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Förslaget består av:  
• Plan– och genomförandebeskrivning  
• Plankarta 
• Samrådsredogörelse 
• Utlåtande 
• Fördjupad riskbedömning, inklusive framtagande av platsspecifika riktvärden, 2013-01-30, 

Structor Miljöteknik AB 
• Åtgärdsutredning och riskvärdering, 2013-02-25, Structor Miljöteknik AB.   
• Gamla Motala Verkstad, PM- provtagning i grönområde, 2013-09-11, Structor Miljöteknik AB  
 
 
 
 
 
 
Planarbetet genomförs parallellt med EU- projektet, BECOSI, (Benchmarking on Contaminated Si-
tes). BECOSI bidrar bland annat till att finansiera nödvändiga utredningar för att kartlägga markför-
oreningarna och detaljplanearbetet.  
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Detaljplan för Gamla  Motala Verkstad,  
Motala kommun 

 

 

 

 

 

PLANBESKRIVNING   
 
 
PLANPROCESS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uppdrag - kommunstyrelsen eller plan- och miljönämnden ger stadsbygg-
nadsenheten i uppdrag att inleda program-/planarbete. 

Program - program som bestämmer detaljplanens inriktning och omfattning 
upprättas om så behövs. Samråd kring programmet genomförs. 

Samråd - förslag till detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra 
berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Mellan samråd - inkomna synpunkter sammanställs. Detaljplanen bearbetas med 
och granskning hänsyn till inkomna synpunkter. 
Granskning - den bearbetade detaljplanen ställs ut för granskning. Möjlighet att 

lämna synpunkter bereds. 
Antagande - kommunfullmäktige eller plan- och miljönämnden antar detaljpla-

nen. 
Laga kraft - om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft ca fyra veckor 

efter antagandet. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgo-
dosedda kan ligga till grund för ett överklagande.  

 
 
 
HANDLINGAR 
Detaljplanen består av en plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser, samrådredo-
görelse, utlåtande samt denna plan– och genomförandebeskrivning. Till detaljplanen hör även 
grundkarta och fastighetsförteckning. 
 
 

Här är vi nu 

  Uppdrag Laga kraft Program Samråd Granskning Antagande 
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PLANKARTA 

Obs! Kartan är inte skalenlig.  
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens syfte är att säkerställa ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla industrimiljön 
med bebyggelse på Gamla Motala Verkstad och samtidigt möjliggöra en utveckling av området i 
linje med satsningen på Kulturstadsdelen Gamla Motala Verkstad. Detaljplanen är tänkt att ge 
utrymme för en rad aktiviteter och evenemang, däribland konferenser, museiverksamhet, idrott, 
kontor, föreningsliv etc. för såväl motalaborna som tillresta besökare. De verksamheter som 
finns inom området idag är tänkta att tillsammans med nya, göra området till en attraktiv och 
vital del av Motala.  
Planens syfte är också att säkerhetsställa att det inte innebär någon hälsorisk för människor att 
vistas på området eller någon miljörisk, med hänseende på de markföroreningar som finns inom 
planområdet.  
 
Detaljplanen innebär följande:  
• Detaljplanen är flexibel och tillåter markanvändningen kultur– och fritidsändamål, vuxenutbild-

ning, kontor, icke störande småindustri och vattenverksamhet. 
 

• Hela planområdet är kulturhistoriskt värdefullt.  Byggnader, mur, traverser och andra industriella 
tillägg ska bevaras. Dock får för ändringar, tillägg och håltagningar göras för t.ex. ljusinsläpp och 
nya entréer inom delar av planområdet.  

 
• Detaljplanen innebär en ny byggrätt i anslutning till muren utmed Verkstadsvägen. Den nya bygg-

naden ska till sitt utseende passa in i industrikaraktären.  
 
• In- och utfart till området föreslås ske via Verkstadsvägen och Svarta gatan. Parkering för vardags-

behov sker på de befintliga parkeringsanläggningarna inom planområdet. Vid större evenemang 
ordnas parkering utanför Verkstadsön.   

 
Detta förslag till detaljplan kommer inte i detalj att styra utformningen av utemiljöen inom plan-
området. Kommunen har för avsikt att i det kommande arbetet med Kulturstadsdel GMV ta 
fram ett gestaltningsprogram som ska behandla detta. 

 
 
 
 
 

 
Ortofoto över Verkstadsön, tv: fr 1962, th: 2010 . På fotot till vänster syns omfattningen av byggnader som 
tidigare fanns inom området.  
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 och 5 KAP MILJÖBALKEN 
Detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning 
med mark, vatten eller andra resurser och kan därmed anses vara förenlig med bestämmelserna 
i Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. 
 
PLANOMRÅDE 
Planområdet ligger på Verkstadsön, cirka 2,5 kilometer nordöst om Stora torget i Motala. Hela 
planområdet uppgår till cirka 5 ha och de befintliga byggnadernas yta uppgår till ca 19 000 kvm. 
 
Detaljplaneområdet omfattar fastigheterna Motala Verkstad 1 samt del av Kanaljorden 3:3 och 
3:61. Planområdet  begränsas  i söder av Svarta gatan, i öster av Verkstadsvägen, i norr av bo-
stadsbebyggelse. I väster gränsar planområdet till Göta kanal. Själva kajkanten och kanalen ut-
görs av fastigheten Kanaljorden 3:3. Motala kommun är markägare för Motala Verkstad 1 och 
Kanaljorden 3:61. Kanaljorden 3:3 ägs av AB Göta kanalbolag.  
 
