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Sammanfattning 
 

Denna stads- och landskapsbildsanalys 

är framtagen i samband med pågående 

planering för ny bebyggelse på 

fastigheten Plåtslagaren 7 i centrala 

Motala.  

Utifrån kvaliteter och särdrag i 

bebyggelsen och landskapet idag, 

utvärderas den påverkan på stads- och 

landskapsbilden som ny bebyggelse kan 

få. Rapporten innehåller också 

rekommendationer för fortsatt planering 

avseende utformning, skala etc i 

bebyggelsen.  

 

 

 

Sammanfattningsvis bedöms 

Plåtslagaren 7 kunna bebyggas med en 

byggnad som ansluter till skalan runt 

torget, med vissa markerade hörn.  

Byggnaden bör utformas med stor 

omsorg om detaljer och material, särskilt 

på grund av sitt läge mitt i centrum, där 

det också blir en ny fondbyggnad vid 

torget.  

Byggnaden behöver anpassa sitt uttryck 

till platsen genom t ex färgval, 

detaljeringsgrad och innehåll av lokalytor 

i gatuplan. 

AFRY 

Göteborg, 2020-12-04
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Uppdraget 
 

Bakgrund 

I Motala kommun pågår detaljplanering för ny byggnation inom kvarteret Plåtslagaren 

(fastigheten Plåtslagen 7).  

Planområdet ligger inom Motala stadskärna och det område som omfattas av riksintresse 

för kulturmiljö, centrala Motalas solfjäderformade stadsplan. 

Kvarteret ligger intill torget och ingår sammantaget i en stadsmiljö som har stor betydelse 

visuell och innehållsmässigt för Motalaborna.  

Länsstyrelsen har påtalat att eventuell påverkan på kulturmiljön behöver utredas i 

samband med planarbetet.  

Förslag till ny byggnation på fastigheten Plåtslagaren 7 har tagits fram av fastighetsägaren 

Point Properties. Avsikten är att fastighetsägarens förslag ska ligga till grund för prövningen 

av ny bebyggelse, som sker genom detaljplaneprocessen.  

Syfte 

Motala kommun har uppdragit åt AFRY att upprätta en stads- och landskapsbildsanalys 

med en kulturmiljöanalys, som underlag till detaljplanen. Analysen ska beskriva miljön idag 

och möjlig påverkan av föreslagen byggnation utifrån ett stads- och 

landskapsbildsperspektiv samt ur kulturmiljöperspektiv. Avslutningsvis ska uppdraget bidra 

med övergripande rekommendationer som kan ligga till grund för planbestämmelser. 

Metodik 

För stads- och landskapsbildsanalys finns inga fastställda metoder. Analysen får därför 

baseras på platsbesök och fotografier, historiska och kartografiska källor, 3D-modellering 

och fotomontage, samt konsultens samlade erfarenhet. 

 

Kommunen har tagit fram de vypunkter som ska användas för stads- och 

landskapsbildsanalysen. 

Avgränsning och skala 

Uppdraget avser analys av ett utpekat kvarter inom befintlig stadsmiljö. Analysens 

omfattning begränsas därmed till omfattning av möjlig påverkan i den närmaste 

omgivningen och från de vypunkter som kommunen tagit fram.  

 

I centrala Motala pågår flera detaljplaner med olika innehåll. Eftersom dessa projekt har 

olika tidplan och hanteras i olika detaljplaner, har kommunen önskat att stads- och 

landskapsbildsanalys utförs för de olika projekten var för sig. Därmed omfattar denna 

rapport enbart påverkan av bebyggelse inom Plåtslagaren 7. För kommunens egen 

bedömning, kommer de olika planerade byggnationerna att samordnas i en 3D-modell, 

där kumulativa effekter kan studeras. En sådan analys ligger däremot utanför detta 

uppdrag.  

 

Uppdraget kommer att jämföra nuläge (nollalternativ) med föreslagen utbyggnad.  
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Tidigare analyser och 

underlag 
Översiktsplan 06 (ÖP 06) 

I översiktsplanen (ÖP 06), antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 anges att en stark 

och levande stadskärna är en av de viktigaste förutsättningarna för att Motala som ort ska 

vara attraktiv att leva och verka i. Stadskärnan med Stora Torget har många kvaliteter som 

kan lyftas fram i konkurrensen om köpkraften. Utblickarna och närheten till vattnet, stråken 

mot stadsparken och hamnen och de bågformade gatornas södervända solsidor skapar 

trivsel. Den unika solfjäderformade stadsplanens gaturum ska värnas samt att karaktären 

av allégator med utblickar mot vattnet ska förstärkas och i vissa fall återskapas. 

Kompletteringar i gång- och cykelvägnätet ska långsiktigt ge stråk som sammanlänkar 

stadens främsta besöksmål och där färdvägen i sig är tilltalande och erbjuder intressanta 

upplevelser.  

 

En ny översiktsplan, som kommer att ersätta ÖP 06, är under framtagande.  

Kommunövergripande landskapsanalys (2012) 

Den kommunövergripande landskapsanalysen togs fram för att utgöra ett  

komplement till vindkraftsplanen, som togs fram som ett tematiskt tillägg till ÖP 2011. 

 

Landskapsanalysen delar in kommunen i tre huvudsakliga landskap: skogsbygden, 

slättbygden samt sjö- och kanalbygden där centrum och gamla stan ingår.  

Sjö- och kanalbygden definieras av sin närhet till vattnet, området ligger i huvudsak inom 

höjdspannet 0-100 m över havet. Hela Motala stad karaktäriseras av stora höjdskillnader 

med Bondebacka och radiomasterna som reser sig över tätorten. 

Landskapsanalysen har fokus på miljöernas tålighet avseende vindkraftsetablering. I det 

sammanhanget nämns att landskapets tålighet för sådan exploatering bedöms god mot 

bakgrund av stadens industrihistoria. Radiomasterna på 120 m höjd utgör redan ett 

landmärke för Motala stad. Masterna med sina fackverkskonstruktioner syns på långt håll. 

 

Denna landskapsbildsanalys har ett uttalat syfte att stötta i vägval kring 

vindkraftsplaneringen. Därmed har den varit till begränsad användning i den rapport som 

nu tas fram för stads- och landskapsanalys av Plåtslagaren 7.  
 

