




FÖRORD

Detta examensarbete omfattar 20 poäng och har 
bedrivits under hösten 2006 och våren 2007. 
Examensarbetet är den avslutande delen vid det 
tekniska magisterprogrammet Fysisk planering.
Programmet omfattar 180 poäng och ges på 
Blekinge Tekniska Högskola vid Institutionen för 
Teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad. 
Handledare i arbetet har varit Gunnar Nyström och 
biträdande handledare Professor Anders Törnqvist.

Arbetet behandlar stadsbyggnadsutvecklingen i 
Motala tätort med fokusering kring utvecklingen inom 
ett centralt beläget verksamhetsområde. 
Frågeställningen utgår från de förutsättningar till 
stadsförnyelse som södra Motalaviken ställs 
inför med bakgrund av två stora infrastruktur 
projekt. Arbetet fokuserar på lösningar av 
bullerproblematiken kring Järn- och riksvägar 
inom tätbebyggt område samt minskande av 
barriäreffekter av ovan nämnda faktorer.

Ett stort tack till stadsbyggnadsenheten, Motala 
Kommun.

Stefan Jonsson

Karlstad Maj 2007
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INLEDNING I



I
SAMMANFATTNING

Södra Motalaviken är ett verksamhetsområde i 
centrala Motala. Området som idag karaktäriseras 
av miljöstörningar i form av buller och kraftiga bar-
riärskapande element som riksvägar och 
järnvägar, utgör ena halvan av det landskapsrum 
som Vätterviken skapar med Motala stad på ena 
sidan och Södra Motalaviken på den andra. 

Det intressanta med Motalviken är att området 
står inför två mycket viktiga infrastrukturprojekt, 
som kommer att ändra förutsättningarna för be-
byggelseutvecklingen inte bara för Södra Motala-
viken utan för hela Motala. Det första projektet är 
utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Mjölby 
– Hallsberg. Vilket vid färdigställandet komme
resultera i minskade störningar, ökad säkerhet 
samt kortare restider. En utbyggnad som öppnar 
för möjligheten till markanvändningsändringar 
inom Södra Motalaviken samtidigt som avståndet 
till regionens centrum Linköping minskas markant. 
Det andra infrastrukturprojektet rör en 
riksvägsomläggning. Där dagens kraftiga 
genomfartstrafik med person- och godstransporter 
genom Motala centrum planeras ske via en länk 
över Motalaviken. Projektets tidsplan är I-dasläget 
mycket ovisst och har för närvarande skjutits upp 
till tidigast 2015. En länk över Motalaviken skulle 
medföra en helt annat utgångsläge för en stads-
förnyelse då en stor del av de buller, hälso- och 
barriäreffekter som dagens riksvägsdragingar 
medför skulle försvinna. 

I Arbetet Stadsförnyelse av Södra Motalaviken 
har en rad områdesspecifika kvalitéer identifierats 
för att sedan lägga grunden till planförslaget. Där 
ibland skall nämnas områdets möjlighet till 
utveckling i direkt närhet till vattenkontakt med 
Vättern samt rekreationsområdet Fålehagen. 

Planförslaget som presenteras bygger på en rad 
utgångspunkter som utarbetats under arbetets gång 
och som bland annat har sina rötter i en 
landskapsanalys, där kvalitéerna i landskapet kring 
Motala centrum lyfts fram. Utgångspunkter som 
även kan beskrivas som knäckfrågor som bör lösas 
för att en stadsförnyelse av Södra Motalaviken ska 
kunna bli möjlig. Kortfattat kan utgångspunkterna till 
planförslaget sammanfattas enligt följande: Kontakt 
mellan Vattnet och rekreationsområdet Fålehagen, 
minskade barriär effekter, utblickar, tydliga stråk, 
buller samt tillvaratagande av kvalitéer inom 
planområdet respektive omkringliggande 
stadslandskap. 

Utgångspunkter som resulterade i ett planförslag 
med plats för cirka 900 bostäder. Där 
grundkonceptet består av funktionsblandning där 
markanvändningen blir möjlig genom 
barriärminskning. Vilket blir möjligt genom att 
riksväg 50 flyttas intill järnvägen samt skapandet av 
en ekodukt som knyter Södra Motalaviken till 
Vätterns vatten. 

Genom identifiering av kvalitéerna i 
landskapsrummet kring Motalaviken och möjligheten 
till exploatering av Fålehagen låter idéerna i 
planförslaget rummet kring Motalaviken slutas 
genom ett färdigställande med bostadsbebyggelse 
inom rekreationsområdet Fålehagen. Samtidigt som 
Motala tätort tillåts växa, omsluta och skapa 
ytterligare närhet till landskapsrummet kring 
Motalavikens största kvalité, vattnet!
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BAKGRUND

Motala ligger vid Vätterns utlopp till 
Motalaström i Östergötland. Kommunen har 42 000 
invånare varav 30 000 bor i Motala tätort.  
En tätort som sedan grundandet präglats av flera 
framgångsrika industriföretag. Motala är tredje 
största staden inom Linköping - Norrköping 
regionen, som marknadsförs som Sveriges 4:e 
storstadsregion. Den östra delen av Motala kommun 
är mycket attraktiv och efterfrågas ur 
boendesynpunkt bl.a. genom 
pendlingsmöjligheterna till Linköping 
(Motala kommun 2006, s.107). Med den ökade 
satsningen på kollektivtrafik med dubbelspår Mjölby 
- Hallsberg, kommer det kritiska 
restidsintervallet på 40 minuter (Nutek 2001, s.46) 
mellan Motala och Linköping att underskridas även 
för den spårbundna trafiken. Vilket ger 
förutsättningar för att även Motala tätort kommer att 
ses som ett alternativ till val av boendeort i större 
utsträckning.

Planområdet som här ifrån kommer att benämnas 
södra Motalaviken  är belägget strax söder om 
Motala centrum. Området upptar en yta av cirka 2 
km gånger 0.4 km. I söder avgränsas området av 
Vadstenavägen (riksväg 50) som är en av 
de med tungtrafik belastade infarterna till Motala.
I öster avgränsas området vidare av 
Vadstenavägen som här sammanstrålar med 
Sveavägen (riksväg 32). En sträcka som i 
dagsläget är mer belastad av trafiken än 
tidigare nämnd sträcka av Vadstenavägen, som 
vidare leds rakt igenom Motala centrum. I väster 
görs en avgränsning som tangerar 
bostadsområdet Dynudden, vilket inkluderar 
skogsområdet Skepparpinan och delar av 
Vägreservatet för en framtida sträckning av riksväg 
50.
 

Inledning S
tadsförnyelse S

ödra M
otalaviken

 

Även om utvecklingen har gått mot mindre 
störande användningar av marken inom 
planområdet så finns fortfarande oljecisterner och 
f.d. bensinstationer kvar. Samtidigt som tidigare 
verksamheter har lämnat både synliga och 
osynliga spår efter sig. Förutom 
verksamhetsområdet finns det inom planområdet 
en småbåtshamn, ett mindre villaområde med ett 60 
villor, ett skogsparti, järnvägen Mölby - Hallsberg 
samt ett Vägreservat för en utbyggnad av riksväg 50 
med en tänkt dragning över Motalaviken.

Motala

Linköping

Norrköping

10 km
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PROBLEMFORMULERING

Södra Motalaviken är ett mycket miljöstört område. 
Järnvägen och riksvägarna gör att stora delar av 
området idag är bullerstört. Samtidigt som 
utredningar visar på markföroreningar inom 
området. Området har trots ovan nämnda faktorer 
stor potential att utvecklas till en attraktiv stadsdel, 
bl.a. genom närheten till rekreation och vatten samt 
centrala Motala. Nedan följer en rad problem som 
i ett tidigt skede bedöms vara viktiga att behandla 
inom ramen för detta examensarbete.

Vad som behöver utredas är vilken framtida 
markanvändning som är funktionell inom 
planområdet? Är det möjligt att på ett effektivt sätt 
förena bostäder, verksamheter och rekreation med 
den typ av källor till miljöstörningar som finns inom 
området? 

Vilken lokalisering, utformning och 
exploateringsgrad ska ny bebyggelse vid södra 
Motalaviken ha? Ska man låta innerstaden växa 
mot söder, eller ska området präglas av en lägre 
exploateringsgrad likt övriga delar av Motala 
söder om Motalaström?

För att bostäder ska kunna bli aktuella i södra 
Motalaviken krävs åtgärder mot de miljöstörningar 
som finns i området, främst i form av 
bullerstörningar från järnvägen. Vilka åtgärder likt 
placering och orientering är möjliga att 
applicera inom planområdet för att begränsa 
störningarna?

Hur utformas anslutningen mellan den framtida 
riksvägen över Motalaviken med Vadstenavägen för 
att även de västra delarna av planområdet ska 
kunna bebyggas på ett effektivt sätt? 