 

 
 
 

Orienteringskarta Motala stad. Planområdet är markerat.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Riksintressen  
Området utmed Göta kanal genom hela Motala kommun är förklarat som riksintresse för kul-
turmiljövården, Göta kanal [E9].  I uttryck för riksintresset nämns ”Motala Verkstad, som anla-
des för kanalens behov, är ett minnesmärke över industrialismens införande i Sverige.” Den  
exakta avgränsningen är emellertid inte helt klarlagd. Utgångspunkten i detta planarbete är att 
värna om den befintliga miljön och lyfta fram dess kvaliteter varför förslaget till detaljplan be-
döms vara förenliga med riksintresset. Planens intentioner är att en förändrad  
markanvändning inom planområdet ska stärka riksintresset genom en utveckling av denna unika 
kulturmiljö som därmed säkerställer byggnadernas framtid.  
 
Göta kanal utgör även riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  I detaljplanen 
ges planbestämmelsen kanalverksamhet för vatten– och landområdet i/närmst Göta kanal.   
 
Natura 2000 
Natura 2000-området för Göta kanal sträcker sig genom den västra delen av Östergötland ut-
med större delen av Göta kanal. Landskapet är överlag flackt och omges i huvudsak av kultur-
landskap med öppna åkermarker men även en del skogspartier. I och med att området har en 
lång sträckning fyller det en viktig funktion i landskapet som korridor för de arter som lever här. 
Längs med hela Göta kanal finns kilometervis med alléer och andra lövträdsmiljöer med de fles-
ta ädla lövträd som lönn, alm, ek, lind m.fl.  representerade. Många av träden är grova och inne-
håller håligheter som är viktiga för bl a insekter. Den trädrad av lindar som löper utmed kana-
lens västra kajkant innefattas av Natura 2000-området Göta kanal och ingår i planområdet. I 
och med att trädraden redan är skyddad, så bedöms det inte vara nödvändigt att skydda träden i 
detaljplanen. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen i Östergötland för att vidta åtgärder inom 2000-
området. Att utveckla trädmiljön inom planområdet bedöms inte som realistiskt, dels på grund 
av kulturmiljön och dels på grund av att marken som består av byggnadsmassor och är förore-
nat inte ger träden de bästa förutsättningarna för träden att utvecklas på ett bra sätt.  
 
Detaljplanen bedöms inte påverka natura 2000-området negativt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta som visar det Natura 2000-område (skrafferat område) som ligger inom planområdet.  



 

9 

Översiktliga planer 
I Översiktsplan för Motala kommun 2006 (ÖP 06) omnämns Gamla Motala Verkstadsområde, 
kanalstråket och Motala Ström som natur- och kulturmiljöer av största betydelse.  
 
Närheten till vattnet ses som Motalas signum. I översiktsplanen nämns att när nya detaljplaner 
upprättas för att förändra markanvändningen i tätorten bör ambitionen vara att förbättra till-
gängligheten till stränderna genom stråk utmed vattnet samt genom kompletterande anslutning-
ar till befintligt gång- och cykelvägnät.  
 
Vidare nämns i översiktsplanen att en viktig målsättning är att ta till vara på natur- och kultur-
miljöerna och skapa samband mellan attraktiva platser i lättorienterade och välfungerande stråk. 
Sverigeleden som löper söder om Boren, mellan Motala och Borensberg, erbjuder många fina 
besöksmål. Detta stråk löper genom planområdet och bör enligt översiktsplanen befästas i sin 
nuvarande sträckning. 
 
Under rubriken ”Sysselsättning och näringsliv” i ÖP06 nämns att tillgången till lokaler och mark 
i äldre industriområden bör uppmärksammas som en resurs som kan tillföra mervärden för fö-
retag. Denna sorts återbruk kan gynna upplevelsen av staden och hushållningen med mark och 
annan infrastruktur. Gamla Motala Verkstad pekas särskilt ut som ett område där återbruk eller 
förädlad markanvändning ska eftersträvas.  
 
Detaljplaneförslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanens intentioner.  
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt frånsett den del av fastigheten, Kanaljorden 3:61 
som idag utgör Svarta gatan. Den är detaljplanelagd som allmän platsmark (detaljplan SP 317). 
Intilliggande detaljplaner möjliggör bostäder, småindustri, hantverk, centrum- och kanalverk-
samhet.  
 
Strandskydd 
Motala ström och Göta kanal omfattas av 150 meter strandskydd. Strandskyddet syftar till att 
säkerställa allmänhetens tillgång till strandzonen och garantera att goda livsvillkor för växt- och 
djurlivet bevaras. Inom strandskyddsområdet får bl.a. inga byggnader uppföras. 
 
Strandskyddet avses upphävas inom stora delar av planområdet. Undantag görs inom vattenom-
rådet och landområdet närmast Göta kanal. Inom landområdet där strandskyddet finns kvar, 
kommer ett x- område finnas, vilket innebär att ett allmänt gång– och cykelstråk ska finnas. 
Som särskilda skäl för upphävande av strandskyddet åberopas att planområdet sedan tidigare är 
ianspråktaget enligt 7 kap 18c§, Miljöbalken.  
 
Strandskyddet upphävs inom de aktuella delarna i samband med att detaljplanen antas av Plan– 
och miljönämnden.  
  
Program för planområdet 
Ett planprogram har tagits fram för Gamla Motala Verkstad. Syftet med planprogrammet var 
att översiktligt beskriva förutsättningar, frågeställningar och möjligheter för det kommande de-
taljplanearbetet. I planprogrammet skulle bland annat förutsättningarna för ett stadsmuseum 
samt bostäder inom planområdet prövas.  
 
Planprogrammet var utsänt för samråd under tiden 27 augusti – 8 oktober 2012. Inkomna syn-
punkter har ställts samman och bemötts i samrådsredogörelse för planprogrammet. 
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Följande ställningstaganden har gjorts i samrådsredogörelsen: 
• Inga bostäder planeras inom planområdet.  
• Endast möjligheten till mindre nya byggrätter studeras i det kommande planarbetet. 
• Fördjupande utredningar kring markföroreningarna i området genomförs och resultatet 

redovisas i kommande detaljplan. Behovet av efterbehandlingsåtgärder för människors 
hälsa och säkerhet kan behöva regleras i detaljplanen. 