  

   

Radiomasterna i Motala  

Foto: Elin Julin (ur kommun-

övergripande landskapsanalys s 39) 
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Stadsbildsanalys och 

kulturhistorisk känslighetsanalys 
Stadsbildsanalysen innebär en beskrivning av dagens stadsbild, avseende kulturhistoria, 

struktur och upplevelse (huvudsakligen ur ett fotgängarperspektiv). 

En analys av stadsbilden innehåller också en analys av de historiska skeden som lett fram 

till denna miljö. Därför är stadsbildsanalysen och kulturmiljöaspekterna tätt knutna till 

varandra. För att hantera dessa aspekter på ett så tydligt och transparent vis som möjligt, 

inleds kapitlet med en beskrivning av befintlig stadsmiljö och kulturmiljö. Därefter redovisas 

karaktärsdrag att utveckla och bevara, för att konkretisera vilka karaktärsdrag som idag är 

tongivande i stadsmiljön och som bör vara vägledande i framtida utformning. För dessa 

beskrivs nuläge, målbild och, där det är påkallat, även målbild utifrån ett 

kulturmiljöperspektiv. 

Därefter beskrivs det aktuella planförslaget. Efter denna beskrivning följer två typer av 

analyser: en kortare känslighetsanalys utifrån föreslagen bebyggelse och därefter en 

stadsbildsanalys utifrån fotomontage.  

Rekommendationer och riktlinjer för att styra kommande bebyggelse i en önskvärd riktning, 

presenteras samlat i rapportens sista kapitel Slutsatser av stads- och landskapsbildsanalys.  

 

Flygfoto över centrala Motala. I kartan visas Plåtslagaren 7 (röd rektangel) och 

omgivande gator. Av flygfotot framträder stadsplanens solfjädersform tydligt. 
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Befintlig stadsmiljö  

Kulturmiljö 

Grunden för Motala lades av stads- och kanalbyggaren Baltzar von Platen i samband med 

anläggandet av Göta kanal som påbörjades på 1810-talet under dennes ledning. Motala 

var vid denna tid enbart en mindre kvarn- och fiskeby men kom att utvecklas till ett viktigt 

industricentrum i och med kanalbygget och grundandet av Motala Verkstad (1822), vilket 

föranledde behovet av en stadsplan för en strukturerad stadsutveckling. Förslag på en 

stadsplan togs fram av von Platen 1823 och gavs en särpräglad solfjädersstruktur med elva 

radiella gator utstrålande från en bestämd punkt i Motalaviken (kallad Platens punkt) och 

innehöll bland annat ett torg i anslutning till den befintliga, äldre kyrkan.  

Kvarteren kom att bebyggas succesivt under årens lopp, men byggandet kom likt 

torghandeln inte igång ordentligt förrän i slutet av 1800-talet när Motala tog nästa steg i 

utvecklingen och fick stadsrättigheter. Då uppfördes bland annat ett stadshus invid torget 

(1881) och senare även ett stadshotell. 

Fram till 1900-talets mitt dominerades Motalas stadsbild av småskalighet med låga 

byggnader och uthus, undantaget Stora torget, med relativt få slutna kvarter. Omfattande 

rivningar av det äldre byggnadsbeståndet under 1900-talets andra hälft åtföljt av 

nybyggnation av punkthus, lamellhus och varuhus kom att förändra stadsbilden kraftigt 

och skapade ett mer storskaligt uttryck med homogena kvarter. Alla dessa förändringar 

har dock inordnat sig i den solfjäderformade stadsplanen.  

 

Stadshuset i mitten av bilden, en av stadens tydliga monumentalbyggnader som 

manifesterar sig på torgets högre, norra, sida. 
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Karaktär och kulturhistoriska värden 

Kvarteret Plåtslagaren utgörs i sin helhet av ett f.d. Domusvaruhus uppfört 1973-74 av 

Kooperativa förbundet, KF, men är idag en galleria. Kvarterets östra sida ingår i Stora 

torgets kulturhistoriska helhetsmiljö då den ramar in torget åt väster. Detta torg kantas av 

ett relativt splittrat byggnadsbestånd uppfört under olika perioder i stadens historia. Mest 

iögonfallande är sidan åt norr där de högresta monumentalbyggnaderna Stadshuset 

(1881) och Stadshotellet (1923) står placerade på en höjd. De vittnar om den växande 

stadens ambitioner kring sekelskiftet 1900 och ger torget en historisk kontinuitet. Ett äldre 

bostadshus med gul putsfasad finns även längs torgets södra sida, sannolikt uppfört kring 

1800-talets slut. Dessa byggnader bedöms vara av stort kulturhistoriskt värde.  

Insprängt bland den äldre bebyggelsen finns främst byggnader uppförda i samband med 

de omfattande rivningarna under 1900-talets senare hälft, såsom den berörda gallerian 

och Cityhuset (1962). Byggnaderna representerar en förändrad syn på stadsbyggande 

och konsumtion i efterkrigstidens samhälle, där det tidstypiska Cityhuset bedöms besitta 

kulturhistoriska värden. 

Stadshotellet vid torget. Notera utmärkande drag som markeringen av hörnet genom 

ett torn, färgsättning med en ljust gul puts, samt avfasningarna  för balustraderna. 
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Trots det splittrade byggnadsbeståndet med individuella arkitekturstilar har torget ett 

relativt välhållet helhetuttryck sett till byggnadshöjd (3-5 våningar) och volym, med en 

tyngdpunkt på norra sidan och stadens representativa byggnader. Stadshotellets 

kopparklädda torn i nordöst, som höjer sig över taklandskapet, förstärker denna 

tyngdpunkt och bedöms som särskilt karaktärsskapande.  

Gällande fasadmaterial och arkitektoniska uttryck, så karaktäriseras området av fasader i 

tegel eller puts med ljus färgsättning i gult, vitt och rött. Taken utgörs av sadeltak eller 

platta tak.   
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Karaktärsdrag att bevara och utveckla 

Befintlig stadsmiljö innehåller flera olika tidsskikt och visar på en utveckling av centrala 

Motala, som på många sätt är typisk för svenska städers utveckling under 1900-talet.  

