Motala kommuns alternativa 3D-modell över 

detaljplaneförslagets bebyggelse har infogats i Motalas 3D-modell över stadens befintliga bebyggelse. Vissa bilder 

ur modellen redovisas både med träd och utan träd för att ge en tydligare bild över planförslaget påverkan kvarteret 

samt på stadsbilden.   

 

 Översiktskarta som pekar ut var utblickspunkterna är tagna. 
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Vyer från längre håll 

1. Vyer från Vintergatan 

 

Vintergatan ligger ca 800 m väster om 

planområdet. Landskapet väster om 

planområdet mellan Kvarteret Mässhaken och 

Vintergatan upplevs relativt platt och utgörs av 

småskalig bebyggelse som är max två våningar 

höga.  

 

Bild är tagen från Google maps 

 

Med förutsättningarna som nämnts ovanför 

ser man tydligt den förslagna bebyggelsen som 

sticker upp och bryter horisonten och 

förändrar stadens siluett men på ett 

harmonistiskt sätt. 

 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 

Ett annat scenario med lite högre huskroppar 

som ger högst 9 våningar, men som har 

flackare taklutning ger inte avsevärt större 

effekt på stadsbilden.  

 

 

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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2+3.  Vyer från Motalabron 

 

Motalabron ifrån söder utgör en entré till 

Motala stad. Vyn ger en utsikt över nästan 

hela Motala stad. 

 

 

Bild är tagen från Google maps  

I den här vyn framträder Motalas högsta 

byggnader tydligt. Från vänster till höger 

utgörs de höga byggnaderna av lasarettet, 

Eköns höghusbebyggelse och 

radiomasterna. Mässhakens föreslagna 

bebyggelse ligger i den här vyn framför 

Eköns höghusbebyggelse, och sticker 

således inte upp utan smälter in i 

stadsbilden. 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 

Även scenariot med högre antal våningar är 

fortfarande lägre i höjden än Eköns 

höghusbebyggelse i horisonten. 

 

                                                        

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 

 

Vy från Motalabron närmare staden. Även 

här syns stadens landmärken: lasarettet, 

Eköns höghusbebyggelse och 

rundradiomasterna. 

 

   

Bild är tagen från Google maps  

 

 

 

Mässhaken 

Mässhaken 
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I den här vyn syns de förslagna 

byggnaderna, då de hamnar framför 

Bondebacka och radiomasterna som med 

deras stora höjdskillnader ligger högt över 

tätorten. Radiomasterna på ca 120 meters 

höjd är ett viktigt landmärke i Motala. 

Detaljplaneförslaget konkurrerar inte med 

radiomasterna. 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 

Även i scenariot med ytterligare våningar 

konkurrerar förslaget fortfarande inte med 

radiomasterna. 

  

 

 

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 

 

4+5.  Vyer från Södra stranden  

 

Vy från Södra stranden på andra sidan av 

Vättern. I detta område kan man se tydlig hur 

hela Motala centrum sluttar ned mot Vättern. 

 

 

 

Bild är tagen från Google maps  

 

I vyn från Södra stranden syns bara taken av 

den föreslagna bebyggelsen. Stadssiluetten 

bryts inte avsevärt av bebyggelsen. 

 

 

                                                          

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar  

Mässhaken 

Mässhaken 

Mässhaken 
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I det högre scenariot syns lite mer av 

bebyggelsen, då högsta våningarna och taken 

är synliga. Stadssiluetten bryts fortfarande 

inte avsevärt av bebyggelsen. 

 

 

                                                                

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 

 

En annan vy från Södra stranden närmare 

Stenavadet och Platens punkt, som är 

utmärkt med ett konstverk. Platens punkt är 

utgångspunkten som Baltzar von Platen 

ritade Motalas solfjäderform utifrån. 

 

                                                                  

Bild är tagen från Google maps  

 

Stadssiluett på perspektiv bilden formas av 

gamla stan högs hus från väster av bilden till 

första tredje del från vänster som kommer där 

Eköns höga hus och till sist radiomasterna, 

förslaget ligger bakom gamla höga hus och 

bakom förslaget ser man Lasarettet. 

 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar  

 

I det högre scenariot sticker bebyggelsen upp 

lite högre men samtidigt smälter bebyggelsen 

in på ett tilltalandet sätt i landskapsbilden. 

 
 
 
 

 

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 

Mässhaken 

Mässhaken 

Mässhaken 
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6. Från Delfinvägen bredvid McDonalds  

 

McDonalds rondellen är en viktig vägknut i 

Motala, där länkas Varamon området samman 

med centrum samt knyter rondellen orter 

norr om Motala med de som ligger söder om 

Motala vid riksväg 50. Området utgör entrén 

till Varamon, som är ett viktigt ändamål för 

såväl stadsbor som turister.  