• Frågan om översvämningsrisk/klimatförändringar belyses närmare i kommande detaljpla-
nearbete i enlighet med länsstyrelsens påpekande. 

• Buller från planerad verksamhet beaktas särskilt i planarbetet. 
• Frågan kring trafikföring till och inom planområdet studeras närmare. 
• Detaljplanehandlingen kompletteras med resonemang kring den offentliga utemiljön 

inom planområdet. 
 
Miljöbedömning 
Eftersom planen endast befäster befintligt verksamhet, icke störande småindustri och inre vat-
tenvägar (Göta kanal), bedöms inte bilaga 3 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivning 
vara tillämplig. Planen bedöms inte ha de karaktäristiska egenskaper som anges i bilaga 4 i för-
ordningen om miljökonsekvensbeskrivning och därmed bedöms inte en miljökonsekvensbe-
skrivning behöva göras.  
 
I arbetet med detaljplanen har dock risker för störning och påverkan på människors hälsa och 
miljö utretts, se sidorna 27-29. En fördjupad riskbedömning över markmiljön i området och en 
åtgärdsutredning har tagits fram. 
 
Plan- och miljönämnden har därmed gjort en bedömning att den nya detaljplanen inte medför 
en betydande miljöpåverkan som föranleder en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmel-
ser.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
 

Planområdet 
Gamla Motala Verkstad startades som en reparationsverkstad vid byggandet av Göta kanal, men 
snart utvidgades verksamheten till produktion av fartyg och båtdelar, lokomotiv, maskiner, vev-
axlar, spik med mera. Inom området fanns smältverk och gjuteri, vattnet användes för att få 
kraft och järnvägsspår drogs in till området. Runt industrierna växte ett samhälle med bostäder, 
service och folkliv upp. Läget vid vattnet, kanalen och järnvägen var idealistisk för det sena 
1800-talets industri, inte minst ur transporthänseende. 
 
På 1920-talet var hela området fullbyggt men successivt förvandlades det en gång idealiska läget 
istället till ett problem och på 1970-talet hade större delen av verksamheten flyttats. Industri-
byggnaderna har därefter delvis förfallit. 2008 tog kommunen beslut om yttre renovering och 
denna påbörjades 2009. Samtidigt inleddes en diskussion om hur de avrivna delarna ska använ-
das och hela området står nu inför en omvandling.  
 
Flera av byggnaderna används idag som kallförråd. Några används för kulturändamål, sommar-
tid spelas teaterföreställningar i Lokverkstaden och några meter därifrån ligger Industrimuseet. 
Idag finns även en folkhögskola, lackeringsverkstad och en MC-klubb i byggnaderna.  
 
Till detta historiska arv hör storskalig industri, med dess unika karaktärsdrag. Kommunens am-
bition är att området även i framtiden ska belysa detta historiska arv och tydligt visa på den in-
dustriella karaktären.  Detta ska genomsyra den kommande gestaltningen av de yttre miljöerna 
som kommer att behandlas i ett kommande gestaltningsprogram.  
 

Ovan:Göta kanal och planområdet sett från söder.  
T.v: Planområdet , Göta kanal samt de dragvägar som löper utmed  
kanalen. T.v: Verkstadsvägen sedd från norr.  
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Topografi 
Inom hela området varierar marknivåerna mellan +86 m och +90 m. Markytan inom den västra 
delen av planområdet är relativt plan och horisontell, med nivåer mellan +89,6 m och +90 m. 
Inom områdets nordöstra del är marknivåerna som lägst och de ligger här kring  
+86 m till +87,4 m. Området sluttar alltså svagt mot norr. I väst-östlig riktning är området rela-
tivt plant förutom i norr, där kajområdet ligger högre i väster jämfört med östra delen av områ-
det. Utanför området sluttar marken brant ned mot Motala ström. 
 
Landskapsbild, mark och vegetation 
Hela Verkstadsön, Göta kanal och Motala ström är en del av ett rekreativt landskap med ett 
stort värde för besöksnäring, hälsa och friluftsliv. Befintlig vegetation är rik och av stor betydel-
se för dalgångens och kanalmiljöns karaktär, bland annat finns många äldre lövträd längs kana-
len och vattnet.  
 
Utmed kajkanten inom fastigheten Kanaljorden 3:3, står fem lindar vilka ramar in kanalen mot 
öster och ger en rumslig karaktär till området. På den öppna gräsytan mellan Verkstadsvägen 
och Plåtverkstan finns idag ett fåtal tallar och utmed Verkstadsvägen några björkar. Norr om 
infarten utmed Verkstadsvägen återfinns ett antal lönnar. I anslutning till den befintliga parker-
ingen och vändslingan i norr finns avenbokar planterade. Inom vändslingan finns aspar som 
verkar ha etablerat sig spontant. Stora delar av den öppna ytan består av gräs- och grusytor. Ve-
getationen är sparsam men ger ändå karaktär till området. 
 
Utmed Verkstadsvägen sträcker sig en längre trädallé. Den börjar i söder som en tvåsidig allé 
och går över till en relativt nyplanterad ensidig trädrad när man har passerat korsningen Verk-
stadsvägen/Föreningsgatan. Allén bryts när man kommer fram till Svarta gatan och det blir en-
dast ett skogsområde på höger sidan om vägen. Allén fortsätter igen vid korsningen Verkstads-
vägen/Textilvägen, då som en tvåsidig allé. Trädallén består mestadels av arterna lönn och lind 
men även av alm och ask. Det finns någon enstaka björk, någon oxel och en helbladig ask. Det 
är totalt 102 träd som allén består av idag. Inom planområdet finns det en lönnrad. Något 
skydd ges inte lönnarna utan frågan hänvisas till gestaltningsprogrammet som ska tas fram för 
området.  
 