Hur fysiskt integrerat är området med övriga delar 
av Motala? Och vilka åtgärder krävs för att 
Motalaviken ska bli en integrerad del av Motala 
stad? Hur begränsar man barriäreffekter som 
infrastrukturen inom området medför? 
Av stor betydelse blir att begränsa järnvägens 
barriäreffekter. 

Vilka visuella samband och kvalitéer återfinns i land-
skaps/stadsrummet kring Motalaviken? Vilken roll, 
uttryck och plats är önskvärd att ny bebyggelse inom 
Södra Motalaviken tar inom nämnt landskap/stad-
srum?  

SYFTE

Syftet med arbetet är att lägga grunden till en 
stadsförnyelse av södra Motalaviken. Att genom 
platsen och omgivningens problem och kvalitéer 
undersöka möjligheterna och förutsättningarna 
att utveckla området till en uppskattad del av 
Motala stad. 

METOD
Arbetet kommer att starta med en inventering av 
området som tematiskt redovisar gällande 
förutsättningar och förhållanden inom planområdet 
samt vid relevans även utanför den geografiska 
avgränsningen. Studier av de bullerundersökningar 
som Motala kommun genomförts kommer att ske för 
att få grepp om bullersituationen inom planområdet. 
En landskapsanalys för landskaps/stadsrummet 
kring Motalaviken kommer att framställas för att 
förstå platsens kvalitéer och de visuella sambanden 
mellan de båda stränderna. Informationen kommer 
att analyseras och utgöra grunden till ett planförslag 
för en stadsförnyelse av södra Motalaviken.

AVGRÄNSNING

Arbetet avgränsas av de delar som nämns under 
rubrikerna problemformulering och metod. De 
ekonomiska aspekterna samt problematiken kring 
markföroreningarna kommer inte att behandlas 
inom ramen för detta examensarbete
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Förutsättningar S
tadsförnyelse S

ödra M
otalaviken

GRÖNSTRUKTUR

Södra Motalaviken upplevs som ett typiskt 
verksamhetsområde. Bortsett från 
villabebyggelsen trädgårdar, består området  av 
stora asfalterade ytor för transporter och 
uppställningar. Inom området finns dock stora 
möjligheter att utveckla de grönområdens som finns. 
Den största delen av dessa områden återfinns längs 
stränderna, med utblickar mot stadsbebyggelsen på 
andra sidan viken. Nedan görs en genomgång av 
områdets grönområden. Fålehagen (6) inkluderas 
på grund av dess närhet till planområdet.

A B C

A

B

C

Skepparpinan

Fålehagen
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1. Strömbroparkens västerläge tillsammans med 
utblickarna mot vattnet och staden ger parken höga 
kvalitéer. Mot väster övergår parken till ett smalt 
grönstråk mellan verksamheterna och vattnet. 
Stråket består av klippta gräsytor och övervuxen sly 
som effektivt skymmer utblickarna mot Vättern.

Användning: Gång- och cykelstråk mellan centrum, 
verksamheterna och bostäderna inom och väster om 
området.

2. Strax öster om oljehamnen återfinns en 
mindre  ekbevuxen skogsdunge. Det täta 
lövverket gör att stranden skuggas av 
eftermiddags- och kvällssolen. Vid vattnet finns en 
brygga och två mindre avskilda sandstränder.  Från 
strandkanten kan man överblicka hela östra 
Motalaviken.

Användning: Bedöms som låg, skräpet skvallrar om 
att platsen avskildhet uppskattas.

3. Mellan järnvägen och Vadstenavägen sträcker sig 
ett skogsområde som fungerar som skydd mellan 
bostäderna och verksamheterna. Området består i 
huvudsak av lövträd och sly samt ett visst inslag av 
ek. Båda delarna är bullerstörda.

Användning: Skydd för bostäderna, avstjälpning för 
trädgårdsavfall.
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6. Skogs- och rekreationsområdet Fålehagen ligger 
på en höjdrygg som börjar sin stigning vid Vätterns 
strand. Områdets domineras av barrskog med ett 
visst inslag av lövskog i områdets östra delar. 
Området är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet.

Användning: Rekreationsområde för hela Motala 
tätort.

Förutsättningar S
tadsförnyelse S

ödra M
otalaviken

4. Inom Skogsområdet vid Skepparpinan finner man 
trevliga stigar som slingrar sig längs med stranden 
och en småbåtshamn med tillhörande bodar. Längs 
hela strandremsan kan man blicka in mot 
Motalaviken där stadens siluett avtecknar sig.
Området består av lövskog med mindre inslag av 
barr.

Användning: Strövområde för de boende i området, 
samt användare utav småbåtshamnen.

5. Den västra delen av planområdet upptas av ett 
blandskogsområde. Stora delar av området utgörs 
av vägreservatet för riksväg 50. Området är kraftig 
bullerstört från både järnvägen och Vadstenavägen.

Användning: Låg

      
      11



Förutsättningar S
tadsförnyelse S

ödra M
otalaviken

RIKSINTRESSEN

Naturvård – Vättern
Sjön Vätten är känd för sitt rena och klara vatten 
med ett siktdjup på upp till 12 meter. Sjön har mycket 
höga natur- och kulturvärden med en rik fauna med 
ett flertal relikter från istiden. Vättern är även geolo-
giskt intressant genom den förkastningsbrant som 
gav upphov till sjöns bildande för 280 miljoner år 
sedan. Riksintresset skyddas enligt miljöbalken 3 
kap 6 §, vilket innebär att området ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt skadar naturvärdena. (Ban-
verket 2005. s, 30)

Kulturmiljö Göta Kanal
Riksintresset motiveras enligt följande av Länssty-
relsen i Östergötlandslän:

“Kommunikationsmiljö med landets främsta 
kanalmiljö (utförd 1810-32), av stor teknikhistorisk 
betydelse och med dominerande läge i omgivande 
landskap. (Industrimiljö).”1

Riksintresset för kulturmiljövården omfattar hela 
kanalmiljön längs Göta kanal sträckning genom 
Östergötland och innefattar även Motalas solfjäder-
formade stadsplan. Inom riksintresset finns ett flertal 
element som tillsammans bildar ett minnesmärke för 
industrialismens införande i Sverige. Av intresse på 
grund av närheten till planområdet skall nämnas 
Motalahamn med hamnmagasin och stenkajer, 
storbron från 1783 över Motalaström samt Göta 
kanalbolagets huvudkontor med 
slussvaktar-boställen.2
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Friluftsliv Göta kanal – Motalaviken - Vättern
Området kring Göta kanal är genom hela Motala 
kommun förklarat som riksintresse för det rörliga 
friluftslivet, med en avgränsning som även täcker in 
Motalaviken. Intresset är i första hand skyddas av 
miljöbalkens hushållsbestämmelser i 3 kap och 4 
kap samt det generella strandskyddet. Vättern med 
dess öar och strandområden är angivet som riksin-
tresse enligt 4 kap miljöbalken, där det föreskrivs att 
turismen och friluftslivets intressen skall beaktas vid 
bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
(Motala kommun 2006, s.166)

Kommunikationsanläggningar
Järnvägssträckan mellan Mjölby och Hallsberg är 
en del av stamnätet och är där med av riksintresse 
för kommunikationsanläggningar. Avgränsningen 
inkluderar de stationer för resandeutbyte, bangårdar 
för godshantering och övriga spåranslutningar som 
behövs för att säkerställa transportfunktionen. Även 
nya stråk enligt stomnätsplanen samt markreservat 
för planerade ny- och ombyggnadsåtgärder som kan 
förväntas ingå i detta nät utgör mark- och vattenom-
råden av sådan betydelse för järnvägssystemet att 
de är av riksintresse för kommunikationsanläggnin-
gar. (Banverket 2004, s. 9)

Totalförsvaret - Vättern
Vättern är av riksintresse för totalförsvaret. (Banver-
ket 2005, s.31)

Yrkesfisket – Vättern
Vättern utgör riksintresse för yrkesfiske vilket skyd-
das av miljöbalken  3 kap 5 § vilket innebär att områ-
det ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar 
yrkesfiskets bedrivande. (Banverket 2005, s.31)

      
      13



Förutsättningar S
tadsförnyelse S

ödra M
otalaviken

HISTORISK UTVECKLING
1900

1950

1

2

3

4
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2000

1900
Kring 1900 var bebyggelsen inom Södra Motalaviken 
koncentrerad främst kring de östra delarna av områ-
det. Där Strömbron idag landar låg från 1600-talet en 
gård (1) som senare skulle utvecklas till ett 
gästgiveri. Idag finns endast fragment av de 
byggnader och den park som utgjorde 
Gästgivaregården. Under 1870 delades området 
upp i två delar av järnvägen till Mjölby (2). (guide till 
Motala verkstad och Göta kanal, Motala kommun, 
2003, s. 69)

1950
I slutet av 1940- och början av 50-talet 
uppfördes ett 70-tal egnahembostäder i området (3). 
Årtionden som även större delen av de 
verksamhetslokaler som finns inom de östra delarna 
av området byggdes (4).