Det innebär att det finns flera typiska karaktärsdrag i bebyggelsen, av vilka vissa är mer 

intressanta och angelägna än andra att bygga vidare på idag. Dessa beskrivs nedan som 

nuläge och målsättning för olika karaktärsskapande drag.  

 

Stadens struktur och siktlinjer 

Nuläge 

Centrala Motala har en mycket tydlig struktur genom den solfjäderformade stadsplanen. 

Denna styr på ett tydligt sätt siktlinjerna genom gatornas sträckning – räta gator och 

obrutna siktlinjer i nord-sydlig riktning (med vinkel utifrån solfjädersformen) och 

genomgående gator som följer en parabel i öst-västlig riktning. Stadsmiljön har därmed en 

dynamik i skiftena mellan genomgående siktstråk mot vattnet och långa men skymda 

stråk parallellt med stranden.  

Historiskt har utvecklingen inom de strikt definierade kvarteren gått från en blandad och 

småbruten sammansättning av bebyggelsen inom kvarteren, till en struktur där kvarteren 

bebyggts med större och ofta sammanhängande byggnader, som innebär att hela 

kvarter omges av en sammanbyggd fasad.  

 

Den solfjäderformade 

stadsplanen  styr på ett 

tydligt sätt siktlinjerna 

genom gatornas 

sträckning – räta gator 

och obrutna siktlinjer i 

nord-sydlig riktning. Här 

Repslagaregatan.   
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 Målsättning 

Att ny bebyggelse inordnar sig i de befintliga kvarterens struktur är en förutsättning för ny 

bebyggelse inom centrala Motala. Bebyggelsen i kv Plåtslagaren bör i huvudsak placeras i 

gatulivet. 

Byggnadsdelar som sträcker sig ut i det definierade gaturummet bör inte tillkomma. 

Däremot kan byggnader dra sig inåt från gatan i begränsade delar, eftersom detta 

mönster funnits inom de äldre kvartersstrukturerna innan sammanhängande 

kvartersfasader blev vanligt förekommande. 

 

 

Bebyggelsens skala 

Nuläge 

Det finns ingen enhetlig skala i kvarteren kring Plåtslagaren, men byggnation i 3-5 våningar 

är vanligt förekommande, med de högre höjderna framför allt kring torget och 3-4 

våningar vid övriga gator kring Plåtslagaren. 

Vid torget återfinns flera byggnader från sekelskiftet 1800/1900. Utmärkande för dessa är 

betoning av hörnlägen med förhöjda byggnadsvolymer. I vissa fall har ett sådant motiv 

tagits upp även i senare tiders byggnader, för att markera till exempel entréer.  

Flygfoto över centrala Motala. I kartan visas Plåtslagaren 7 (röd rektangel), handelsstråket 

längs Kungsgatan i gult, Stora torget i blått. 
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Flera kvarter har, trots rivningar och nybyggnationer under 1900-talet, behållit en variation 

av fasaderna inom kvarteren vilket ger en mer varierad upplevelse av kvarterens 

bebyggelse. Undantag t ex gallerian (Plåtslagaren). 

Kulturmiljöns känslighet 

Ur kulturmiljösynpunkt är det av stor vikt att värna om den rådande balansen i skala och 

volym som gäller kring torget. Genom att byggnadshöjden kring torget hålls ner något i 

förhållande till bebyggelsen på den norra sidan torget behåller de mest kulturhistoriskt 

värdefulla byggnaderna (Stadshuset och Stadshotellet) en framträdande roll i torgmiljön, 

vilket är av stort värde. Stadshotellets kopparklädda torn i nordöst, som höjer sig över 

taklandskapet, förstärker detta värdefulla uttryck 

Målsättning 

Inom centrala delar av Motala bör den befintliga skalan vara tongivande och utgöra ett 

riktvärde för tillkommande bebyggelse. Våningsbegrepp är däremot inte alltid relevant i 

jämförelsen mellan äldre och nyare bebyggelse, därför kan byggnadshöjd vara mer 

relevant som riktmärke.  

Utöver dessa höjder är accentuerade hörnpartier och fasaddelar med en avvikande, 

högre, byggnadshöjd, att betrakta som möjliga och lämpliga inslag i bebyggelsen, som 

följer gängse uttryck.  

Utformning som bryter upp fasaden i fler delar, genom variation av material och 

färgsättning är önskvärt även i tillkommande bebyggelse, för att undvika långa monotona 

fasadpartier. 

 

 

 

Skalan är densamma, uttrycket varierar stort. Centrala Motala innehåller byggnader från 

flera epoker med tidstypiska uttryck. 
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Byggnadernas färg och material 

Nuläge 

I omgivningen är de vanligt förekommande fasadfärgerna gult, vitt och rött  - färgerna 

återfinns i form av tegel och puts med ljus färgsättning, men även olika skivmaterial 

förekommer i bebyggelsen från 60-/70-tal. Där lokaler förekommer i gatuplan, har 

byggnaderna i många fall en tydlig markering av bottenvåningen med avvikande 

fasadmaterial eller fasadfärg samt stora öppna glaspartier. 

Taken är främst sadeltak men platta tak förekommer. 

  

Kulturmiljöns känslighet 

Torgmiljön har en relativt samlad karaktär vad gäller fasadmaterial och färgsättning, där 

tegel eller puts med ljus färgsättning i gult, vitt och rött dominerar.  

Målsättning 

För Plåtslagaren rekommenderas en färgsättning som följer omgivningens palett, dvs 

företrädesvis ljusa fasader i gult, vitt eller rött. Variationen av fasadmaterial är stor i 

omgivningen vilket gör att det inte bedöms påkallat att föreskriva vissa material för ny 

bebyggelse. 

Där gatuplanet är avsett för handel eller verksamheter, är det lämpligt att ha en markerad 

bottenvåning med stora glaspartier och möjlighet till avvikande färg- och materialval.  

Tak bör vara sadeltak, för att den stora dimensionen av kvarteret utfört med platt tak skulle 

dominera i det omgivande taklandskapet, som idag upplevs som varierat och balanserat. 