Den vegetation som finns i området är av stor vikt att bevara. Detta då de bl.a. hjälper till att 
dela upp den storskaliga industrimiljön och genom att den förskönar området. I och med de 
markföroreningar som finns inom området kommer det att bli kostnadskrävande att planera 
nya träd, så det är av stor vikt att befintliga träd bevaras och tas om hand.  
I detta skede av arbetet med området kommer inte frågorna kring vegetation och gestaltning att 
bestämmas. Dessa frågor är dock viktíga och ska ingå i arbetet med gestaltningsprogrammet. 
 
Kulturvärde– bebyggelse 
Kulturstadsdel GMV  
Området kring Göta kanal och Gamla Motala Verkstad ingår i vad som Motala kommun har 
valt att definiera som Kulturstadsdel för Gamla Motala verkstad. Det översiktliga och långsikti-
ga målet för kulturstadsdelen är att öka Motalas attraktivitet och bidra till ett ökat antal arbets-
tillfällen. I ett förslag till verksamhetsidé är målet att skapa en levande stadsdel för boende och 
verksamheter där kulturvärdena bevaras och utvecklas. Stadsdelen ska erbjuda en mångfald av 
kultur- och fritidsaktiviteter med mötesplatser för kulturutövare och besökare. Bland de typer 
av aktiviteter och evenemang som nämns kan etablera sig inom området finns: olika typer av 
mässor och konferenser, museer, kontor, inomhusidrott, café, hotell, konserter, temporära ut-
ställningar etc. Även hantverkare och andra verksamheter som inte stör omgivningen eller med-
för omfattande trafik ska kunna etablera sig på området.   
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Befintlig bebyggelse  
Motala verkstad är en viktig del av Sveriges industrihistoria. Historiskt har den gamla verkstaden 
varit ett mer eller mindre tättbebyggt verksamhetsområde. På bilden på sidan 6, syns tydligt att 
bebyggelsen omfattning historiskt och i vilken riktning bebyggelsen har varit orienterad - i nord-
sydlig riktning, samt längs med Verkstadsvägen. Idag återstår två större byggnadsvolymer, bestå-
ende av flera byggnader, vars gemensamma byggnadsarea uppgår till ca 19 000 kvm. Denna be-
byggelse är orienterad mot Göta kanal i väster. Det är även mot Göta kanal som de vackra fasa-
derna vänder sig, vilket historiskt sett är naturligt då Göta kanal var den dominerande infra-
strukturleden när verkstadsområdet tog form.  
 
Befintliga byggnader har en tydlig industrikaraktär, med högt i tak, stora fönster och taklanteni-
ner för att maximera ljusinsläpp i lokalerna. Samtliga byggnader har tegel-, plåt- eller putsfasad.  
Det syns tydligt att byggnaderna byggts på allt eftersom behovet av byggnadsyta har uppkom-
mit. Från öster ges bebyggelsen ett varierat intryck där tillbyggnader möter industriartefakter 
och mindre byggnadsdelar bryter av det storskaliga. Se foton nedan.  
     
 

Överst t.v.: Sjukstugan som är en tillbyggnad till Lokverkstaden. Överst t.h.: Muren som avgränsar industriom-
rådet mot Verkstadsvägen. 
Nederst: Lokverkstaden är en del av Kulturstadsdelen Gamla Motala verkstad.   
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En ”Byggnadsdokumentation och kulturhi-
storisk analys av Motala Verk-
stad”  (Östergötlands länsmuseum kultur-
miljöavdelning, 2003) finns framtagen för 
området. Nedan följer en kort summering av 
vad som kom fram i rapporten om de olika 
byggnadsdelarna och vilket kulturhistoriskt 
värde respektive byggnad/anläggning har.  
 
1) Muren 
Muren mot Svarta gatan har en kalkstenssockel. 
Mot Verkstadsvägen har muren flera fönster– 
och portnischer som utgör rester av byggnader. 
Muren är viktig att bevara för att förstå att större delen 
av fastigheten var tidigare bebyggd, samt att se var grän-
sen går mellan arbete och fritid.  
 
2) Brandstationen  
Uppförd 1879. 
Brandstationen har ett samhällshistoriskt värde som 
visar på att Motala Verkstad tog ett samhällsansvar 
genom att de inrättade en egen brandstation.  
 
3) Portvaktshus 
Uppfört 1955.  
Portvaktshuset representerar tydligt i sitt matrialval och 
funktion 1950-tals arkitektur.    
 
4) Kontorsbyggnad B  
Uppfört 1873, först som ett envåningshus och 
som sedan byggdes på med två våningar. 
Det byggnadshistoriska värdet består främst i att se hur 
byggnaderna förändrades över tid, samt att det har en 
miljöskapade funktion längs kanalen.   
 
5) Kontorsbyggnad A  
Uppförd som kontorsbyggnad 1873.  
Arkitekt: Axel Kumlin. Kontorsbyggnaden hade 
tidigare ett torn som revs på 1930-talet.  
Kontorsbyggnaden är en representationsbyggnad, vilket 
syns tydligt i formspråk och materialval. Direktörens 
rum var placerad på övervåningen för att övervaka verk-
samheten både på kajen och de närliggande verkstäderna.  
 
6) Lerbäck 
Uppförd 1876 och på– och tillbyggd 1946-1947. 
Lerbäck är en av de äldsta byggnaderna. Påbyggnaden 
sluter borggården i söder.  
 
7) Markan  
Uppförd 1940 i tre våningar.  
Markan har ett stort socialt värde. Den har flera rum 
och funktioner som kontorslokaler, teatersal och matsals-
del.  

8) Blästen  
Den södra väggen uppfördes troligen 1878 som lokupp-
ställningsverkstad.  
 
9) Lokomotivångpanneverkstaden 
Uppförd 1897 
Pannverkstan har lanternintak och mycket välbevarad 
västfasad, med bland annat ursprungligt tegel i fasaden och 
höga spröjsade fönster.      
 
