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Inledning
Bakgrund
Motala kommun genomgår en stadsförnyelse i större omfattning. Ett strategiskt och målmedve-
tet arbete krävs för planeringen av stadsrummen. Idag saknar Motalas offentliga miljöer ofta ett 
sammanhängande uttryck. De lider brist på samordning, vilket ger ett rörigt intryck. Dessutom 
finns det en mängd olika föremål placerade i vår offentliga miljö, varav några har för avsikt att 
dra till sig uppmärksamheten markant. 

För ett grönare och skönare hållbart samhälle är ett viktigt motto för Motala kommun. Och detta 
motto går också som en röd tråd i vår vision som färdigställdes under 2014, Motala centrum 2025 
– vår gemensamma vision.

Här beskrivs vad Motala kommun vill satsa på i centrum och åt vilket håll utvecklingen bör gå. 
Detta utrustningsprogram utvecklar de värden som vår gemensamma vision fastslår:

• Ett centrum med unika värden
• Ett livfullt och dynamiskt centrum
• Ett centrum som inspirerar och bjuder in

I visionen beskrivs ett centrum som prioriterar fotgängare och cyklister, men även har goda lös-
ningar för bilister och resande med kollektivtrafik.  Ett centrum med många goda platser möb-
lerade för människor. 

Syftet med detta arbete är att långsiktigt verka för en samordning vid val av utrustning i sam-
band med förnyelseprojekt eller nyanläggning. Genom att använda ett enhetligt grundutbud av 
utrustning skapas en lugn stadsbild och miljö i Motala kommun. Alla produkter som nämns i 
programmet går att ersätta med likvärdiga.

Mål
Målen med detta program är att följande funktioner ska känneteckna Motala kommuns sam-
manhängande gestaltning av utemiljön:

• Förstärka Motalas signum med tydlig identitet och igenkännbarhet
• Ha ett estetiskt tilltalande uttryck.
• Vara trygg, säker och tillgänglig.
• Vara hållbart och bidra till en ekonomisk, driftsäker resursanvändning. 

Programmet ska vara aktuellt och följa branschens utveckling gällande material-, respektive mil-
jökrav och utrustning. Det kan komma att uppdateras då och då.

Avgränsning 
Detta program avser Motala kommun som helhet. Vi har dock valt att särskilt lyfta fram olika 
områden med uttalade karaktärer:

• Motala centrum
• Borensbergs centrum
• Varamobaden
• Naturmiljöer och friluftsområden
• Motala kommuns övriga områden

Platenstatyn, Stora torget.

Stadsparken.
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Färgsättning
Målet vid val av färgsättning är att långsiktigt förstärka Motala kommuns identitet. En enhetlig 
färgsättning ska ge staden ett bakgrundsackord som bara accepterar ett fåtal ”solister”.

Färgval
De utvalda färgerna är stilrena och moderna stadsfärger som används i gatu- och parkrummen 
i Motala. På ett enkelt och självklart sätt hjälper färgerna till att profilera staden och att skapa en 
modern och tidlös identitet. 

De utvalda färgerna ska användas enligt anvisningarna nedan.

Alla frågor eller avvikelser från detta ska hanteras och godkännas av planeringsenheten Gata & 
park, tekniska förvaltningen.

Färgsättning i Motala kommun och inom fokusområdena

Motala centrum
Baskulör för alla ståldetaljer: mörkgrå RAL 7024, i samråd med beställare
Befintligt: svart RAL i samråd med beställare
Accentfärg: ”Motalablå” RAL 5012

Borensberg centrum 
Ståldetaljer: RAL 9011 

Varamobaden
Baskulör: lågmälda dova jordfärger RAL 9011, 8019, 8014 eller 
6008
Accentfärger: pastell RAL 6019, 1018 eller 6034
Strandpromenaden: Ståldetaljer RAL 6019, 1018 eller 6034
Noder: Handledare RAL 9011
Norra Stranden: Utrustning och belysningsstolpar i RAL 9011
Vistelsezoner: Ståldetaljer RAL 9011
Cykelparkering: RAL 9011
Stickgator: pollare, belysningsstolpar, papperskorgar och skylt-
bågar RAL 9011
Entreplats Varamovägen: papperskorgar, skyltbågar, soffor i  
RAL 9011
Varamovägen: belysningsstolpar, skylt- och utrustningsstolpar, 
trafikskyltar och skyltbågar RAL 9011 
Parkeringsplatser: ståldetaljer RAL 9011

Naturmiljöer, friluftsområden
Baskulör för alla ståldetaljer: VFZ varmförzinkat
Papperskorgar: RAL 9011

Motala kommuns övriga områden
Baskulör för alla ståldetaljer: VFZ varmförzinkat
Accentfärg: ”Motalablå” RAL 5012
Papperskorgar: RAL 9011

RAL 9011

RAL 5012

RAL 7024

RAL 1018

RAL 8014

Urna Småblom, Byarums bruk, räcke Adapter, Saferoad Smekab och pollare Donat, Saferoad Smekab. Cykelställ Car Bike Port, Saferoad Smekab.
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Möbler
Antalet typer av möbler ska begränsas så att ett sammanhängande uttryck skapas. Ett viktigt mål 
är att sittplatserna ska vara tillgängliga och att de är jämnt fördelade över området. Det är också 
viktigt att skapa förutsättningar för informella sittplatser. Dessa ska vara ett komplement och 
därför ställs inte samma krav på tillgänglighet. 