Bilden visar skalan kring 

Kungsgatan, som utgör ett 

handelsstråk. Byggnader i 3-4 

våningar, med markerad 

bottenvåning som tydliggör 

inslagen av kommersiellt innehåll 

i gatuplan. I gatuplanet 

förekommer ofta avvikande färg 

eller materialval, samt stora 

glasade skyltfönster för 

butikerna. 



 

 

Plåtslagaren, Motala 

 

 

 

 

 

  Page 14 (33) 

 

 

 

Byggnadernas detaljer 

Nuläge 

Bebyggelsen norr och väster om Plåtslagaren, utmed Kungsgatan och Urban Hjärnes väg, 

rymmer byggnader av varierande ålder. De närmaste kvarteren har drag av 50-talets 

planering, med en rikedom av detaljer som speglar den tidens lekfullhet i arkitekturen. Bara 

ett kvarter bort, vid Stora Torget, finns inslag av bebyggelse från sekelskiftet 1800-/1900-tal, 

med en större variation i detaljer i såväl fasadutformning som i enskilda delar som fönster, 

entrépartier etc.  

Indragna entréer, särskilt i hörnlägen, är ett särdrag i bebyggelsen i centrala Motala. 

Butiker i gatuplan har i flera fall entrén placerad indragen som en avfasning av 

byggnadens hörn, med en pelare som markerar kvarterets hörn.  

Målsättning 

Vid ny bebyggelse inom ett helt kvarter, som för Plåtslagaren, är det angeläget att 

byggnaderna utformas så att stora, monotona fasaddelar undviks. Fasaden kan, inom 

ramen för ett gemensamt formspråk, ges en utformning som bryter upp fasaden i fler delar, 

genom variation i material och färgsättning. 

I detta centrala läge är det lämpligt att gatuplanet möjliggör handel och service. För att 

följa strukturen från omgivande kvarter med handel i gatuplanen, innebär det att det är 

lämpligt med en högre detaljeringsgrad och variation för denna del av byggnaden. Detta 

kan göras genom variation av material och färgsättning i gatuplanet, samt en högre 

detaljeringsgrad samt större inslag av glasade partier eller skyltfönster. 

En detalj från de omgivande kvarteren, som är värd att värna om även i ny bebyggelse, är 

de särpräglade hörnmotiven, med avskurna kvartershörn vid butiksentréer, gärna med en 

pelare i hörn eller kvartersgräns. 

Med sitt centrala läge kräver hela kvarteret omsorg i utformningen, men särskilt fokus ligger 

ändå på fasaden mot torget, som är Motalas äldsta och mest kulturhistoriskt  känsliga miljö. 

Exempel på den variation i detaljer som finns i kvarteren kring Plåtslagaren, från inslag av 

mosaik till omsorgsfulla murdetaljer.  
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Byggnadernas användning – innehåll, verksamheter 

Nuläge 

I dagsläget används kvarteret Plåtslagaren som galleria med en stor parkeringsyta på 

taket. Omgivande bebyggelse har varierande innehåll, men utmärkande för de centrala 

kvarteren kring torget och västerut utmed Kungsgatan, är förekomsten av butikslokaler 

eller publika verksamheter i gatuplan.  

Kring torget är inslagen av kontor, service med mera också vanligt förekommande i övre 

våningsplan (t ex stadshuset), men på kringliggande gator är det framför allt bostäder som 

är användningen av de övre våningsplanen. Blandningen av verksamheter och boende i 

en intim miljö ger förutsättningar för en trygg miljö med många ögon på de allmänna 

platserna.  

Målsättning 

Plåtslagaren har sin tydligt publika sida mot torget, men även mot omgivande gator är 

kvarterets utformning av betydelse för upplevelsen. Där så är möjligt är det angeläget att 

gatuplan kan inrymma butiker och offentliga verksamheter. Det är särskilt viktigt mot 

torget, handelsstråket utmed Kungsgatan och i hörnlägen.  

Övre våningsplan bör kunna användas för såväl bostäder som kontor, vård, service och 

liknande. Visst inslag av bostäder utmed Kungsgatan och Bispmotalagatan kan vara 

önskvärt för att ge byggnaden liv under dygnets olika faser. 

Avfasade hörn för entréer till butikerna förekommer på flera håll i staden. Motivet med 

pelare i kvartersgräns är också vanligt och kan utformas på olika sätt. 
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Byggnadernas möte med gatan – öppna och slutna partier 

Nuläge 

Kvarteret Plåtslagaren ligger mitt i stadskärnan med karaktär med handel längs gatorna 

och längs torget. I centrumlägena är inslag av butiker och offentliga verksamheter i 

gatuplanet  det normala. Butikslokaler i gatuplan är i huvudsak uppglasade.    

Målsättning 

Kvarterets läge vid torget och utmed Kungsgatans handelsstråk,  innebär att inslag av 

lokaler i gatuplan är en kvalitet och ett inslag som markerar tillhörighet till centrum. 

Uppglasade kommersiella lokaler bör vara en målsättning längs på kvarteret Plåtslagaren. 

Se även målsättning för Byggnadernas detaljer och Byggnadernas användning ovan. 

  

Paris – eller centrala Motala? Bilden visar skalan kring Kungsgatan, som utgör ett handel-

sstråk. Byggnader i 3-4 våningar, med markerad bottenvåning som tydliggör inslagen av 

kommersiellt innehåll i gatuplan. I gatuplanet förekommer ofta avvikande färg eller 

materialval, samt stora glasade skyltfönster för butikerna. 
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Beskrivning av utvecklingsförslag för Plåtslagaren 7 

En detaljplan håller på att tas fram för den privatägda fastigheten Plåtslagaren 7. Syftet är 

att möjliggöra för bostäder i form av en påbyggnad på befintlig handelsfastighet och att 

möjliggöra för utveckling av gallerian som helhet genom centrumfunktioner och vård i 

begränsad omfattning. Fastigheten Plåtslagaren 7 innehåller idag Gallerian, ett 

köpcentrum i ett plan med takparkering. Idag finns inga bostäder inom kvarteret men 

förslaget redovisar en påbyggnad av befintlig handelsfastighet med 3-6 våningar.  