10) Skepp nr. 1  
Skepp nr. 1 har kalkstenssockel, en travers och räls.   
 
11) Skepp nr. 2 
Avslutas mot Markan och har två rälsspår.  
 
12) Skepp nr. 3 
Lanternintak och sågtandstak, järnbalkar i fackverks-
konstruktion och rälsspår i norra delen.  
 
13) Skepp nr. 4  
Sågtandstak, rälsspår, traverser och fackverkskonstruktio-
ner.  
 
14) Gjuteriet  
Gjuteriet är den äldsta byggnaden på Motala verk-
stad. Den uppfördes 1832 som gjuteri och var 
gjuteri till 1932 Större delen av taket och inred-
ningen förstördes i en brand 1886.  
Enda bygganden som representerar den råvarubaserade 
tillverkningen på området.  
 
15) Tårtbiten  
Uppfördes 1939 och är en tillbyggnad till Broverk-
stan. Den kan eventuellt vara sammanbyggd med 
muren.  
Formen utnyttjar befintlig mur.  
 
16) Acetylengascentralen  
Bygganden uppfördes 1920 och är sammanbyggd 
med muren.  
Visar  på den stora förbrukningen av acetylengas som 
behövdes till produktionen.  
 
17) Skeppet till Lokverkstaden  
Uppförd 1909 som Maskin- och Filarverkstad. 
Eventuellt kan grunden eller kulissfasaden utgöra delar av 
Maskinverkstaden som byggdes 1898.  
 
18)  Det mindre skeppet till Lokverkstaden  
Det mindre skeppet byggdes 1940 i två plan som 
ursprungligen användes som tunnplåtslageri.  
Detta visar på hur man enkelt löser behovet av större loka-
ler genom att bygga till befintlig byggnad.  
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Överst: 70 –traversen och inne i Plåtverkstaden . Illustration nedan: Situationsplan över området, med de oli-
ka byggnadskropparna, som har beskrivits ovan.  

19) Högskeppet  
Uppförd 1898. Dessvärre har delar av taket rasat in.  
Karaktäristisk skeppform med bärande järnbalkar. Högskeppet har en fin kalkstenssockel i öster.  
 
20) Lokverkstaden  
Uppfördes mellan 1917– 1919.  
Lokverkstaden är Armerade Betongs första helgjutna byggnad och är en unik byggnad, uppförd i två skepp, där dem väst-
ra var lokomotivhall och den östra, var ram– och hjulverkstad.  
Lokverkstaden är i Jugenstil med välvt tak och svagt sluttande sidoskepp. Vikten av att vara representativ mot kanalen 
syns i den stora omsorgen som har lagt på fasaderna. De höga fönstren utmed långsidorna och de stora välvda fönstren på 
gavlarna, samt lanterninöppningarna på taket visar på vikten att få in luft och ljus in i industrilokalerna.    
Utvändigt finns två spår som leder in i Lokverkstaden.  Invändigt finns traverser.  
 
21) Sjukhusverkstan  
Byggdes i två våningar 1940-1942.  
Namnet visar på att tillverkningen av diskbänkar och vaskar till sjukhus.  
 
22) 70- tonsgården 
Den befintliga traversen på 70 ton är ganska sentida men den visar på en lång tradition av kranar och traverser för last-
ning och lossning.   
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Princip för bevarande av kulturmiljön 
Hela området utgör en unik och värdefull kulturhistorisk miljö. Planens intentioner är att säker-
hetsställa dessa värden och samtidigt möjliggöra en fortsatt användning och utveckling av om-
rådet. En utveckling av området bedöms vara en förutsättning för att kunna säkerhetsställa kul-
turmiljön.   
 
Gamla Motala verkstad har alltid varit ett dynamiskt område. När nya verksamheter, nya pro-
duktioner har behövt nya lokaler har befintliga byggnader byggts på. Detta tankesätt bör även 
finnas idag, att nytt innehåll, nya krav, ny markanvändning kräver nya förutsättningar, tillbygg-
nader, ljusgårdar, entréer, o.s.v. Illustrationen på nästa sida visar förslag på hur ljusgårdar kan 
göra det möjligt att använda byggnaderna på ett mer ändamålsenligt sätt. Detta möjliggör att fler 
verksamheter med olika krav kan etablera sig i byggnadskropparna på ett mer rationellt och 
funktionellt sätt. Se vidare Motala Verkstad, Utredning fastighetsunderhåll, programhandling, 
2008-03-10.  

Illustration som 
visar vilka delar 
av den befintliga 
bebyggelsen som 
ges en starkare 
bevarandebestäm-
melse jämfört med 
resterande bebyg-
gelse. 

Bevarandebestämmelser och ny bebyggelse 
För att denna utveckling ska kunna ske utan att miljöns värden ska gå förlorade införs i detalj-
planen vissa restriktioner. Hela planområdet utgör en värdefull industrihistoriskmiljö som om-
fattas av 8 Kap 13 § PBL. Industrimiljöns karaktärsdrag ska beaktas vid utformning av nya 
byggnader, anläggningar och tillägg. För den nya byggrätten så ska byggnaden ansluta till karak-
tären på Gamla Motala verkstad i materialval och volym, samtidigt som det ska synas att det är 
en ny byggnad, ett tillägg i området.   
 
Vissa delar av bebyggelsen har bedömts så värdefull för miljön att de anses vara omistliga. Des-
sa delar har försetts med rivningsförbud och krav på ursprungsmaterial och arbetstekniker.   
 q1 - Kulturhistoriskt värdefull fasad vars volym,  konstruktion, material, fönstersättning ska bevaras. 
 Får inte rivas. Underhåll ska ske med ursprungliga material, kulörer och arbetstekniker.  
 