 Bild är tagen från Google maps 

  

I från rondellområdet syns den förslagna bebyggelsen, då den kommer att sticka upp över horisontlinjen och över 

de befintliga byggnaderna. Markhöjden i 

kvarteret Mässhaken ligger på 110 meter över 

havet, vilket är högre än markhöjden på 

rondellområdet som ligger på 100 meter över 

havet. Höjdskillnaden gör att den föreslagna 

bebyggelsen blir tydlig synliga från 

rondellområdet. Bedömningen görs att 

bebyggelsen inte utgör en negativ påverkan 

på stadsbilden. 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

  

Det högre scenariot sticker upp över 

horisontlinjen tydligt.   

 

 

 

 

 Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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Vyer från närmare håll 

7. Vyer från Olovsgatan 

 

Vy från Olovsgatan som ligger sydöst om 
kvarteret Mässhaken på cirka 122 meter över 
havet, vilket är cirka 12 meter högre än 
planområdet. Marken är brant ner mot 
Storgatan och därför är det fri sikt ner mot 
Vättern.  
 
 
 
 
 
 

Bild är tagen 2020-03-10 

 
 
Den föreslagna bebyggelsen kommer att 

synas bakom bebyggelsen på Olovsgatan.  

Den föreslagna bebyggelsen bryter 

horisontlinjen men ligger ungefär i nivå med 

bebyggelsen på Olovsgatan. 

 

 

                                                            

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 

Även i scenariot med högre föreslagen 

bebyggelse så bryts horisontlinjen, men 

bebyggelsen ligger fortfarande i nivå med den 

befintliga bebyggelsen på Olovsgatan. 

 

 

 

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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8. Vyer från Utsiktsvägen 
 
 

 
 

Vy från Utsiktsvägen, som ligger sydöst om 
planområdet. Utsiktsvägen har högre marknivå 
än kvarteret Mässhaken.  
 

 

 

                                                                         

Bild är tagen 2020-03-10  

 

I från Utkiksvägen syns den förslagna 

bebyggelsen, då den kommer att sticka upp över 

horisontlinjen och över de befintliga 

byggnaderna. Trots Utkiksvägens högre 

markhöjd blir de översta våningarna på den 

föreslagna bebyggelsen tydligt synliga. 

Bedömningen är ändå att bebyggelsen inte utgör 

en negativ påverkan på stadsbilden. 

                                                                

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 

Scenariot med högre höjd bidrar inte till en 

avsevärt större effekt än förslaget med lägre 

höjd. Eftersom förslagets flackare takvinkel ger 

ett mjukare intryck mot stadsbilden. 

 

 

 

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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9+10.  Vyer från Drottninggatan 

 

Vy över Drottninggatan, där Gamla stan ligger 

till höger om gatan och kvarteret Mässhaken 

ligger vänster om gatan. Drottninggatan är ett 

viktigt gaturum som knyter samman Motalas 

östra och västra delar. Drottninggatan utgör en 

av de bågformade gatorna som knyter ihop 

solfjäderformens elva radiala gator. 

                                                                      

Bild är tagen från Google maps  

 

 
I vyn från Drottninggatan syns den föreslagna 
bebyggelsen, då den sticker upp över 
horisontlinjen. Samtidigt smälter bebyggelsen in 
på ett tilltalandet sätt i landskapsbilden. 
 
 
 
 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 
 
 
 
I det högre bebyggelse scenariot är byggnaderna 
visuellt upplevbara bakom den befintliga 
bebyggelsen men inte dominerande, vilket 
innebär att bebyggelsen inte antas medföra 
negativa konsekvenser. 
 

 

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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Vyn vid korsning mellan Drottninggatan och 

Borgmästaregatan. Den befintliga bebyggelsens 

höjdskala ligger på ungefär två våningar. Den 

föreslagna bebyggelsen kommer ligga till höger 

om gatan och lasarettet ligger längts bak i bilden. 

 

 

                                                                               

Bild är tagen från Google maps  

 

 

Den föreslagna bebyggelsen bryter horisonten 

och sticker tydligt upp över omgivningen.  

 

 

 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 

 
Den högre föreslagna bebyggelsen anses inte 
medföra större konsekvenser på omgivningen än 
den lägre bebyggelsen, eftersom den högre 
bebyggelsens flackare tak ger ett mjukare intryck. 
 

 
 
 

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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11+12.  Vyer från Storgatan 
 

 

 
Vyn från Storgatan visar byggnader med olika 
funktioner, Norra skolan till höger, 
Zederslundskolan till vänster och kvarteret 
Mässhaken till vänster bortom 
Zederslundskolan. Bebyggelsens höjdskala är 
två till tre våningar. 
 