Fastighetsbolaget Points Properties har köpt gallerian för att utveckla fastigheten. Dreem 

Arkitekter har tagit fram utformningsförslag för nybyggnation inom fastigheten.  

 

Förslaget innebär att kvarteret kan förses med en byggnad som varierar från 4- 6 våningar.  

Utformningen utgår från att stora delar av taket ligger på en enhetlig höjd, medan 

byggnadshöjden varierar för att följa marknivåerna. I norr, där marknivån är högre, är 

byggnaden generellt 4 våningar, medan samma takutformning i söder ger en 

byggnadshöjd som motsvarar 5 våningar, eftersom marknivån där är lägre. I hörnen av 

kvarteret innehåller förslaget gavelmotiv som delar upp fasaden och anspelar på dessa 

gavelmotiv som förekommer i den äldre bebyggelsen kring torget. I korsningen 

Kungsgatan/Repslagaregatan innehåller förslaget en högre byggnadsdel, som markerar 

hörnet, också här med en referens till motiv i den äldre bebyggelsen, dock i en högre 

skala. Den nya bebyggelsen har tagit inspiration från den historiska byggnaden som revs i 

samband med uppförandet av gallerian.  

Föreslagen byggnation på kvarteret Plåtslagaren, framtaget av Dreem. Detta förslag 

beskrivs och konsekvensbeskrivs i denna rapport. Det planförslag som tas fram bygger på 

presenterad gestaltningsidé, som genom planprocessen bearbetas vidare. 
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I gatuplan föreslås byggnaden innehålla butiksytor, medan inslag av service och vård kan 

finnas i delar av andra våningen. Övriga våningsplan är avsedda för bostäder.  

Förslaget är en byggnad i huvudsak i tegel,  med indragna balkonger i mörkt trä som 

bryter upp fasaden och minskar intrycket av en enformig och storskalig byggnad, vilket 

annars är en risk när byggnaden upptar hela kvarteret.  

 

Kulturhistorisk känslighetsanalys 

Ur kulturmiljöperspektiv är det särskilt viktigt att den nya byggnaden utformas med särskild 

hänsyn till skala och fasaduttryck i de dominerande delarna av stadsrummet kring torget.  

Skala 

Utformningen av den nya byggnaden på Plåtslagaren bör anpassa sig till dynamiken i 

skalor kring torget (se ovan under Byggnadernas färg och material, sidan 13) genom att 

underordna byggnadshöjden till Stadshotellet och Stadshuset. Den bebyggelse som revs 

för att ge plats åt Domusvaruhuset 1974 hade en högre byggnadshöjd än vad nuvarande 

byggnad har, varvid en viss ökning av byggnadshöjd kan motiveras ur kulturmiljösynpunkt. 

En succesiv stegring i byggnadshöjd inom kvarteret Plåtslagaren likt liggande förslag med 

markerat hörnparti, bedöms vara ett lämpligt sätt att utforma byggnaden.  

Fasaduttryck 

Utformningen av den nya byggnaden på Plåtslagaren bör anpassas med hänsyn till de 

befintliga byggnadernas färg- och formspråk, vilket innebär att en ljus färgsättning ska 

eftersträvas för att inte kontrastera och göra anspråk på kulturmiljön. Fasader i mörkt tegel 

likt liggande förslag bedöms inte vara lämpligt då uttrycket inte anknyter till torgets 

karaktär och riskerar påverka det kulturhistoriska värdet på platsen negativt. 
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Stadsbildsanalys för Plåtslagaren 7 

Som underlag för stadsbildsanalysen har Motala kommun tagit fram ett antal utblicks-

punkter, som bedömts som viktiga för att bedöma bebyggelseförslagets inverkan på 

stadsmiljön. 

Utifrån de identifierade punkterna har fotomontage tagits fram, som visar hur den 

föreslagna nya byggnadsvolymen kan upplevas från de olika platserna. Bilderna är tagna i 

ögonhöjd, och visar därmed ett normalt perspektiv för en person som rör sig i staden till fots 

eller på cykel.  

Bilder av nollalternativet visas sida vid sida med bild av utbyggnadsförslaget i de fall där 

skillnaderna är tydliga. I de fall där den nya byggnaden endast anas i bilden, bifogas inte 

bild av nollalternativet.  

Stadsbildsanalysen avslutas med en slutsats och rekommendation.  

 

Utblickspunkter för stadsbilds- 

analys för Plåtslagaren 7 

1 Storgatan 

2 Drottninggatan 

3 Skolgatan 

4 Bispmotalagatan 

5 Repslagaregatan 
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Utblickspunkt 1: Storgatan 

Nollalternativ: Stadsmiljön domineras av vägområdet. Byggnaderna som ses från 

utblickspunkten ligger inom samma skala. Miljön ger inga indikationer på att stadskärnan 

ligger strax bakom dagens bebyggelse.  

Förslaget: Från denna vy anas den nya byggnaden bakom träden till höger i bilden. 

Tillägget är knappt märkbart men bidrar i någon mån till att ge bilden av samlad snarare 

än spridd bebyggelse, vilket kan vara positivt för att det indikerar närheten till centrum.  

  



 

 

Plåtslagaren, Motala 

 

 

 

 

 

  Page 21 (33) 

 

 

 

 

Utblickspunkt 2: Drottninggatan  

Nollalternativ: Utblickspunkten ger en vy nedför Repslagaregatan, ner mot Motalaviken, 

med Platens punkt i fonden. Det är en tydlig innerstadsmiljö med ett omsorgsfullt gestaltat 

gaturum. Bebyggelsens inramning av gatan är dock inte så tydlig i denna vy, där den låga 

höjden på gallerian ger bebyggelsen en underordnad roll. Bebyggelsens nedtrappning 

mot vattnet är tydlig. 