Övriga delar har också försetts med rivningsförbud men att vissa nödvändiga ändringar får ske 
för att möjliggöra för nytt innehåll. Vid ändring ska stor hänsyn tas till de värden som har be-
skrivits på sidorna 14– 15.  
 q2 - Kulturhistoriskt värdefull byggnad/anläggning vars volym, konstruktion, material, takutformning 
 och fönstersättning ska bevaras. Traverser och andra industriella tillägg ska bevaras. Får inte rivas. 
 Dock får ändringar, tillägg och håltagningar göras för t.ex. ljusinsläpp och nya entréer.  
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Ovan: Illustration på hur byggnaderna kan få en bättre funktion med  hjälp av ljusgårdar.  
Nedan: Två foton från en industribyggnad i Amsterdam, Holland som har fått nytt innehåll, till vänster skate-
boardramper och till höger isolerade konstnärsateljéer i den annars oisolerade industribyggnaden.    
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Markanvändning 
I detta förslag till ny detaljplan ges hela Gamla Motala Verkstad, fastighet Motala Verkstad 1, 
markanvändningen RKJ1S1 —Kultur– och fritidsändamål, kontor, icke störande småindustri och vuxenut-
bildning. 
 
För att möjliggöra en eventuell nybyggnation inom planområdet utifrån kommande verksamhe-
ters behov, om dessa inte kan tillgodoses inom de befintliga byggnaderna, ger detaljplanen möj-
ligheter till kompletterande nybyggnation och entrépartier. Utmed Verkstadsvägen föreslås en 
ny byggrätt. Totalhöjden är satt till 5 m för att stämma överens med muren. Detsamma gäller 
för komplementbyggnaderna inom vändslingan.  
 
Kultur– och fritidsändamål 
Markanvändningen kultur– och fritidsändamål för att möjliggöra den fritids– och evene-
mangsverksamhet som till viss del finns här redan idag, men framförallt för att ge plats till en 
utveckling av denna typ av ändamål, enligt kommunens vision med området, se tidigare rubrik 
”Bebyggelse”. 
 
Museum  
Inom kommunen finns idag inte något museum som ger en samlad och tillräckligt heltäckande 
bild av Motalas historia. En idé har förts fram att ett stadsmuseum, med kvalificerad personal 
och långsiktighet i det pedagogiska arbetet, lokaliseras inom GMV.  
 
Föreslagen markanvändning möjliggör museiverksamhet inom planområdet. Ett stadsmuseum 
kan dels kompletteras med utomhusmiljöer i museiparken och besök i de ouppvärmda industri-
lokalerna, dels med tematiska promenader längs kanalen och strömmen samt in i de omgivande 
stadsdelarna, till exempel den historiskt intressanta stadsdelen Liverpool väster om planområdet 
och Göta kanal.  
 
Kontor 
Markanvändningen kontor bedöms som ett lämpligt komplement till den evenemangsverksam-
het som är tänkt att utvecklas inom planområdet. Målet är att kulturstadsdelen ska bli en vital 
och levande stadsdel, vilket kan innefatta kontor och arbetsplatser.   
 
Skola, utbildning 
Den föreslagna markanvändningen inom Plåtverkstan möjliggör vuxenutbildning.  Begräns-
ningen av markanvändningen skola är satt för att bl.a. minska trafikrörelserna till och från om-
rådet, vilket vanligtvis är en konsekvens av skola för de yngre åldrarna, samt även p.g.a. att om 
barn under 18 år ska kunna vistas inom området dagligen kommer ökade krav att ställas på sa-
nering av markföroreningar. Detta då barn räknas som ”känslig markanvändning”  vilket ställer 
högre krav på sanering. Däremot kan musik- och teaterklasser finnas på området, eftersom bar-
nen inte vistas regelbundet på området.  Se vidare rubrik ”Förorenad mark”.  
 
Icke störande småindustri 
Ett av ändamålen som planläggs för är icke störande småindustri. Detta för att möjliggöra att 
redan idag befintliga verksamheter inom planområdet ska kunna vara kvar och att nya icke 
störande verksamheter ska kunna etablera sig. En sådan verksamhet är förenlig med planens 
syfte om den inte medför oacceptabla olägenheter eller risker för människors hälsa och miljö. 
Se vidare rubrik ”Störningar”.  
 
Kanalverksamhet 
Inom fastigheten Kanaljorden 3:3 föreslås markanvändningen Kanalverksamhet, vilket innefat-
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tar Göta kanals vatten- och landområde.  
 
Bostäder 
Bostäder har historiskt sett legat runt omkring verkstaden, men i princip aldrig på själva områ-
det. På grund av detta, samt de stora saneringskostnaderna det skulle innebära att möjliggöra 
för bostäder så har bostadsändamålet tagits bort från planen sedan programskedet.  
 
Service 
Idag finns ingen service inom planområdet men den föreslagna markanvändningen möjliggör 
för att såväl mindre butiker i anslutning till fritid, kultur och övriga verksamheter kan etablera 
sig i området. Stora detaljhandelsetableringar är olämpliga inom området p.g.a. trafikalstringen 
som sådana etableringar medför. Utifrån målet som kommunen har med planområdet som en 
del av Kulturstadsdel GMV, kommer servicen som eventuellt etablerar sig inom planområdet 
att i första hand vända sig till turister.  
 
Heltäckande service finns i centrala Motala, ca 2,5 km sydväst om planområdet och stadsdels-
centrum ca 500 m väster ut.  
 
Tillgänglighet, jämställdhets– och trygghetsfrågor 
Hela planområdet är relativt plant, med undantag för gatan som löper från Verkstadsvägen till 
Lokverkstans norra fasad. Detta ger området goda möjligheter att vara tillgängligt för alla till 
fots, även personer med funktionsnedsättning. Gång– och cykelvägen samt gatan som löper 
mellan Verkstadsvägen och Lokverkstans norra gavel är asfalterad. Gång– och cykelvägen och 
infarten längs med kanalen är asfalterad eller stensatt med smågatsten och ska förbättras inom 
kort.  
 