2000
Under 60-talet raderas slutligen miljön kring 
Gästgivaregården ut av konstruerandet av den nya 
infartsleden (5). Under 70- och 80-talet uppfördes 
den modernare industribebyggelsen i de västra 
delarna av området (6). Från 90-talet har 
bebyggelseutvecklingen bestått av en del 
utbyggnader av befintliga industrilokaler samt 
nyuppförandet av ett fåtal verksamhetslokaler i de 
östra delarna.

3

5

6
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MARKANVÄNDNING

Tätortens långsiktiga utveckling
I översiktsplan för Motala kommun redovisas 
ställningstagandet att Motalas tillväxt till stora delar kan 
ske genom förtätning av staden. Samt att viss 
kompletterade bebyggelse kan upplåtas kring stadens 
ytterkanter. För att kunna bedöma om 
bostadsbebyggelse utanför den sammanhållna tätorten 
är lämplig eller ej, tar man upp tre särskilt viktiga 
faktorer som ska beaktas vid lokalisering av nya 
bostäder. 1: Befintliga skolor bör understödjas, kartan 
till höger redovisar ett rödmarkerat område som visar 
en radie av 2 km, dvs. det som betraktas som normalt 
gångavstånd för åldersgruppen låg- till högstadium. 
De centralt belägna gymnasieskolorna täcker med en 
radie av samma definition på 4 km i stort samma yta. 
2: Cykel och kollektivtrafik bör kunnas nyttjas som 
transportmedel till arbetsplatser i Motala och regionen.  
I översiktsplanen görs bedömningen att ett avstånd 
på cirka 5 km är acceptabelt avstånd för att använda 
cykel som transportmedel. Som framgår av kartan 
ligger större delen av Motala tätort inom en radie av 3 
km (svart markering) från järnvägstationen där också 
regionala busslinjer ansluter. Den sista faktorn rör 
vatten- och avloppshantering som ska kunna hålla en 
långsiktigt godtagbar standard. (Motala Kommun 2006, 
s.48)

Södra Motalaviken
Motala kommun har sedan 1990 haft en restriktiv 
inriktning när det gäller handelns etableringar. 
Kommunens åsikt gör gällande att en stark och levande 
stadskärna är en av de viktigaste förutsättningarna för 
Motalas attraktivitet. Motalas handelspolicy inbegriper 
kortfattat följande: dagligvaruhandel lokaliseras i första 
hand till stadsdelscentrum för att öka tillgängligheten till 
service och för att minska transportarbetet. 
Sällanköpsvaror lokaliseras i första hand till 
stadskärnan och skymmande varor lokaliseras till Brås-
torpsområdet. (Motala kommun 2006, s.82)       
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Störningskällor
Inom södra Motalaviken finns runt 50 företag 
etablerade inom handel, tjänster och tillverkning. 
Den övervägande delen består av mindre företag 
med ett fåtal anställa som tillhandahåller tjänster 
och varor knutna till bil eller fordons underhåll. Inom 
handel finns ett vist utbud av sällanköpsvaror och 
möbelförsäljning. Tjänstesektorn representeras av 
försäkringsbolag och mäklare. 

På efterföljande sida görs en redovisning av 
markanvändning gällande verksamheter, handel 
och kontorsändamål. Nederst på sidan utläser man 
en gradering av den störning som användningen av 
marken

ger upphov till. Graderingen av störning har inte tagit 
hänsyn till om bostäder är lokaliserade i närheten 
eller inte, vilket skulle föranlett att en mindre störning 
mycket väl kunnat upplevas som en kraftig störning. 
Och därmed gett ett resultat som inte kan 
likställas inom hela planområdet. Graderingen utgår 
från tre parametrar där den första gör gällande om 
det transportarbete som verksamheten alstrar 
uppgår till den graden att den verkar störande i 
förhållande till övriga delar av södra Motalaviken. 
Den andra parametern behandlar de material, 
ämnen eller tillverkningssätt som kan antas brukas 
inom verksamheten. Slutligen har det buller som 
alstras från

verksamheten tagits i beaktande, en störning som 
kan komma från de maskiner som använd inom 
fastigheten likväl som ventilationssystem och dylikt. 
En hög gradering av störning har föranletts av att 
flera kriterium har uppfyllts och det omvända 
förhållandet för en låg grad av störning. Insamlandet 
av data har skett genom en rad observationer och 
vistelser i området, men även av en del antaganden 
om en verksamhets  beskaffenheter, t ex kan man 
anta att en bilverkstad hanterar explosiva gaser.

Vadstenavägen: En långsmal byggnad som innehåll
både bilverkstad, restaurang och bensinstation. En bild 
som får representera de östra delarna av området, där 
flera olika verksamheter återfinns inom samma 
byggnadskropp.

Vätterviksgatan: I det minst miljöstörda delarna av 
området finns föreningslokaler, tryckerier och 
bostäder i gedigna byggnader.

Ringtrastvägen: I de västra delarna av området 
uppträder verksamhetslokalerna mer som solitärer 
av mer modern beskaffenhet.
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OMKRINGLIGGANDE STADSDELAR

Dynudden
Bostadsområde med ett 60-tal friliggande bostäder, 
övervägande del enplans bebyggelse. Bebyggelsen 
är koncentrerad kring en gata med långsmala tomter 
som sträcker sig ned till Vätterns strand, vilket gör att 
i princip hela strandzonen kring området är 
privatiserad. De sydvästra delarna av området är 
planerade för en ytterligare bebyggelse bestående 
av friliggande enfamiljshus samt kedjehus. Den 
bebyggelse som finns inom området idag är tydligt 
avskiljt från Södra Motalaviken dels genom Järnvä-
gens barriäreffekt och dessutom genom det rent fy-
siska avståndet mellan de båda områdena. Trots en 
ytterligare exploatering av Dynudden kommer de 
båda områdena att tydligt vara särskiljda.   

BRINKEN
Stadsdel som till största delen består av friliggande 
enfamiljshus i upp till två våningar, belägna på 
höjdsluttningen. Inom området finns en F-9 skola, 
vårdcentral samt äldreboende. Kring Sveavägen 
finns en volymmässigt större bebyggelse än i övriga 
Brinken, en bebyggelse som består av stadsvillor 
samt en del flerbostadshus. Våningsantalet ligger 
mellan två till tre, med indragen takvåning. 
Stadsdelen splittras av den hårt trafikerade 
riksvägen och saknar närhet till ett stadsdelscentrum. 
De boendekvalitéer som kan tillräknas 
området hör närhet till offentligservice samt utblickar 
mot staden och landskapet. 

Centrum

Motalaviken

Södra Motalaviken
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Södra Motalaviken omgärdas av två stycken 
riksvägar som begränsar rörelsemönstret för 
oskyddade trafikanter. Genom vägstrukturen delas 
området upp i tre delar. Området norr om 
järnvägen avskiljs genom järnvägen. Området nås 
via Strömbrogatan (1) som begränsas i höjd samt via 
Strömbron (2) med belastnings begränsningar. Östra 
respektive västra delen av området avskiljs genom 
ett grönområde (3). Södra Motalaviken trafikmatas 
genom korsningar till lokalgator och genomfartsgator 
med Vadstenavägen och Sveavägen. Den 
genomfarts trafik som passerar planområdet 
genereras till övervägande del av bostadsområdet 
Dynudden, vars trafikmatning sker genom södra 
Motalaviken.

riksväg
genomfartstrafik
lokaltrafik
gång- och cykelväg
busslinjesträckning
Busshållplats

1

2

3

Dynudden

RIKSVÄGSOMLÄGGNINGEN

Trafiksituation
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Riksväg 50 (Vadstenavägen) kantas av en rad 
infarter till verksamhets- och bostadsområdena inom 
södra Motalaviken. Vägen kan endast korsas på ett 
trafiksäkert vis på ett fåtal platser på den närmare 
två kilometer långa sträckan där vägen kantas av 
bebyggelse. Vilket gör att vägen på ett effektivt sätt 
skiljer Södra Motalaviken från rekreationsområdet 
Fålehagen.

Typiskt för gatustrukturen inom Södra Motalaviken är 
de långa och raka västöstliga gatorna, som genom 
verksamhetsområdena uppleves som mycket ödsliga 
och monotona. Trottoarer finns bitvis kring bostads-
bebyggelsen men saknas i övrigt i hela 
området. Något internt gång- och cykelvägsystem 
finns inte, vilket gör att oskyddade trafikanter 
blandas med den trafik som alstras av 
verksamheterna i området. Övergången vid 
Stenavadsgatan är av betydelse för transporter till 
och från den norra sidan av järnvägen, då den är 
den enda som ej är begränsad av höjd och 
belastningsrestrektioner.
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Sveavägen, som vid sträckningen genom 
planområdet är en sammanstrålning av Riksväg 
50 och 32, uppmätte 2002 ett årsmedelvärde på 
närmare 17 000 fordon per dygn, varav 1500 klassas 
som tunga fordon. (Vägverket 2005, s.8) Sveavägen 
upplevs som en stor barriär mellan södra 
Motalaviken och i första hand stadsdelen Holm med 
låg, mellan och högstadieskola. Inom planområdet 
kan vägen korsars på två ställen, vid den trafikljus 
reglerade korsningen samt via en passage under 
vägen intill Motalaström.