Förslaget: En ny byggnad i kvarteret Plåtslagaren ger en ny dynamik till upplevelsen av 

stadsrummet. Den högre byggnaden innebär en tydligare definiering av gatu- och 

stadsrummet, men skymmer samtidigt delar av den trappande bebyggelsen ned mot 

vattnet. I relation till det stadsrum/stadsmiljö som anlagts, med smågatsten i gatorna och 

trädplanteringar med mera, matchar en mer dominant byggnad det stadsmässiga 

uttrycket på ett bra sätt. 
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Utblickspunkt 3: Skolgatan 

Nollalternativ: Från korsningen Skolgatan/Kungsgatan, med blicken vänt mot torget, 

framträder gatans karaktär som ett av stadens kommersiella stråk med butiker i gatuplan 

och tydligt markerade bottenvåningar. Till höger i bild syns byggnader med varierande 

höjd, som ger dynamik i stadsmiljön.  I fonden syns den högre byggnaden vid torget, som i 

sin gestaltning ansluter till torgets bebyggelse från tidigt 1900-tal. I denna utblickspunkt blir 

det intressanta motivet med svagt krökta gator i solfjädersformen tydligt, där blicken leds 

längs gatan och skapar fina perspektiv. Det finns en spänning i att det anas en öppning i 

stadsväven, genom den solbelysta fasaden i fonden. 

Förslaget: Den ny byggnaden kan endas anas genom ett tillägg i taklandskapet på gatans 

högra sida. På grund av gatans krökning framträder inte byggnaden förrän närmare 

torget. Den förändring av gatu- och stadsbilden som taket från den nya byggnaden 

innebär, bedöms försumbar. 
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Utblickspunkt 4: Bispmotalagatan  

Nollalternativ: I utblickspunken ges en samlad vy över torget, med karaktärsskapande 

byggnader som stadshuset till höger i bild. I fonden, vid torgets kortsida, ligger gallerian i 1-

2-våningsskala och relativt mörkt tegel. Torgmiljön i stort bedöms trots det splittrade 

byggnadsbeståndet med individuella arkitekturstilar ändå ha ett relativt välhållet 

helhetuttryck. Just i denna utblickspunkt framträder dock kontrasterna mycket tydligt med  

stor variation i byggnadernas skala och uttryck, vilket ger ett omaka intryck just här. 

Förslaget: En ny byggnad ger en tydligare inramning av torget och byggnadshöjden 

ansluter till större delen i skala till bl a Stadshotellet. Den markerade högre 

gavelbyggnaden höjer sig över samtliga omgivande byggnader. Tydliga gavelmotiv mot 

torget markerar samhörighet med denna byggnad, även om gavlarna som visas mot 

torget har en kraftigare markering än de tidigare. Gavelmotivet tar också upp de 

markerade hörn som finns på flera håll kring torget, dock i en ny och delvis högre skala.  

Byggnaden innebär en stor förändring av stadsbilden jämfört med nollalternativet. Sett till 

torgets betydelse som centralpunkt i Motala bedöms det positivt för stadsbilden att torget 

ges en tydligare inramning och en sammanhållen fondbyggnad. 
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Utblickspunkt 5: Repslagaregatan  

Nollalternativ: Den relativt breda gatan flankeras av bebyggelse på sin vänstra sida i 

bilden, och en parkmiljö med uppvuxna träd till höger. Folkets hus, närmast till vänster, 

ligger något indraget från gatan, men manifesterar ändå sin betydelse i gaturummet och 

sin offentliga karaktär genom sin gestaltning och genom flaggstänger placerade närmre 

gatan.. Bussterminalen är dold bakom byggnaden. Centrumhuset med terminalingången 

är visuellt underordnat genom sin ljusare färgsättning och enkla gestalt. 

Förslaget: Den planerade nya byggnaden syns som en något högre volym, ett nytt inslag i 

taklandskapet med en uppstickande gavel. Byggnaden syns tydligt men har ingen 

framskjuten roll i stadsbilden.  
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Landskapsbildsanalys 
Landskapsbildsanalysen avser beskriva befintlig landskapsbild och analysera möjlig 

påverkan på denna till följd av ny bebyggelse enligt förslaget.  

En stadsbildsanalys är alltså inte en fullskalig landskapsanalys, utan fokuserar på föreslagna 

byggnadsverks påverkan på siluett och landskapsform, utifrån identifierade vypunkter.  

Det kan handla om hur bebyggelsen inordnar sig eller avviker jämfört med nuläge 

(nollalternativ) och analys av vilken effekt detta får på landskapsbilden. Landskapet 

beskrivs utifrån omgivande bebyggelse och omgivande landskapsform, där högre 

byggnadsverk kan ha stöd i landskapet eller utgöra en kontrast.  

Landskapsbild: karaktärsdrag i centrala Motala 

Motala stad ligger invid Vätterns östra strand, i ett landskap starkt format av inlandsisen. 

Centrala Motala, som är den äldsta delen av staden och som är aktuell i denna rapport, 

ligger på norra sidan om Motalaviken.  

Landskapsformen där centrala staden ligger, utgörs av den svaga skålform som bildats vid 

Motalavikens norra sida. Strandlinjen ligger i en tydlig, utsträckt bågform, och bakom 

denna höjer sig marknivån norrut och omsluter stranden. Sluttningarna är flacka och det 

saknas skarpa landskapselement som bryter av.  

Landskapet karaktäriseras av den gamla stadens form, som tydligt omsluter vattnet och 

följer den bågformade strandlinjen. Bebyggelsen följer följsamt marknivåerna med 

stigande höjder norrut, vilket förstärker den svagt rundade formen. Det är också denna 

form som ännu mer accentueras i den ursprungliga solfjäderformade stadsplanen. De 

flacka sluttningarna innebär också att det saknas tydliga höjdpartier att ta stöd i för 

bebyggelsen. Strandkanterna är det som ger struktur åt stadens form, i centrum såväl som 

längre norrut.  

Stadens siluett är väl sammanhållen och stadsbebyggelsens taklandskap utgör mötet med 

himlen. De enda byggda element som bryter mot denna sammanhållna siluett är i 

dagsläget kyrktornets spetsiga tak, som utgör ett tydligt landmärke. Genom den spetsigt 

smala takformen skymmer kyrktornet ingen utsikt varken mot eller från staden. På längre 

avstånd anas de höga radiomasterna. Dessa utgör ett tydligt inslag i landskapsbilden, men 

de upplevs inte relatera till stadsbebyggelsen. En bedömning av skala och siluett sker 

därför i första hand mot den byggda stadens former och inte mot radiomasternas 

fackverkskonstruktion.  
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Landskapsbildsanalys för Plåtslagaren 7 

Som underlag för landskapsbildsanalysen har Motala kommun tagit fram ett antal 

utblickspunkter, som bedömts som viktiga för att bedöma bebyggelseförslagets inverkan 

på landskapsbilden.  