Kommunens mål är att området ska utformas så att samtliga trafikantgrupper har god tillgäng-
lighet till området och dess viktiga entréer. Upplysta gång– och cykelvägar mellan planområdet 
och centrala Motala kan bidra till att människor känner sig trygga och vill röra sig till fots och 
per cykel i större utsträckning. Denna frågan är ur ett jämställdhetsperspektiv viktig eftersom 
det generellt är kvinnor som upplever sig mer otrygga under dygnets och årstiderens mörka ti-
der. Män är också otrygga men på ett annat sätt och i mindre utsträckning. 
Muren, bullret från kraftstationen, vegetationen mot strömmen, samt att det inte finns någon 
gångbana för gångtrafikanter utmed muren på Verkstadsvägen kan göra att det upplevs som 
otryggt att röra sig på Verkstadsvägen. Som ett första steg för att minska känslan av otrygghet 
föreslås att en trottoar med 1,5m bredd anläggas utmed muren.  
 
Rekreation 
Promenad– och cykelstråket utmed Göta kanal har ett erkänt högt rekreationsvärde. De dragvä-
gar, som idag används som gång– och cykelvägar, löper utmed hela kanalen och gör det enkelt 
att vandra utmed vattnet. Sommartid nyttjas Göta kanal flitigt av såväl tillresta turister som mo-
talabor för rekreationsändamål. Kommunens mål med denna detaljplan är att även Gamla Mo-
tala Verkstad ska utgöra ett besöksmål med stora rekreativa kvaliteter.   
 
Göta kanal 
Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta turistattraktioner. Kanalen  löper ut-
med planområdets västra del, vilket gör att en stor mängd turister passerar Gamla Motala verk-
stad årligen, framförallt sommartid. De dragvägar som löper utmed kanalen, nyttjades förr av 
oxar och hästar för att dra segelskutorna framåt mot nästa sluss, används nuförtiden av cyklister 
som i maklig takt trampar fram i de anrika kanalmiljöerna, förbi slussar och historiska sevärdhe-
ter däribland verkstadsområdet. Göta kanal och den folkström som den genererar ger  Gamla 
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Motala Verkstad unika möjligheter att etablera sig som ett starkt besöksmål i Motala.   
 
Evenemangsyta 
Den öppna ytan ”korsprickade ytan” som idag finns mellan Lokverkstan och Verkstadsvägen, 
på 70-tonsgården, mellan Plåtverkstaden och kontoret föreslås användas som öppen yta för ut-
omhusevenemang. Genom tillfälliga bygglov kan byggnader och anläggningar gärna kopplade 
till kultur-, fritid- och evenemangsverksamheten uppföras vid behov. Med tillfälliga lov menas 
byggnader som med tre månaders varsel kan plockas bort. Även denna temporära bebyggelse 
omfattas av det generella skyddsbestämmelser som omfattar hela planområdet. Historiskt sett 
har platsen varit bebyggd med verkstadslokaler, men på grund av föroreningarna bedöms det 
inte rimligt att bebygga hela området.  
Inom en liten del av evenemangsytan, den korsmarkerade ytan får permanenta uthusbyggnader, 
kiosker och anläggningar uppföras. Dessa ska dock uppfylla det övergripande skyddsbestämmel-
sekravet, samt ska föroreningar avhjälpas innan bygglov kan beviljas. 
Hur utemiljön ska disponeras ska utredas ytterligare i gestaltningsprogrammet.  
 
Gator och trafik 
Det ska vara självklart att röra sig till fots och med cykel i kulturstadsdelen GMV och inom 
planområdet. Båtturister ska enkelt kunna lägga till vid Gamla Motala Verkstad, för att ta del av 
de kulturevenemang som erbjuds i området. Idag är kajen i stort behov av renovering innan bå-
tar kan lägga till vid kajen.  
 
Då Gamla Motala Verkstad ligger på en ö är trafikföringen till området problematisk. Tung tra-
fik, med en fordonsvikt över 3,5 ton, kan p.g.a. begränsning i fordonsvikt inte åka till området 
via Textilvägen och Duvedalsbron sydöst om planområdet. Detta innebär att Charlottenborgsle-
den-Verkstadsvägen är enda tillfartsvägen för denna typ av fordon. En del av bebyggelsen ut-
med Verkstadsvägen ligger dessutom relativt nära vägen, vilket gör att bostäder är bullerutsatta 
redan idag. Se mer om buller under rubriken ”Störning”.  
Tillfart med bil till Verkstadsön och planområdet sker via Verkstadsvägen, alternativt via Textil-

Orienteringskarta Motala stad med cykelvägar utmärkta. Planområdet är markerat. 
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vägen. Det är också möjligt att ta sig till området via Östermalmsgatan och Liverpoolområdet, 
där besökare får parkera bilen och gå över Treöresbron.  
Gång– och cykelvägnätet är väl utbyggt i Motala. Besökare till fots och med cykel kan ta sig från 
centrala Motala till planområdet via Östermalmsgatan. Även de dragvägar som löper utmed 
Göta kanal fungerar under delar av året och dygnet som gång– och cykelvägar. Verkstadsvägen, 
såväl söder som norrifrån, samt Duvedalsbron fungerar också som tillfartsväg för de oskyddade 
trafikanterna. Trafikanter som kommer norrifrån på Verkstadsvägen måste passera Borenhultsb-
ron, vilken endast är 3,5 m bred.  
 
Framtida trafiksituation för fordonstrafik 
Det befintliga gatunätet och angöringsvägarna till planområdet bedöms klara den vardagliga tra-
fikalstringen av persontrafik och tung trafik som har estimerats utifrån de tankar som finns om 
framtida verksamheter inom planområdet. Persontrafiken under 3,5 ton ska hänvisas till områ-
det via Strandvägen och Textilvägen för att minska bullerbelastningen på Verkstadsvägen. 
 