Riksväg 32 sträckning genom stadsdelarna Brinken 
och Övre Holms består av två skarpa kurvor och en 
kraftig lutning mot norr. Det stora trafikflödet och 
vägens utformning i övrigt med endast bitvis 
separering av oskyddade trafikanter. Vilket gör att 
vägen håller en låg standard vad gäller 
trafiksäkerhet. Riksvägen utgör en mycket kraftig 
barriär mellan ovan nämnda stadsdelar och blir 
därmed även en barriär för trafikanter som vill ta sig 
mellan Södra Motalaviken och de sydöstra 
stadsdelarna.
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Riksvägsomläggningen
Idag belastat Motala tätort av Riksvägarnas dragning 
som passerar de mest centrala och tätbefolkade 
delarna av staden. Genomfartstrafiken samt in- och 
utfartstrafiken som består av en avsevärt stor del 
tungtrafik upplevs som mycket störande för 
stadsmiljön, och ger även upphov till säkerhetsrisker 
och miljöstörningar. Trafiksituationen har under flera 
årtionden varit grunder för utredningar gällande en 
omläggning av riksväg 5o med en sträckning över 
Motalaviken. För närvarande ligger projektet under 
utredningsfasen. Den nya riksvägen är tänkt att 
dimensioneras för 110 km/h med mötesfria körfält. 
Flera alternativa sträckningar har utretts gällande 
sträckningen Motala - E4, samt avfarter till Motala. 
(vägverket 2005, s. 2) Inom ramen för detta 
examensarbete kommer en utbyggnad av riksvägen 
inom det vägreservat som finns utlagt att behandlas 
med en tänkt av- och påfart inom på kartan markerat 
område. Ett vägreservat som påverkat planeringen i 
Motala under årtionden och finns beskrivet i 
Översiktsplan 2006. Riksväg 50 genom Motala 
ligger i nuvarande nationella väghållningsplan med 
byggstart i perioden 2012–2015, men med slut-
förande efter år 20153. Riksvägsomläggningen 
kommer att ha stor påverkan vad gäller buller, 
trafikflöden och markanvändning inom planområdet.

Rödmarkering: Tänkt dragning över Motalaviken.

Vitmarkering: Alternativa vägdragningar mellan R50/
R32/E22 och Centrum Ring

Förutsättningar S
tadsförnyelse S

ödra M
otalaviken
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Barbro Eklund Stadsbyggnadschef Motala kommun,
telefonsamtal april 2007.
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Följande siffror är hämtade från Vägverkets 
beräkningar för trafiksituationen för Motalas 
huvudvägnät i samband med den fördjupade 
utredningen för utbyggnaden av riksväg 50 mel-
lan E4 och Motala (vägverket 2005, s. 9). Värdena 
redovisar antal fordon per årsmedeldygn med tunga 
fordon per årsmedeldygn inom parantes. Karta 1 
redovisar beräknade värden för 2020 års trafiksitua-
tion, vilket används som utgångsläge för jämförelse 
med karta 2 respektive 3.
Ur Vägverkets data framhålls tre mätpunkter för att 
redovisa de planerade vägprojektens påverkan på 
södra Motalaviken.

Nedanstående data visar på en kraftig minskning av 
dygnsmedeltrafiken kring södra Motalaviken vid en 
dragning av riksväg 50 över Motalaviken. Trafiken 
vid mätpunkt 1 (Vadstenavägen) skulle minska med 
58 respektive 88 procentenheter. Vid Mätpunkt 3 
(Sveavägen) som kan likställas med 
vägsträckningen utmed planområdets östra gräns, 
uppvisas en kraftig reducering av båda trafikslagen. 
En reducering som skulle betyda mycket för 
minskningen av barriäreffekterna, miljöstörningarna  
och trafiksäkerheten inom Södra Motalaviken.

Nedan redovisas trafikflödena kring Södra 
Motalaviken vid en sammanknytning av Riksväg 50 
och 32, genom en dragning som av 
Vägverkets utredning framhålls mest trafikekono-
misk. En sammanknytning av riksvägarna anses 
av Motala kommun som en förutsättning utöver 
dragningen över Motalaviken för att nå en önskvärd 
trafiksituation inom Motalatätort. Sammanknytningen 
minskar dygnsmedeltrafiken för båda trafikslagen 
med en sjättedel för Sveavägen vid Östra delen av 
planområdet.
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Järnvägssträckan mellan Mjölby och Hallsbergs 
utgör 10 mil av det stråk som Banverket refererar till 
som godsstråket genom Bergslagen. Banan har nått 
sin fulla kapacitet med långa restider och förseningar 
som följd, tilläggas ska även att visa avsnitt av banan 
har nått sin tekniska livslängd och därmed är dyra att 
underhålla. Dubbelspårsutbyggnaden som startade 
2006 kommer att medföra ekonomiska besparingar 
för godstrafiken samt ge möjlighet för regionaltågen 
Norrköping – Mjölby att fortsätta till Motala. (Banver-
ket 2006, s.1)

Planområdet innefattas i den järnvägsplan som 
gäller för sträckan Motala – Norrsten. Söder om 
Motalastation fram till Gästisgatan (1) går banan i 
ett nytt läge för att öka banradien. Efter Gästisgatan 
återgår spåret in mot befintligt spårläge och löper 
därefter 6 meter öster om det

Förutsättningar S
tadsförnyelse S

ödra M
otalaviken

befintliga. Den nya järnvägsbanken kommer inom 
området att uppta en yta om 30 meter från släntfot till 
släntfot. Sträckan Norrsten – Motala är 
dimensionerat för en maximalhastighet på 160 km/h. 
Mellan Södra Freberga och Stenavadet (2) är 
hastigheten 110 km/h samt mellan Stenavadet fram 
till stationsområdet 100 km/h (Banverket 2005, s.19)

I och med dubbelspårs utbyggnaden kommer 
åtgärder för att minska bullerstörningarna mot 
befintlig bostadsbebyggelse att genomföras. Dessa 
åtgärder består av bullerdämpande plank, vilka 
sträckor som är berörda redovisas av den tematiska 
kartan under rubriken buller (sid 26) en rad åtgärder 
kommer att genomföras för att öka standarden 
på korsningarna över och under järnvägen vilka 
beskrivs nedan enligt information från Banverket 
(2005, s.19).

1. Gästisgatan
En ny dubbelspårsbro byggs över gästisgatan, fri 
höjd 3.2 meter.

2. Stenavadsgatan
Dagens gångfålla ersätts med en planskild gång- 
och cykelpassage. Utformning: under utredning.

3.Taltrastvägen
 Järnvägsövergången ersätts med en planskild 
korsning, där Taltrastvägen passerar under järnvä-
gen.

4. Gångfållan vid Dynudden ersätts med en gång- 
och cykeltunnel

DUBBELSPÅRS UTBYGGNAD

4
3 2

1
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I samband med dubbelspårs utbyggnaden kommer 
Banverket att genomföra bullerdämpande åtgärder 
för att minska störningarna på befintlig bebyggelse. 
Kartan ovan är en sammanställning av den 
bullerutredning som Banverket låtit utföra, för att 
redovisa de tänkta åtgärdernas effekt på 
befintlig bostadsbebyggelse. Kartan visar de 
områden där störningen från järnvägen överstiger 
en ekvivalentljudnivå på 55 respektive 60 dBA 1.5 
meter över marknivån (Banverket 2005, bilagor a3). 
Där en ekvivalent ljudnivå på 55 dBA är riktvärdet 
för uteplats i anslutning till bostaden och 60 dBA är 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå för bostadsområdet i 
övrigt. Inom ytterst begränsade platser inom mätom-
rådet (blå avgränsning) beräknades en ljudnivå som 
understig riktvärdet för maximal ljudnivå på 70 dBA 
för uteplats i anslutning till bostad. Riktvärdena är 
fastställda av riksdagen i samband med Infrastruk-
turpropositionen 1996/97:53 och gäller buller från 

Buller

spårbunden trafik vid 
nybyggnad av bostäder och infrastruktur4. 