Motala centrum
För Stora torget planeras en arkitekttävling. Idag är torget möblerat med teaksoffor. Då det är 
möjligt att tävlingens vinnande förslag presenterar tankar om platsens utrustning, kan valet av 
soffor komma att ändras.

Bassortiment: April, Vestre eller April Stavanger, Vestre
Repslagargatan: Porto, Vestre
Kanalparken: Solfjädern, Lappset
Stadsparkens lekplats: Parco, Nola 
Drottningplan: Via, Vestre

Borensberg centrum 
Lessebo, Byarums Bruk 

Varamobaden
Bassortiment möbler: Parco, Nola, April, Vestre, Rough and Ready 6, Streetlife eller Rough and 
Ready Picnic set, Streetlife
Solist: Code, Vestre, Twoinone, Nola eller Move, Vestre
Grill: Astrid, Lappset
Vedställ: Arne, Lappset

Naturmiljöer, friluftsområden
Bassortiment: April, Vestre
Runt bänkbord: Linnea, Hags
Motala kommun tillverkar även egna möbler i trä.

Motala kommuns övriga områden
Motala stad bassortiment: April, Vestre.
Övriga orter: Soffa Rörkröken, Hags

Bänkar April, Vestre och Parco, Nola. Bänkar Code, Vestre och Solfjädern, Lappset.
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Cykelställ
Cykelställ ska vara strategiskt placerade vid målpunkter och entréplatser. De ska vara enkla och 
stabila i sin utformning. Det ska vara god tillgänglighet till och runt cykelparkeringarna och för 
att säkerställa god framkomlighet ska det fria utrymmet bakom en parkerad cykel vara minst 1,5 
meter. Avståndet mellan cyklarna ska vara 60 centimeter. 

Motala centrum
Bassortiment: Delta, Cyklos
Solist: Car bike port, Saferoad Smekab

Borensberg centrum
Cityform Orion, Hags

Varamobaden
Google, Nola eller Arc, Tejbrant

Naturmiljöer, friluftsområden
Bassortiment: Sagitta, Hags
Vid konflikt mellan rotsystem och placering av cykelställ: Columba, Hags

Motala kommuns övriga områden
Bassortiment: Ellipse, Hags och Delta, Cyklos
Solist: Car bike port, Saferoad Smekab

Cykelställ Goggle, Nola, Delta, Cyklos och Arc, Tejbrant. Cykelställ Car Bike Port, Saferoad Smekab.
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Papperskorgar 
Papperskorgar är en viktig del av stadens utrustning för att upprätthålla en god renhållning. De 
ska vara lätt tillgängliga och inbjudande att använda. Genom åren har ett urval av papperskorgar 
testats och modeller som upplevs ergonomiskt riktiga och lätta att tömma prioriteras ur drifts-
synpunkt.  Papperskorgarna ska stå strategiskt och vara placerade med jämna avstånd, så att 
papperkorgarna upplevs som lättillgängliga och skräpet hamnar där det ska. 

Motala centrum
Sergel, Hags och Papperskorg, Byarum eller Rosen, Hags

Varamobaden
Bassortiment: Lena, Saferoad Smekab
Solist: City, Vestre (Där cortenstålsuttryck är passande)

Naturmiljöer, friluftsområden
Rosen, Hags

Motala kommuns övriga områden
Rosen, Hags

Stamskydd
Stamskydd ska vara enkla, men robusta i sin utformning.  De ska placeras runt träd i utsatta mil-
jöer på torg och gågator. Utmed parker och gator kan rundstörar i trä fungera som uppbindning 
för att tillfälligt stötta, skydda och etablera träden, enligt trädvårdsplanen.

Motala centrum
Bassortiment: Rundstörar i trä, enligt trädvårdsplanen
Bussgata: Sahara træbeskytter, Milford och SS, Saferoad Smekab

Borensbergs centrum
SS, Smekab

Varamobaden
Rundstörar i trä, enligt trädvårdsplanen

Naturmiljöer, friluftsområden
Rundstörar i trä, enligt trädvårdsplanen

Motala kommuns övriga områden
Rundstörar i trä, enligt trädvårdsplanen

Papperskorgar Lena i två varianter, Saferoad Smekab, och papperskorg från Byarums bruk, med Motalalogotyp. Stamskydd SS, Saferoad Smekab.
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Räcken
Räcke ska användas som avgränsning i miljöer med höjdskillnader, där avgränsningar tydligt 
måste markeras eller som ett skydd för en trygg och säker miljö. I Motala och Borensberg finns 
ett svart lackat järnräcke som återkommande har använts i centrala miljöer eller på platser med 
historisk koppling.  