Utifrån de identifierade punkterna har fotomontage tagits fram för att visa hur den 

föreslagna nya byggnadsvolymen kan upplevas från de olika platserna. Bilderna är tagna i 

ögonhöjd, och visar därmed ett normalt perspektiv för en person som rör sig i staden till fots 

eller på cykel.  

I landskapsbildsanalysen redovisas montage där föreslagen byggnad placerats i foton eller 

modellbild i valda utblickspunkter. Generellt framträder modellen av den nya byggnaden 

som mörkare än omgivningen, bl a beroende på att den har markerade konturer. Syftet är 

dock framför allt att utvärdera volymen hos byggnaden. Bilder av nollalternativet har inte 

redovisats, eftersom detta kan utläsas i bilden med föreslagen ny bebyggelse.  

I slutet av dokumentet redovisas slutsats och rekommendation utifrån landskapsbilds-

analysen. 

 

Foto mot centrala Motala, från södra sidan om Motalaviken nära Platens punkt.  
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Utblickspunkter för landskapsbildsanalys Plåtslagaren 7 

1 Strömbron 

2 Platens punkt 

3 Motalabron söder 

4 Riksväg 50 
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Utblickspunkt 1: Strömbron 

Från Strömbron ges en utblick över centrala staden.  

Nollalternativet innebär att stadens siluett väl sammanhållen. Ett antal byggnadskroppar 

höjer sig något över omgivande bebyggelse, men genom sin placering samverkar de väl. 

Kyrkan framträder som ett självklart landmärke genom tornets höjd och gestaltning. 

Förslaget: modellen ovan redovisar stadsmiljön med det nya förslaget för Plåtslagaren 7. 

Den nya byggnaden kan anas från från denna utblickspunkt och påverkar inte 

landskapsbilden jämfört med nuläge (nollalternativ). Den del av taket som syns i 

modellbilden skyms också av träd, se bild av nuläget.  
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Utblickspunkt 2: Platens punkt 

Platens punkt utgör fokalpunkten för de radier som i sin förlängning utgör centrala Motalas 

gatunät. Platens punkt illustreras av vattenkonstverket ”Visionärens vinkelben”. 

Nollalternativ: Från Platsens punkt framträder stadens varierade taklandskap med vissa 

byggnadsdelar som höjer sig något över omgivningen. Sammantaget är stadens siluett 

sammanhållen. Från denna punkt är stadens flacka terräng tydlig, stadens djup mot norr är 

dolt genom att byggnaderna skymmer varandra i stor utsträckning.  

Förslaget: i bilden syns den nya byggnaden på Plåtslagaren som en mörkare 

byggnadskropp till höger i bilden. Höjd och volymens utbredning i horisontalled inordnar 

sig i omgivningen och ansluter till motiv i byggnadskropparna längre västerut (vänster i 

bilden). (Den mörka färgen som gör att byggnaden framträder tydligare mot bakgrunden, 

beror på själva montaget och motsvarar inte tänkt effekt.) 
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Utblickspunkt 3: Motalabron söder 

Nuläge: Från Motalabrons södra fäste ges en utblick över centrala staden där strandlinjens 

omslutande form framträder tydligt. Bebyggelsens varierade taklandskap låter ana hur 

bebyggelsen klättrar i den flacka sluttningen norrut. Härifrån framträder också den trädridå 

som omsluter staden i norr, och som kan utläsas som en avgränsning av staden, där den 

utgör siluetten mot himlen. Från denna punkt framträder också Motalas tydliga solitära 

strukturer: kyrktornet till höger i bild, radiomasterna som anas mot himlen längre tillvänster i 

bild. Masternas syns väl från denna punkt, men läses som ett inslag i landskapet av en 

annan sort än den byggnation och vegetation som hör samman med staden. 

Förslaget: Föreslagen byggnad på Plåtslagaren framträder som en relativt stor, samlad 

volym mitt i bilden. Det framgår att byggnaden höjer sig något över omgivande 

taklandskap, men den påverkar inte förutsättningarna att avläsa bebyggelsens 

anpassning till landskapsformen. Den nya byggnaden är inte heller av en sådan höjd att 

den påverkar stadens siluett. Däremot framträder i bilden att byggnaden har en stor 

utbredning i horisontalled, som en effekt av att den upptar ett helt kvarter och av läget i 

förhållande till vypunkten: både lång- och kortsida på kvarteret ligger i blickfånget. Från 

detta perspektiv är byggnadens samlade takutformning inte helt positiv eftersom 

byggnaden får en störredominans i det mer småbrutna taklandskapet som omger den. 

Byggnaden bedöms dock inte innebära ett avgörande avsteg från dagens landskapsbild. 

Vegetationen i bakgrunden är välgörande för att relatera byggnadsvolymen till en neutral 

bakgrund. Även om en ny byggnad i dessa montage generellt framträder som mörkare än 

omgivande bebyggelse, visar montaget ändå att färgsättningen av taket inte bör vara 

alltför mörk. 
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Utblickspunkt 4: Riksväg 50 

Utblickspunkten ligger en bit norrut från Motalabrons norra landfäste. 

Nuläge: Från utblickspunkten framträder en del av centrala staden, där relationen till 

vattnet är tydlig.  

Bebyggelsens varierade taklandskap är tydligt. Från denna vy syns också flera av centrala 

stadens kvarter i ett perspektiv där både långsidor och gavlar visas, vilket ytterligare bidrar 

till det lite brokiga uttrycket som utgör stadsbebyggelsen. Härifrån syns också tydligt hur stor 

del i stadsmiljön som de gröna områdena har, med skogen i fonden och den varierade 

parkmiljön utmed Motalaviken. Vegetationen famnar staden. Från denna punkt 

framträder också Motalas tydliga solitära strukturer: kyrktornet till höger i bild, en av 

radiomasterna som anas mot himlen längst tillvänster i bild. Masten syns väl från denna 

punkt, men underordnar sig staden och vegetationen, fackverkskonstruktionen gör masten 

närmast genomskinlig och tolkas inte som en del av stadsmiljön. 