Mätområde / < 70 dBA max

< 60 dBA ekv

< 55 dBA ekv
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I dagsläget finns det inga skyddsavstånd gällande 
nybebyggelse nära järnväggar med transporter av 
personer eller farligtgods (Banverket 2004, s. 16). 
Ovan redovisas ett 
skyddsavstånd från järnvägen efter det att 
dubbelspårets utbyggnad. Avstånden visar 30 respe-
ktive 50 meter från järnvägen och är hämtade som 
rekommendationer från Göteborgs översiktsplan. 
Där man förespråkar ett bebyggelsefritt område fram 
till 30 meter från järnvägen och där bostadsbebyg-
gelse och liknade kan uppföras minst 50 meter från 
järnvägen. Ovanstående rekommendationer har 
tillkommit främst för att klara risker med urspårning 
och olyckor med farligt gods. (Banverket 2003, s.19) 
Den bebyggelsefria zonen på 30 meter är 
dimensionerad efter Länsstyrelsen i Stockholms 
policy för 
riskhänsyn kring järnvägstransporter med farligt 
gods och bensinstationer (banverket 2003, s. 17). 

I rapporten skattas skadezonen vid kollision till 200 
gånger 25 meter respektive 70 gånger 25 meter vid 
urspårning. Avstånd som är skattade efter uträknin-
gar som visar att endast 0,5 % av vagnarna vid en 
urspårning hamnar 25 meter eller längre från spåret, 
med marginell betydelse av hastighet över 100 km/h.

För närvarande finns det i Sverige inga fastställda 
gränsvärden för exponering av elektriska och 
magnetiska fält. Statens strålskyddsinstitut 
rekommenderar dock att man arbetar efter en 
försiktighets princip som baseras på följande:

“ om åtgärder som generellt minskar exponeringen, 
kan vidtas till rimliga kostnader bör man sträva efter 
att reducera fält som avviker starkt från vad som kan 
anses vara normalt i den aktuella miljön”

Av intresse är att titta på de studier som gjort 
beträffande förhöjda värden i närheten av järnvägar. 
Magnetfältet kring järnvägsledningen avtar med 
avståndet och uppgår till cirka 0,3 till 1 uT 20 meter 
från järnvägen när ett tåg passerar. Vilket kan jäm-
föras med ett meridianvärde på 0,05 till 0,1 uT i en 
Svensk bostad. Samtidigt som man vid 
kontorsarbete framför bildskärm utsätter sig för ett 
magnetfält på mellan 0,3 till 0,7 uT. (Banverket 2003, 
s.14)

Urspårning och strålning
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BARRIÄRER OCH TILLGÄNGLIGHET

Kartan till höger redovisar de huvudsakliga 
rörelsemönstren som har identifierats för gående och 
cyklister inom inom planområdet. De 
vitmarkerade pilarna visar vart mönstret 
sammanfaller med gång- och cykelvägarna. 
Anmärkningsvärt är att de huvudsakliga 
rörelsemönstren i huvudsak är obrutna i förhållande 
till de barriärer som finns inom området. 
Ett förhållande som delvis har sin förklaring i 
barriärernas närvaro.

Kartan till höger redovisar järnvägens och riksvägens 
dragningar genom planområdet, som på ett effektivt 
sätt längsgående delar området i två delar. Pilarna 
redovisar mönstren på vilket vis gående och 
cyklister har möjligheten att korsar dessa barriärer. 
Vit markering visar sambandet mellan korsandet 
av barriär och de huvudsakliga rörelse riktningarna 
(ovan). Ett sammanförande av de två tematiska 
kartor som redovisas på denna sida visas att det 
huvudsakliga korsandet av barriärer sker inom 
områdets östra del. De tre västliga korsningarna är 
inte av samma vikt för områdets 
kommunikations möjligheter, men är av betydelse för 
de västra delarnas kontakt med vattnet, stråket längs 
vattnet samt Dynuddens kontakt med södra 
Motalaviken och Fålehagen. Utformningen och 
placeringen av nya passager över eller under 
järnvägen kommer att vara av betydande vikt vid en 
eventuell nyexploatering av Södra Motalaviken.

1, Trafikljusreglerad 
korsning

2,Planskild korsning

3, Övergångsställe

4, Gångfålla

5, Korsning med ljus,
 ljud och bommar

6, Gångfålla
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LANDSKAPSANALYS

Landskapets förutsättningar har i alla tider format 
människans bosättningar. Faktorer som tillgång till 
naturresurser som kraftkällor, föda, kommunikationer 
eller rent topografiska eller geografiska egenskaper 
för t ex militära ändamål, är faktorer som påverkat 
och kan utläsas i våra byggda miljöer. Med de 
teknologiska landvinningar som har gjorts sedan 
industrialismens början har människan till viss mån 
lyckats frigöra sig från beroendet av att leva och 
producera vid platser med specifika 
landskapsförutsättningar. Kortfattat menar jag att de 
senaste århundradets städer inte har 
närmelsevis samma behov av självförsörjande som 
tidigare städer som försörjdes av ett omkringliggande 
omland. Med teknologi som möjliggjorde en 
separering mellan produktion och kraftkälla under 
industrialismen och med dagens utveckling där stora 
mängder information kan förflyttas står vi dag i en tid 
där ett stort antal varor och tjänster kan produceras 
och konsumeras oberoende av geografisk position. 
Således har landskapets egenskaper en annan roll 
för ett samhälles utveckling idag jämfört med 
tidigare. Från att tidigare vara en förutsättning för 
ett samhälles uppkomst och produktion fungerar det 
stadsnära landskapet allt mer för att erbjuda 
invånarna upplevelser och rekreation. För att 
förtydliga resonemanget kan man titta på tillgången 
på strömmande vatten som tidigare bestämde 
placeringen av tidiga industrier, för att driva 
kvarnar och smedjor, men som idag främst ses 
som ett kvalitetshöjande element i stadsmiljön. Jag 
menar att en stads geografiska och topografiska 
förutsättningar och sambandet med bebyggelsen är 
mycket betydelsefullt för intrycket av en stad. Genom 
att förstå landskapets utvecklingspotential kan man 
erbjuda ett stadslandskap som förmedlar en stads 
historia och identitet. Genom att förtydliga 
sambandet mellan bebyggelse och 

landskapsförhållande med utblickar, stråk och platser 
och låta landskapet kvalitéer bli en del av en stads 
varumärke med attraktiva lokaliseringar för bostäder, 
verksamheter och rekreation.

Nedan följer efter en kort beskrivning av det 
närbelägna landskapsrummet kring Motalaviken, en 
analys som syftar till att finna de identitetsskapande 
miljöer som finns inom det område som på kartan 
definieras som Motalavikens landskapsrum. Med 
identitetsskapande miljöer menas här så väl rum, 
stråk, utblickar och platser formade av landskapet 
så väl som enskilda element av den byggda miljön. 
Vars egenskaper på ett tydligt sätt kan särskiljas för 

att vara identitetsskapande för den 
omkringliggande miljön. Nedan visas det område 
som jag har valt att kalla Motalavikens 
landskapsrum. Avgränsningen görs efter det som 
man rent visuellt kan betrakta och uppfatta som 
en sammanhängande helhet vid en vistelse kring 
Motalaviken. Vilket har ett starkt samband med 
landskapets rent topografiska förutsättningar, därav 
presenteras nedan stående information tillsammans 
med en topografisk modell av området.
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Motala kommun klyvs i väst östlig-riktning av en 
förkastningsbrant som delar in kommunen i två 
naturgeografiska regioner. Den norra delen består 
av urberg med ett sjörikt landskap med djupa 
skogar. På den flacka slätten i söder breder rika 
jordbruksmarker ut sig över den yngre sedimentära 
berggrunden. (Motala kommun 2003, s. 8) I 
randzonen mellan dessa regioner ligger Motala 
tätort. Landskapet kring Motalaviken upplevs som 
en rumsbildning som öppnar sig åt väster mot 
sjön Vättern. Rummet med Vättern som sträcker 
sig in mot staden och landskapsformationerna där 
inom har angett riktningen för stadens bebyggelse 
och är därmed mycket identitetsskapande och 
är av betydelse vid en stadsutveckling av södra 
Motalaviken. Landskapsrummet kan grovt delas in i 
tre delar vilka beskrivs nedan. 

1. Bebyggelsen söder om Motalaström består till 
största delen av enfamiljshus, som klättrar uppför 
den höjdrygg som sträcker sig från Dynudden och 
vidare österut. Området bjuder på storslagna 
utblickar mot Motala centrum och Vättern. Den 
skogsbeklädda delen av höjdryggen omnämnt 
som Fålehagen och Vättern med strömmen utgör 
gränsen och riktningen för bebyggelsen. Mot söder 
tar Östgötaslättens jordbrukslandskap över. Från 
gatorna uppe på stadsdelen Brinken upplevs staden 
ligga skyddat som i en dal, den solfjäderformade 
stadsplanen kan skönjas genom byggnadernas 
inbördes förskjutningar.