Motala centrum
Järnräcke Adapter, Saferoad Smekab

Borensbergs centrum
Järnräcke Adapter, Saferoad Smekab

Varamobaden
Stål

Naturmiljöer, friluftsområden
Hyvlade träräcken

Motala kommuns övriga områden
Järnräcke Adapter, Saferoad Smekab

Pollare
Pollare används för att definiera ytor och för att tydliggöra var olika trafikantgrupper hör hem-
ma eller var möten mellan olika trafikgrupper sker. Vid kajer utplaceras pollare ibland för att 
synliggöra och markera kajkanten av säkerhetsskäl.

Motala centrum
Donat, Saferoad Smekab

Borensbergs centrum
Donat, Saferoad Smekab

Varamobaden
Pollare i trä.

Naturmiljöer, friluftsområden
Pollare i trä.

Motala kommuns övriga områden
Donat, Saferoad Smekab

Pollare Donat, Saferoad Smekab.Järnräcke Adapter, Saferoad Smekab.
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Väderskydd
Väderskydd sätts upp för att erbjuda resenären ett tillfälligt skydd och tydligt markera busshåll-
platsens läge. Typer av väderskydd ska begränsas och på sikt ska väderskydd på centrala platser 
och resecentrum i kransorter ersättas med luftiga och transparenta väggar för att öka trygghet, 
säkerhet och tillgänglighet.

Motala centrum
Enkelhall, KNM Trafiksystem

Borensberg centrum
Enkelhall, KNM Trafiksystem

Varamobaden
Enkelhall, KNM Trafiksystem

Naturmiljöer, friluftsområden
Enkelhall, KNM Trafiksystem

Motala kommuns övriga områden
Enkelhall, KNM Trafiksystem

Säsongsväxter
Sommarblommor
Säsongsrabatter, urnor och amplar smyckar varje sommar och vår centrala parker, välbesökta 
platser och torg. Säsongsrabatternas placering har en stark tradition i Motala, särskilt de centra-
la parkerna. Urnornas placering kan variera något år från år, men väljs efter populära vistelse-
platser och gångstråk för att ge så stor effekt som möjligt. Amplarna på torget mjukar upp och 
välkomnar torgbesökare. 

Allt växtmaterial till vår- och sommarutsmyckningarna odlas från grunden i Motala kommuns 
egna växthus. Denna unika möjlighet har resulterat i långväga besök för att varje år uppleva det 
nya temat på årets säsongsflor.

Blomsterlök
Varje höst planteras cirka 21 000 nya lökar i säsongsrabatterna för att till kommande vår bjuda 
på ett färgsprakande vårhälsning. Valet av lökar och arrangemang är i nära samarbete med kom-
mande säsongsväxter. Detta specificeras i kommunens blomsterprogram, se nästa uppslag.

Motala centrum
Bassortiment: Växtkärl och urnor, Byarum 
Solister: Buskcyklisterna

Varamobaden
Det finns inga urnor eller sommarblommor i Varamon.

Borensbergs centrum
Växtkärl och urnor, Byarum 

Fornåsa, Tjällmo, Klockrike 
Växtmaterial tillhandahålls till intresse- och hembygdsföreningar.

Naturmiljöer, friluftsområden
Här ger den vilda floran kvaliteter och det finns inget behov av en utsmyckning i övrigt.

Väderskydd från KNM Trafiksystem.

Urnor i olika varianter från Byarums bruk.
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Blomsterprogram 
Syftet med blomsterprogrammet är att arbeta medvetet med planteringarnas färgkomposition, 
så att just det årets växter speglar något speciellt. Varje år väljs ett nytt tema. Planering och val 
av växter börjar redan under hösten året innan.

Ett exempel skulle kunna vara ”Motala - Östergötlands Sjöstad”, som kan speglas i plantering-
arnas färgsättning.

Speciella händelser, som till exempel ett jubileum eller något större evenemang, kan ge inspi-
ration till ett tema, förutsatt att det är lämpligt och möjligt att omvandla till växternas färgskala. 

Om man inom kommunen inte har speciella tankar för vad man önskar att framhålla som 
tema för det kommande året, kan man vända sig till allmänheten och be dem lämna idéer. Te-
mat kan sedan annonseras i media under försommaren, då just blomsterplanteringarna ger stor 
uppskattning. 

Stadsparken.
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Motala kommun

För frågor om Stadmiljöprogrammet, 
kontakta landskapsarkitekten på 
planeringsenheten, Gata & park.

Växel: 0141-22 50 00