Förslaget: Föreslagen byggnad på Plåtslagaren framträder som en relativt stor, samlad 

volym mitt i bilden. Precis som från Motalabrons södra fäste framgår att byggnaden höjer 

sig något över omgivande taklandskap. Effekten bedöms som försumbar, eftersom höjden 

inte påverkar stadens siluett. Däremot framträder i bilden att byggnaden har en stor 

utbredning i horisontalled, som en effekt av att den upptar ett helt kvarter och av läget i 

förhållande till vypunkten: både lång- och kortsida på kvarteret ligger i blickfånget. Från 

detta perspektiv är byggnadens samlade takutformning inte helt positiv eftersom 

byggnaden får en störredominans i det mer småbrutna taklandskapet som omger den. 

Byggnaden bedöms dock inte innebära ett avgörande avsteg från dagens landskapsbild. 

Även om en ny byggnad i dessa montage generellt framträder som mörkare än 

omgivande bebyggelse, visar montaget ändå att färgsättningen av taket inte bör vara 

alltför mörk.  
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Slutsatser av stads- och 

landskapsbildsanalys 
 

Stads- och landskapsbildsanalysen har beskrivit  

- Stadsmiljöns historia och dess byggnadshistoriska särdrag av vikt för Plåtslagaren 

- Vilka kvaliteter som bör utvecklas och bevaras i stadsmiljön (beskrivet som målbild) 

- Hur förslaget till ny bebyggelse på Plåtslagaren påverkar stadsbilden i olika 

utblickspunkter 

- Vilka karaktärsdrag i landskapsbilden i centrala Motala, som är utmärkande 

- Hur förslaget till ny bebyggelse på Plåtslagaren påverkar landskapsbilden i olika 

utblickspunkter 

Sammanfattningsvis kommer dess beskrivningar och analyser här att presenteras som 

överväganden för kommande ställningstaganden, och förslag till fortsatt arbete.  

 

Överväganden utifrån stads- och landskapsbildsanalys av 

föreslagen bebyggelse på Plåtslagaren 

I stadsbildsanalysen har förslaget till ny byggnad på Plåtslagaren, i skalan 4-6 våningar,  

beskrivits utifrån ett antal utblickspunkter. Beskrivningarna har gjorts mot bakgrund av ett 

nollalternativ (dvs ingen ny byggnad, dagsläget). I landskapsbildsanalysen har 

nollalternativ (nuläge) beskrivits och jämförts med föreslagen ny bebyggelse på 

Plåtslagaren. 

Sammanfattningsvis är stadsbilden i Motala sammansatt och relativt tålig: på många 

platser innebär en ny byggnad på Plåtslagaren ingen eller begränsad påverkan på 

stadsmiljön eller landskapsbilden. Hänsyn till den mänskliga skalan i utformning av 

byggnadernas gatuplan är särskilt viktig för att förankra ny bebyggelse i den befintliga 

stadsväven, särskilt i mötet med torget. Placeringen mot torget gör att särskild hänsyn 

behöver tas till kulturmiljön för att inte konkurrera med torgets märkesbyggnader. 

Föreslagen skala bedöms dock möjlig utifrån platsens förutsättningar och sett i relation till 

den äldre bebyggelsen på platsen, innan Gallerian uppfördes. 

En ny byggnad med den föreslagna utformningen inordnar sig i dagens stadsmiljö sett från 

samtliga utblickspunkter. Ur stads- och landskapsbildssynpunkt, liksom ur 

kulturmiljösynpunkt, är det snarast färgsättning och takform som är väsentliga för att 

säkerställa att byggnaden inordnar sig i miljön.  

Färger som ljust gult, rött och vitt är vanligt i centrala Motala och lämpliga även för ny 

bebyggelse. Även ljust grått kan vara lämpligt. För att variera fasaduttrycket är det 

lämpligt att även tillåta kontrasterande färger eller material/strukturer som skapar liv i 

fasaden. Det är också angeläget att en ny byggnad visar särskild hänsyn till samspelet av 

fasad- och materialdetaljer.  
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Tak bör vara sadeltak, som i omgivande bebyggelse. Som framgår av de mörkare 

modellerna i landskapsbildsanalysen, är det lämpligt att tak inte ges en alltför mörk 

färgsättning, som skulle få kvarterets tak att framträda alltför tydligt mot omgivande 

taklandskap. Även takmaterial som kan verka reflekterande bör undvikas.  

 

Rekommendationer utifrån karaktärsdrag att utveckla och bevara 

- Ny bebyggelse bör inordna sig i kvartersstrukturen, med huvudsakligen fasader i 

gatuliv, eller något indragna i gatuplan. Utkragande byggnadsdelar över 

gatumark är inte lämpligt. I gatuplan kan butiksentréer med fördel placeras i 

hörnlägen, med indragen entré enligt vanligt förekommande mönster i dagens 

Motala. 

- Byggnader bör ha en färgsättning som följer eller samspelar väl med dagens 

palett, dvs företrädesvis ljusa fasader i vita gula och eller röda kulörer, även ljus grå 

bör kunna passa i miljön. Inslag av kontrasterande färger kan förekomma, men bör 

inte tillåtas dominera uttrycket.  

- Gatuplan bör utformas med butiker eller annan allmänt tillgänglig verksamhet. 

Detta är särskilt viktigt i fasaderna mot torget, Kungsgatan och Bispmotalagatan. 

Gatuplanet bör ha en högre detaljeringsgrad anpassad till de gåendes skala och 

upplevelser, gärna med en kontrastverkan i färg eller material samt större 

glaspartier eller skyltfönster, som utmärker gatuplanets funktion som del i gatulivet. 

- Tak bör utformas som sadeltak. Mörka takfärger bör undvikas eftersom de avviker 

mot omgivande taklandskap (se landskapsbildsanalys). Tak bör inte heller utformas 

med reflekterande material.  

 

 

 

 