2. Landskapet norr om strömmen är inte lika 
dramatiskt som söder där om. Förutom 
Bondebacken som är en mycket tydlig höjd i centrala 
Motala, utgörs höjdskillnaden endast av en ganska 
blygsam slutningen ner mot Motalaviken. Den 
karaktäristiska stadsplanen med sina gator som 
radiellt utgår från samma punkt ute i Motalaviken gör 
att man vid varje korsning mellan de radiellt gående 

och längsgående gatorna får en fri siktlinje ner till 
vattnet.

3. Motalaviken förbinder Vättern med Göta kanal och 
Motalaström och är ett mycket påfallande element 
i stadsmiljön. Viken utgör förgrunden till Motalas 
stadssiluett som kan beskådas från i stort vart man 
än befinner sig längs Motalavikens stränder. 
Motalaviken utgör grunden till den som jag har valt 
att kalla landskapsrummet kring Motalaviken, ett 
rum som i söder sluts genom den skogsbeklädda 
Fålehagen och villa bebyggelsen som klättrar upp 
för Brinken. I norr begränsas rummet av den tätare 
kvartersstaden med Höghusen i Gamla stan som 
förlängning. I väster når rummet inga gränsar och 
sträcker sig mot horisonten.

Bondebacken

Fålehagen

Gamla stan

Brinken

Motalaström
Göta kanal

Dynudden
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Panorama från södra sidan av Motalaviken.
Motalavikens södra stränder är i till övervägande 
del lättillgängliga och från hela sträckan mellan 
Strömbron och Skepparpinan avtecknar sig 
Motalastads siluett mot himlen. Från hamnens 
rödmålade magasin (1) följer en rad tydliga 
identitetsskapande element som Motalakyrka (2) 
som sträcker sig över omgivande bebyggelse. 

Bondebackens två radio master (3) med en höjd 
av 120 meter är förmodligen Motalas tydligaste 
landsmärke som syns över stora delar av omlandet 
och är på många sätt en symbol för staden. Den 
täta kvartersstaden (4) utgör endast 10 kvarter runt 
torget och kyrkan i den östra delen av den radiala 
stadsplanens cirka 60 kvarter. Ett stadsplanemönster 
som tydligt upplevs genom en vistelse i de centrala 

delarna av staden. Men även på håll genom de 
10 stycken punkthus (5) som ligger på ett band i 
de nordligaste kvarteren av  stadsplanen. Genom 
punkthusens volym och höjd som skiljer sig från den 
betydligt lägre bebyggelsen samt strikta placering i 
den bågformade stadsplanen. Kan man ana 
stadsplanens läge och sträckning i staden genom 
den inbördes förskjutningen mellan husen.

12345
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Panorama från strandpromenaden på Motalavikens 
norra strand. Genom strandpromenadens 
bågformade dragning kan visa element upplevas likt 
panoramat från södra sidan. Med fokus mot 
Motalaviken södra strand upplevs följande. 
Motalahamns byggnader (1) som var en viktig del av 
kanalbyggandet vid 1800-talets början, är givetvis ett 
viktigt inslag av vyn. I bakgrunden syns stadsdelen 
Brinken (2) där villorna klättrar uppför den höjdrygg 
vars förlängning över går till det skogsbeklätt 

rekreationsområdet Fålehagen (3). Större delen av 
södra Motalaviken är bebyggt med övervägande 
del låga verksamhetslokaler med platta tak. Trots 
norrsluttningen skymtar endast ett fåtal höga 
byggnader över träden som de gamla oljecisternerna 
(4). Förutom småbåtshamnen (5) och bebyggelsen 
nedanför Brinken upplevs den södra stranden som 
närmast obebyggd mark. Med de tre elementen, 
vatten som möter skogen respektive skogen som 
möter himlen upplevs miljön som en plats där man 

blickar ut ur staden och möter det obebyggda 
omlandet. Vilket står i motsats till att Motalaviken i 
praktiken är kringbyggd längs båda sidor.

1 2 3 4 5
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I området kring hamnen och Kanalön återfinns 
en miljö med starka kopplingar till de historiska 
händelser som har påverkat stadens utveckling. 
Påtagligast är givetvis byggandet av Göta kanal 
(1) som renderade de första industrialiserade 
verkstäderna för uppförandet och driften av kanalen. 
(Motala kommun 2003, s.18) Av betydande inverkan 
på områdets karaktär finns Göta kanalbolagets 
huvudkontor (2) i nyrenässansstil med anor 
från 1820. På Kanalön (3) som skiljer strömmen 

från kanalen finns slussvaktarbostäder (4) i två 
generationer samt lotsbostad (5). Norra  och södra 
sidan av strömmen kopplas 
samman av Strömbrons (6) 9 stenvalv ursprungligen 
från 1787. Inom hamnområdet finns en rad 
magasinsbyggnader varav de äldsta är 
Göta kanalbolagets magasin (7) från 1820-talet. 
Hamnområde var tidigare av yttersta vikt för 
byggandet av kanalen samt för de industrier som 
växte upp i området. Byggnaderna inhyser numera 

museum, kontor och restauranger. Området lever 
upp främst under sommaren med besökare kring 
gästhamnen (8) och kanalen. Vid stadsförnyelse av 
södra Motalaviken är den naturligt att ta hänsyn till 
områdets egenart som är av riksintresse.
(Motala musei- och hembygdsförening 1996, s.49)  

Kanalön

654278
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Höghusen i Gamla stan uppträder i sitt sammanhang 
som ett landmärke, som syns vida omkring. 
Byggnaderna markerar den radiella stadsplanens 
form och sträckning.

Magasinsbyggnaderna vid Motalahamn är 
landmärken främst för båtburna resenärer. 
Byggnadernas volym och fria placering gör dock att 
de framträder tydligt kring Motalaviken.

Strömbrons 9 valv avtecknar sig mot Vätterns vatten. 
En vy som uppträder vid passage över strömmen 
både med bil och tåg.

Radiomasterna på Bondebacken vitnar om Motalas 
industriella historia och syns över hela staden.

1

2

3

4

LANDMÄRKEN

      
      35



Förutsättningar S
tadsförnyelse S

ödra M
otalaviken

1 2

3 4      
      36



Förutsättningar S
tadsförnyelse S

ödra M
otalaviken

Inom Motalas solfjäderformade stadsplan finns en 
ett flertal bebyggelsetyper. Vad som karaktäriserar 
området är dock det böjda stadsrummet kring de 
längsgående gatorna och de tvärgående radiella 
gatorna som fokuserar på en gemensam punkt mitt i 
Motalaviken.

Göta Kanal som under årets kallare årstider är en 
lugn vattenspegel. Men som det under sommaren 
råder en febril aktivitet kring, med slussningar och 
bad direkt i kanalen. Längs kanalens allé sträcker sig 
vandrings och cykelleder ut i landskapet.

Närheten till vatten är ett uppskattat element i 
stadsmiljön. Motalaströms forsande vatten kantas av 
uppskattade bostadslägen och miljöer.

Stadsdelen Brinken med förträffliga utblickar över 
staden, Vättern och det omkringliggande landskapet.

1

2

3

4

IDENTITETSSKAPANDE MILJÖER
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Staden kröker sig runt bergshöjden Bondebacken 
som krönts med de två radiomasterna. Samtidigt 
som bebyggelsen på den södra sidan klamrar sig 
fast för att få en glimt av utsikten mot söder.

Det betydligt plattare landskapet norr om strömmen 
har under åren varit platsen för stadens huvudsak-
liga expansion.

Själva fundamentet i landskapsrummet kring Motala-
viken ger staden förträffliga lägen med vattenkontakt 
och en solnedgång som sänker sig mot vattnet i 
väster, vilket måste ses som unikt för en inlandsstad.

I Söder sträcker sig en höjdrygg som i väst- östlig 
riktning. Höjdryggen består till stora delar av skog 
som upptas av rekreationsområdet Fålehagen. 
Höjdryggen är en tydlig landskapsformation kring 
Motalaviken.