 

Bild är tagen 2020-03-10  

 
 
 
 
Den föreslagna bebyggelsen sticker upp över 

omgivningen och de högsta våningarna syns i 

vyn. Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte 

påverka stadsbilen på ett negativt sätt.  

 

 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 

 

Den högre bebyggelsen med flackare tak 

upplevs som oförändrad i jämförelse med den 

lägre föreslagna bebyggelsen. 

 

 

                                                             

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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Vy längs Storgatan vid Lasarettetsjukhusets 
parkering. Den befintliga bebyggelsens 
höjdskala är två till tre våningar. 
Kvarteret Mässhaken ligger till vänster i bilden. 
 
 

 

Bild är tagen 2020-03-10  

 
 
 
Den föreslagna bebyggelsen döljas bakom den 
befintliga bebyggelsen och syns knappt över 
taken. Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte 
medföra negativa konsekvenser. 
 
 
 

 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 
 
 
I vyn syns de översta våningarna på den högre 

föreslagna bebyggelsen, då de sticker upp 

tydligare över omgivningen. 

 
 
 

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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13.  Vyer från Borgmästaretorget  

 

Vy från Borgmästaretorget som utgör en entré 

till kvarteret Mässhaken från nordväst. 

Bebyggelsen längs Storgatan, till vänster i bild, 

har tre våningar, men upplevs som högre 

eftersom bottenvåningen har höjts cirka 1 

meter.  

 

Bild är tagen 2020-03-10  

 

 
 
Markens höjdskillnad gör att den föreslagna 
bebyggelsen upplevs vara på ungefär samma 
höjd som bebyggelsen längs Storgatan. 
 
 
 

 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 
 
 
 
Den högre föreslagna bebyggelsen sticker upp 
lite högre än den lägre föreslagna bebyggelsen 
över de befintliga husen. 
 
 
 
 

                                                              

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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14.  Vyer från Borgmästaregatan 
 

 
 
Vy från Borgmästsregatan som gränsar till 
kvarteret Mässhaken i väst, bebyggelsens 
höjdskala i den här gatan är två våningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild är tagen 2020-03-10  

 
 
 
Den föreslagna bebyggelsen sticker upp tydligt 

över omgivningen och takformen gör att den 

förslagna bebyggelsen upplevs lite högre.  

 

 

 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 

 
Den högre bebyggelsen med flackare tak sticker 
upp lite högre. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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15. Vyer från Jungfru Isbergs gata 
 

 
 
 
Vy från Jungfru Isbergs gata som är vinkelrät 
med Borgmästaregatan, precis rakt fram vid 
korsningen ser man Mässhaken kvarteret. 
 
 

 

 

                                                                       

Bild är tagen 2020-03-10  

 
 
 
 
I vyn från Jungfru Isbergs gata upplevs den 
förslagen bebyggelsen en våning högre på grund 
av sin taklutning.  
 
 
 
 
 
 

Föreslagna byggnader på 6-7 våningar 

 
 
 
 
Lite högre bebyggelsen bedöms inte medföra 
betydande påverkan på stads- och 
landskapsbilden. 
 
 
 
 
 

                                                                

Föreslagna byggnader på 8-9 våningar och flackare tak 
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Översiktsbild över Motala 

Översiktsbild över Motala, som redovisar hur Motala har utformats i harmoni med landskapet, eftersom 

bebyggelsen blir högre ju längre från Vättern man kommer.  

Högsta bebyggelse är det höga husen i Gamla stan som består av 8 våningar. Öster om Motala centrum blir det 

mindre höjdskala på en till tre våningar, sedan blir det högre höjdskala igen i Ekön område med sina högsta 

byggnader som är Lasarettet sjukhuset på 5 våningar och Ekön höga hus på 9 våningar. 

 

Slutsatser 

Utredningen har analyserats två scenarier av detaljplaneförslaget, 

ett förslag där bebyggelsen är på 6-7 våningar med skarp 

takvinkel som har tagits fram av Dockson Arkitekter, och ett 

förslag där bebyggelsen är på 7-9 våningar med flackare 

takvinkel. Båda de förslagna bebyggelsescenariorna kommer att 

påverka landskapsbilden både på långt håll och på närmare håll. 

De kommer att synas från olika områden i stan bland annat 

Motala bron, Södra stranden och Riksväg 50. Påverkan bedöms 

inte bli negativ ifall hänsyn tas till en god gestaltning. 