LANDSKAPSFÖRUTSÄTTNINGAR

Motalaviken

Fålehagen

Bondebacken
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STRÅK
Följande stråk har inte identifierats genom någon 
särskild inventering utan är snarare en slutsats 
dragen efter mitt vardagliga leverne i Motala. 
Stråken är markerade efter hur jag iakttagit 
människor i huvudsak rör sig till fots eller med cykel. 
De stråk som redovisas bedöms som relevanta 
inom det tidigare definierades som Motalavikens 
landskapsrum. Stråkens som redovisas avgränsas 
genom avslut där de antingen diffust löses upp eller 
delas upp i fler mindre stråk.
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SLUTSATS ANALYS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Det finns ett flertal aspekter som gör en utredning av 
en stadsförnyelse av södra Motalaviken intressant. 
Dels är det områdets närhet till centrala Motala vilket 
gör att området vid första anblicken blir intressant 
för en stadsutveckling. Samtidigt att utvecklingen 
inom området har lett till att de mest miljöstörande 
verksamheterna har försvunnit. Ytterligare intressant 
aspekt kring framtiden för Södra Motalaviken gäller 
förhållandet till utvecklingen i omkringliggande om-
råden. För närvarade sker ett bostadsexploatering 
kring Dynudden och i Motala översiktsplan från 2006 
presenteras ett utbyggnadsområde inom Fålehagen. 
Utvecklingen renderar ökade frågeställningar vad 
som ska hända med södra Motalaviken som lig-
ger som en vit fläck mellan den sammanhängande 
stadsmiljön och den pågående utvecklingen väster 
om Södra Motalaviken. Läggar man där till de två 
större projekten med riksvägsomläggningen och 
utbyggnaden av dubbelspåret finns även potential 
att handskas med de buller och barriäreffekter som 
i stort präglar området idag. Grovt kan man dela 
in Södra Motalavikens framtid i tre delar. Där det 
närstående färdigställandet av dubbelspåret ger 
förutsättningar för en kraftigt reducerad ljudmiljö och 
ett flertal förbättrade korsningar av järnvägen. Steg 
två innefattar idéarbete, planer och program där 
gemensamma mål och ställningstaganden redovisas 
för hur man vill att området ska utvecklas i framtiden. 
Steg tre innefattar en omläggning av riksväg 50 
vilket har stor påverkan inte bara på Södra Motala-
viken utan hela Motalastad. En riksvägsomläggning 
minskas trycket på den trafikapparat som i princip 
klyver staden i två delar

Kvalitéer
I samband med analysen utkristalliserades en rad 
kvalitéer som ska beaktas i samband med arbetet 
av framställandet av planförslaget för området. De 
mest påtagliga och kanske enklast identifierbara är 
områdets förutsättningar vad gäller vattenkontakt 
och landskapsförhållande. Områdets långsmala 
sträckning mellan

Vättern och Grönområdet Fålehagen gör närheten 
till både vatten och rekreationsområden exceptionellt 
goda. Områdets topografi med en svag nordväst 
slutning gör att man med fördelaktig orientering av 
byggnader har potential att utveckla bostäder med 
vackra utblickar mot Vättern och staden.  En kvalité 
som även kan appliceras på allmänna platser inom 
området där t ex parker och stråk kan utvecklas med 
kvalitéer som utblickar och goda ljusförhållanden. 

Likväl som Motalastad på den norra sidan av viken 
erbjuder en vacker stadssiluett sett från södra Mota-
laviken, gäller ett omvänt förhållande från den norra 
sidan. Förhållandet gör gällande att den bebyggelse 
som föreslås kommer att vara exponerat från flera 
andra området. Området har potential att bli en vi-
suellt tydlig del av Motalastad och stadsrummet kring 
Motalaviken.

Området uppvisar en till viss del funktionsintegrering 
av olika markanvändningar. Tydligast framträder inte-
greringen i den östra delen av området där bostäder 
blandas med handel, kontor och verksamheter på 
kvartersnivå. Övriga delar av området domineras av 
mer utrymmeskrävande verksamheter, två områden 
med bostadsbebyggelse finns men de uppträder 
för isolerat och innehåller för få bostäder för att 
dessa delar ska upplevas med en tillstymmelse till 
funktionsintegrering. För verksamheter så väl som 
för bostäder måste områdets lättillgänglighet med 
bil respektive lastbilar ses som en kvalité. Vidare 
framstår lägena längs riksvägarna som framstående 
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Brister
Som tidigare nämndes innehåller Södra Motalaviken 
ett flertal typer av verksamheter som dessutom 
blandas med bostäder. Framför allt den östra delen 
uppvisar en hög grad av funktionsblandning på kvar-
tersnivå. En stadsutveckling med funktionsblandning 
framhålls ofta som mer miljövänligt, ekonomiskt och 
vackrare. Bristen med Södra Motalaviken är att om-
rådet har för stor prägel av verksamhetsområde med 
gaturum som är i alldeles för hög grad är anpassade 
för lastbilstransporter. Miljön är överhuvudtaget inte 
välkomnande ur bostadssynpunkt och bostadsmiljön 
är helt underställd de behov som verksamheterna 
inom området har. Vilket har resulterat i att bostads-
bebyggelsen ligger som små enklaver i de annars 
vidsträckt mörka verksamhetsområdet.

Inom planområdets östra del ingår de stråk som står 
för en stor del av de kommunikationen för gående
 och cyklister som sker över strömmen. Ur denna 
synvinkel framgår att Södra Motalaviken har goda 
kopplingar till centrum och övriga delar av staden 
söder om strömmen.  Problemet ligger i att områ-
dets interna stråk av gång- och cykelvägar är så 
undermåliga vad gäller trygghet, genhet och säker-
het att området upplevs mycket avskilt. En situation 
som måste lyftas ur problemet med barriärer då de 
huvudsakliga stråkens riktning går parallellt med 
järnvägen. Med tanke på de transporter renderade 
av områdets

verksamheter och den bostadsexploatering som sker 
inom området Dynudden framgår behovet av säkra 
gång- och cykelvägar som akut. En förbättring av 
områdets gång- och cykelnät skulle kunna medför 
att fler skulle avstå från att ta bilen till arbetet vilket 
skulle medföra en bättre boendemiljö inom området. 
Samtidigt som det psykologiska avståndet till övriga 
målpunkter i staden drastiskt skulle minskas med 
liknade resultat som ovan.

En påtaglig brist som området uppvisar är problemet 
med buller som främst orsakas av järnvägstrafiken. 
Trots att dubbelspårs utbyggnaden för med sig 
bullerdämpande åtgärder mot befintligbebyggelse 
kommer riktvärdet för maximal ljudnivå för uteplats 
i anslutning till bostad inte att uppnås. En situation 
som kommer att kräva eftertanke vid placering, ori-
entering och utformning av bebyggelse.

Närheten till rekreationsområden samt vattenkon-
takten lyftes tidigare fram som kvalitéer men yt-
terligare en aspekt på nämnda element är att de är 
kraftigt åtskilda från Södra Motalaviken av riksvägen 
samt järnvägen. Att skapa tydliga stråk i nord sydlig 
riktning kommer att fungera mycket kvalitetshöjande 
för en stadsutveckling i Södra Motalaviken. Vad-
stenavägens barriäreffekt kommer att minskas under 
det ovan nämnda ”steg tre” som medför att den 
stora andel lastbilstransporter som passerar genom 
tätorten kommer att passera utanför staden. Trots 
förbifarten kommer Vadstenavägen att fungera som 
en av infarterna till tätorten. Men utan det tryck som 
lastbilstransporterna sätter på infrastrukturen finns 
möjligheten att omforma vägarna på ett sätt som 
minskar barriäreffekten mellan Södra Motalaviken 
och dess omgivningar.

Utgångspunkter till planförslag

På efterföljande sidor kommer en rad utgångspunk-
ter för planförslaget att presenteras. Utgångspunk-
terna är utformade för att ta tillvara på de kvalitéer 
som finns inom planområdet samt begränsa de 
brister som identifierats.
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UTGÅNGSPUNKTER TILL PLANFÖRSLAG

BARRIÄRER
Genom att flytta Vadstenavägens funktion som in- 
och utfart till Södra Allén kommer två barriärer att 
slås samman till en. Södra Motalaviken kommer då 
att öppnas upp mot rekreationsområdet Fålehagen, 
ett område som nu får en helt annat potential till 
framtida bebyggelse. Den nya in- och utfarten (Södra 
Allén) lokaliseras för att utnyttja den bebyggelsefria 
zonen längs järnvägens sträckning. Stor vikt kommer 
att läggas på ytterligare passager över järnvägen.

KONTAKT: VATTEN - GRÖNOMRÅDEN
Av yttersta vikt är att ha som mål att möjliggöra en 
ökad kontakt mellan strandzonen och de rekreation-
sområden som finns kring området. Med beaktande 
av det rörliga friluftslivet och möjligheten att vistas 
och uppleva landskapsrummet kring Motalaviken bör 
en bebyggelsefri zon lämnas intill strandremsan.

GÅNG OCH CYKELSTRÅK
Ett effektiv system av gång- och cykelvägar för att 
framtida bostads- och verksamhetslokaliseringar ska 
kunna nyttja områdes centrala läge med ett minskat 
behov av biltransporter som följd. Dessa stråk bör 
sammanfalla med de stråk som har för avsikt att 
knyta samman Vättern med rekreationsområdena 
samt anknyta till redan etablerade stråk knutna till 
närliggande stadsdelar.

Södra Allén
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BULLER
En markanvändningsdisposition där i första hand 
verksamheter lokaliseras för att skymma övrig 
bebyggelse från buller från järnvägen. Områdets 
topografiska egenskaper med en svag slutting mot 
norr, medför att högre bebyggelse med fördel kan 
placeras närmare järnvägen för att tillgodose tystare 
bostadsmiljöer söder där om (se illustration).

LANDMÄRKEN
Ingen inriktning på att möjliggöra för bebyggelse 
av den volym eller skala så att det i förhållande till 
den bebyggelsemiljö som finns kring Motalaviken 
framstår som landmärke. ( se landskapsrum)

KARAKTÄRISTISKA MILJÖER
Den miljö som finns kring Motalaviken och Motalas-
tröm karaktäriseras av möjligheten av att kunna tas 
sig fram på etablerade gång- och cykelstråk längs 
strandkanten och från detta perspektiv uppleva land-
skapsrummet och stadsmiljön kring Motalaviken. Att 
förlänga de stråk som finns kring viken till att även 
innefatta strandkanten kring Södra Motalaviken är 
av stor betydelse och skulle vara till gagn för både 
stadsdelen i säg så väl som hela Motala stad.

Förutsättningar S
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LANDSKAPSRUM
Ett slutande av landskapsrummet mot söder skulle 
förtydliga stadens och rummets fokusering mot Vät-
tern i väster. Ett slutande som bör ske genom en 
bebyggelse likt den inom stadsdelen Brinken, som 
klättrar över krönet över höjdryggen genom Fåleha-
gen. Istället för en volymmässigt dominant bebyg-
gelse i södra Motalaviken med liknande effekt. En 
bebyggelse som jag bedömer skulle stå som en allt 
för tung motvikt till stadsmiljön på den norra sidan av 
viken.

FUNKTIONSBLANDAD STADSDEL
En funktionsblandad stadsdel där olika funktioner i 
huvudsak blandas på kvartersnivå.
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1. Väg- och gångtunnel som förbinder Dynudden 
med södra Motalaviken via ett stråk som leder vidare 
mot centrala Motala.

2. Ny trafikplats dimensionerad för 
hastighetsreducering från 110 km/h. En ny tunnel 
krävs för att nå Dynudden. Rondell med utbyggnads 
möjlighet för att i framtiden nå Fålehagen.

3. Västra infarten till södra Motalaviken. Den 
planerade tunneln under järnvägen förlängs under 
“nya” södra allen och används endast för gång och 
cykel.

4. Verksamhetsområde med föreslagna långsmala 
byggnader för att reducera buller från järnvägen.

5. bostäder med 2 till 4 våningar med gårdar som via 
släpp genom söderliggande bebyggelse får kontakt 
med rekreationsområdet i söder.

6. Radhusbebyggelse i två våningar. Med parkering 
i anslutning till infarten uppstår bilfria miljöer närmast 
bostäderna. Med grönsläpp mellan bebyggelsen 
får även de inre delarna av stadsdelen kontakt med 
rekreationsområdet Fålehagen.

7. Reservat för en eventuell framtida vägdragning vid 
en bebyggelse i Fålehagen.

8. Reservat för en eventuell framtida vägdragning vid 
en bebyggelse i Fålehagen

A
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4

Yta    Bostäder   ca 20 000 m
Antal Bostäder   ca 220 st
Yta handel/Verksamheter ca 11 000 m

Exploateringstal

Område A 0.5
Område B 0.72
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1. Område för i första hand verksamheter, men även 
handelsändamål finner en gynnsam lokalisering intill 
södra infarten till Motala.

2. Bostäder i 2 till 4 våningar.

3. större grönsläpp som möjliggör en skarpare 
kontakt mellan stadsdelens centrala delar och 
rekreationsområdet Fålehagen.

4. Mindre grönsläpp som för in natur mellan radhus 
bebyggelsen samt vidare in i södra Motalaviken.

5. Bilfritt radhusområde med en bebyggelse i upp till 
2 våningar.

6. 20 meter bred överbyggnad över järnvägen, 
södra allen och Fabriksgatan. För parkstråket längs 
stranden vidare genom södra Motalaviken och 
återsluter det med rekreationsområdet Fålehagen.

7. Stadsdels centrum med handel och Service.

8. Större delen av Strandzonen utgörs av ett 
bebyggelsefritt område för rekreation

9. Flexibel byggnad som kan användas för 
verksamheter, handel som kontor. Skärmar mycket 
effektivt av buller från järnvägen.
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B

A

A

A B

Yta    Bostäder                         23000 m
Antal Bostäder   250 st
Yta handel/Verksamheter        12700 m     
Yta kontor                                1000 m
Yta Handel   1800 m

Exploateringstal

Område A 0.41
Område B 0.71
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1. Kvarteren närmast vattnet, disponeras för 
verksamhetsändamål närmast järnvägen. Bostäderna 
vänder sig bort från järnvägen med utblickar mot 
Vättern i 4 våningar.

2. 30 meters bebyggelsefri zon.

3. Område för i första hand verksamheter.

4. Radhusbebyggelse i upp till 2 våningar.

5. bebyggelse av Stadsvillor i två våningar. Vars 
trädgårdar bildar inramning till det smala grönstråk som 
går från Fålehagen och rakt norrut.

6. Vägreservat för eventuell framtida exploatering av 
Fålehagen.

7. Bostadskvarter med en tätare bebyggelse i upp till 
3 våningar som omger de lättare stadsvillorna som 
fortfarande har kontakt med Fålehagen i Söder.

8. Fastigheterna på båda sidor om “nya” Sveavägen 
utgörs av goda lägen för handel och kontorslokaler med 
god exponering längs vägen mot Linköping.

9. Ny passage genom banvallen
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DELOMRÅDE ÖSTER



Yta    Bostäder    48000 m                       
Antal Bostäder    420        
Yta Kontor/Handel/Verksamheter 15900 m            
Yta kontor    460 m      
Yta Handel    400 m
Yta verksamheter   2300 m   
Yta Verksamheter/Kontor  3230 m

Exploateringstal

Område A 0.41  
Område B 0.64
Område C 0.53
Område D 0.58
Område E 0.35
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Utvecklingen av södra Motalaviken är starkt 
beroende av järnvägsutbyggnaden samt riksvägs 
omläggningen. En etappvis utbyggnad efter dagens 
förutsättningar redovisas nedan. På efterföljande 
sidor presenteras ett illustrationsmaterial för att 
redovisa den etappvisa utbyggnaden. Samt som 
en redovisning av bebyggelsen påverkan på 
landskapsrummet.

1. Området kring Strömbron skulle redan 
idag kunna vara aktuell för en stadsförnyelse. 
Planförslaget markerar här en viss förtätning av 
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Etapp 
1 medför att en rad verksamheter behöver 
omlokaliseras. Området bedöms dock 
inte lämpligt för verksamheter. På grund 
av dåliga kommunikationer, begränsade 
expansionsmöjligheter samt närheten till 
befintligbostadsbebyggelse.

2. Huvudelen av södra Motalaviken skulle givetvis 
indelas i ytterligare etapper. Men här görs en 
redovisning av hela stadsdelen på grund av att 
hela stadsförnyelsen av området är direkt kopplad 
till samma förutsättningar. En stadsförnyelse av 
detta området förutsätter att det är möjligt att på 
ett effektivt sätt möjliggöra för framtida boende att 
kunna ta sig över järnvägen. Som kraftigt begränsar 
och åtskiljer södra Motalavikens två viktigaste 
“försäljningsargument”. Nämligen vattnet samt 
rekreationsområdet Fålehagen. Vilket förutsätter 
att dubbelspåret har uppförs. Vilket även skulle 
medföra minskade störningseffekter från järnvägen 
för hela området. ytterligare förutsättningar gäller 
omlokaliseringar av verksamheter. Förslaget 
presenterar en rad områden lämpliga för 
verksamhter, vilket medger en omlokalisering inom 
området. 

3. Genom att lokalisera infarten från riksväg 50 
till strax söder om järnvägen. Uppnås en rad 
positiva effekter. Vilket blir möjligt först  med en 
ny förbindelse av riksväg 50 över Motalaviken. Av 
stor betydels är möjligheten att uppföra en med 
Södra Motalaviken sammanhållande bebyggelse 
inom Fålehagen. En bebyggelse som skulle utgöra 
ett mycket viktigt element inom Motalavikens 
landskapsrum.
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ILLUSTRATIONER

Södra Motalaviken idag, sedd från 
strandpromenaden strax söder om Motala centrum. 

Etapp 1 och 2. Området vid strömbron har bebyggts 
med bostadshus i fyra våningar. En viss förnyelse 
har skett i form av långsmala flerbostadshus i upp till 
fyra våningar inom södra Motalaviken.
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Etapp 3.  Fålehagen bebyggs med enfamiljshus 
samt mindre flerfamiljshus. Staden omsluter nu 
landskapsrummet. 

Etapp 3. Som ett färdigställande av Stadsförnyelsen 
av södra Motalaviken uppförs punkthus i tio 
våningar. Som förtydligar stadens blickar mot vattnet. 
Samt  på allvar betonar landskapsrummet.
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