I närområdet har de förslagna bebyggelsescenariorna större 

påverkan på landskapsbilden. På grund av markens höjd och 

lutning upplevs de föreslagna byggnaderna något högre i 

jämförelse med den småskaliga bebyggelsen i omgivning som 

ligger på lägre marknivå.  

Från olika vyer har båda scenarier upplevs vara på lika höjdnivå, 
en byggnad på sju våningar med branta tak, som är fastighetsägarens förslag, ger nästan samma intryck som med 
en byggnad på nio våningar som har flackare tak, vilket är ett alternativt bebyggelsescenario som prövats i analysen. 
Bebyggelsen kan ha fler våningar om taket har en mjukare takvinkel än den branta takvinkel som förslaget med 6-7 
våningar har. En flackare takvinkel bedöms även vara viktigt för att den föreslagna bebyggelsen ska kunna ge ett 
mjukare intryck mot stads- och landskapsbilden, särskilt i vyer på närmare håll som syns tydlig i vyerna från 
Olovsgatan, Utsiktsvägen, Jungfru Isbergs gata och Borgmästaregatan.   

6-7 våningar 

8-9 våningar 

Mässhaken 
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Rekommendationer inför framtiden 
Efter platsbesök inom planområdet och rundvandring i Motala samt utifrån den visuella analysen noteras att 

Motala tål tillägg i form av höga byggnader och det inte nödvändigtvis har en negativ påverkan på stads- eller 

landskapsbilden ifall hänsyn tas till en god gestaltning och ifall hänsyn tas till kommande rekommendationer som 

är indelade i olika aspekter. 

 

Utformning i skala och färg på föreslagen bebyggelse: 

Bottenvåning bör ha en mänsklig skala. Det är viktigt att hålla kontakt mellan inne och ute för att skapa känslan av 

kontinuerlig på området och samspela mellan befintliga bostäder och den föreslagna bebyggelsen. Det kan göras 

genom att bland annat särskilt markera bottenvåning i form, färg, fasadmaterial eller funktion såsom café. Det 

bidrar till att skapa en mjuk övergång från småskaligheten längs Borgmästargatan till den större skalan längs 

Storgatan. Dessutom bidrar det till att skapa en intim känsla och en trevlig miljö inte bara för de boende i den 

föreslagna bebyggelsen utan för hela kvarteret.  

Området innefattar olika arkitekturstilar med olika färger och detaljer. Den föreslagna bebyggelsen ska inte var 

kopior av de befintliga husen, utan de ska tillföra något nytt som skapar nya sammanhang. Eftersom detta anses 

kunna bidra till att området fortsätter  vara relevant. Den föreslagna bebyggelsen föredrags utföras i ljusa färger, då 

dessa smälter in bättre i omgivningen, exempel på ljus färgsättning är den ljus grå som återfinns i de nyrenoverade 

husen i kvarteret. 

Takfärg föredrags utföras i ljusa färger och i ett matt material om taklutning ska var brantare, då smälter förslagen 

bebyggelse bättre in i omgivning och gör att taklutning upplevs något mjukare. 

 

Takform på föreslagen bebyggelse: 

Topografen i Motala gör att föreslagna bebyggelsen kommer att synas både från nära och långt håll. Därmed är 

bedömningen att bebyggelsens utformning, särskilt takformen är av vikt att ta hänsyn till.  

Om detaljplan förslaget blir med ytterligare våningar som kommunen har föreslagit, då förutsättningarna är på 

flackare taklutning.  

Att ha ett flackare tak har flera fördelar om man jämföra med brantare tak (mer än 14˚). Förutom att flackare tak 

skapar ett mjukare intryck, vilket är viktigt för stadsbilden, så medför det även mindre risk för olyckor vid både 

produktion och förvaltning. Dessutom innebär flackare tak billigare takkonstruktion och billigare takarbete, enklare 

tillsyn och underhåll och på vintertid är det mindre risk för snöras, snön ligger lättare kvar. (informationen har tagit 

fram från teknikhandboken.se) 

 

Höjd på föreslagen bebyggelse: 

Området ligger i ett strategiskt läge nära till centrum med tillhörande serviceutbud, flertalet skolor, såsom 

Norraskolan och Zederslundskolan. Det finns dessutom en busshållplats precis intill kvarteret vid Storgatan. 

Platsens förutsättningar gör det lämpligt att ha högre exploatering i kvarteret med högre bebyggelse än de befintliga 

husen. Förslagen nockhöjd 27.5 meter har inte bedömts medföra en negativ påverkan på landskapsbilden och 

utifrån det högre bebyggelse scenariot görs bedömningen att byggnadshöjden kan höjas i ytterligare två våningar 

om taket utformas med flackare lutning då blir nockhöjden ca 30 meter. 