Vid större publika evenemang inom GMV, som konserter eller större marknader och mässor 
kommer Verkstadsvägen och Duvedalsbron att stängas av helt, förutom för boende utmed 
Verkstadsvägen och de varutransporter som måste angöra området. Dessa åtgärder behöver vid-
tas för att minska trafikbuller utmed Verkstadsvägen och för att det inte ska uppstå trafikpro-
blem inom området. Besökare som kommer med egen bil kommer vid dessa tillfällen hänvisas 
till större parkeringar utanför Verkstadsön som nås via Strandvägen och sedan ledas in gåendes 
till området via Duvedalsbron, alternativt via Östermalmsgatan till Liverpoolområdet och då 
ledas in gående över Treöresbron.  
 
Framtida trafiksituation för gång– och cykel 
De oskyddade trafikanters framtida situation måste högprioriterats, då situationen idag inte är 
tillfredsställande.  
Gång– och cykelstråket från Östermalmsgatan, via Järnvägsgatan och över Treöresbron mot 
planområdet ska ses som ett av huvudstråken för de besökare som kommer gåendes eller cyk-
landes till området från centrum. Stråket genom Liverpoolområdet från Östermalmsgatan behö-
ver dock ses över.  
Gång– och cykeltrafikanter som kommer söderifrån är tänkt att använda Strandvägen. Längs 
Strandvägen finns en planerad cykelväg från Charlottenborg som bör genomföras.    
Den befintliga ”gång– och cykelstigen” från Verkstadsvägen till dragvägen längs med Göta ka-

Bilden ovan: Verkstadsvägen sedd från söder. Verkstadslokalerna skymtas i fonden till vänster..  
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nal i planområdets norra del, kan behöva breddas och rätas upp. Därför har en större zon givits 
planbestämmelsen ”Allmän gång- och cykelpassage ska finnas”.  
Vid en omläggning av gång– och cykelpassagen och/eller att passagen förses med armatur, så 
behöver man beakta att det också är ett u-område med bland annat en 20 kV- kabel.  
 
De dragvägar som finns utmed Göta kanal utgör attraktiva gång– och cykelvägar.  Dragvägarna 
har ett högt rekreativt värde och det är av stor vikt att dessa upplevs som trygga och säkra att 
använda från centrum till Borenshult. Idag saknar dragvägarna belysning och de snöröjs inte 
vintertid och passagerna under Charlottenborgsleden är mörka och otrygga. I och med att en ny 
passage anläggs mellan Kanalparken på kanalbankens västra sida, bör dragvägen på den västra 
sidan prioriteras att iordningsställas, från Kanalparken till Treöresbron, för att sedan fortsätta på 
den östra sidan från Treöresbron till Borenshultsbron. Kanalområdet ägs till stora delar av AB 
Göta kanalbolag. Samordning mellan Motala kommun och AB Göta kanalbolag bör ske om 
investerings- och driftskostnader.   
 
Verkstadsvägen saknar trottoar utmed planområdet, vilket ska åtgärdas.   
 
Skyltning 
För att underlätta för besökare att ta sig till området är det av stor vikt att arbetet med skyltning 
till området prioriteras. Genom en tydlig skyltning kan samtliga trafikslag ledas till området på 
önskade gator och på detta sätt skapa en bättre trafiksituation. Frågan om skyltning bör tas upp 
i det kommande gestaltningsprogrammet. Se vidare rubrik ”Gestaltningsprogram” under Ge-
nomförandefrågor.  
 
Kollektivtrafik 
I dagsläget ligger närmaste busshållplats utmed Verkstadsvägen i höjd med Svarta gatan, buss-
linje 322, anropsstyrd linjetrafik. Vid Verkstadstorget cirka 450 meter väster om planområdet 
ligger ytterligare en busshållplats med ett flertal passerande busslinjer. Bussresan tar ca 10 min 
från Verkstadstorget till Stora torget. Avgångar sker ett flertal gånger/timme.  
Under sommartid när besöksantalet beräknas vara som störst, kan turtätheten på den befintliga 
kollektivtrafiken behövas ses över. En utveckling av planområdet i önskvärd riktning skulle 
kunna innebära ett ökat underlag för ännu bättre kollektivtrafik till och från området.  
 
För regional koppling ges goda förutsättningar via Motala central.  

Parkering, avlämningsplatser, varumottagning, utfarter, båt 
Parkering 
Inom planområdet finns två större befintliga parkeringar, som planeras vara kvar enligt detta 
förslag till detaljplan.  
 
Den norra utgörs av den gamla rivningstomten vid Verkstadsvägen (prickmark) ungefär i höjd 
med Duvedalsbron. Inom denna parkering finns idag 38 parkeringsplatser.  Enligt den översyn 
som gjorts av parkeringsmöjligheterna inom och i anslutning till området är det möjligt att skapa 
ytterligare p-platser i anslutning till den befintliga genom utbyggnad. Totalt beräknas cirka 30 
platser kunna tillkomma. En svårighet är de markföroreningar som finns i området och som 
fördyrar en ev. utbyggnad av parkeringsplatsen.  
 
I den södra delen av planområdet direkt norr om Svarta gatan (prickmark) finns ytterligare en 
parkering.  Den nyttjas av de som har verksamhet inom planområdet. Idag finns det totalt 20 p-
platser här, men genom mer effektiv användning av ytan beräknas ytterligare 5-10 platser kunna 
skapas. Detaljplanen möjliggör även för ett mindre antal parkeringsplatser på prickad mark, i 
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anslutning till entréer.  
 
Den utbyggnad och effektivisering som nämns, innebär totalt ca 100 parkeringsplatser. Kom-
munen har gjort en uppskattning av parkeringsbehovet utifrån de tankar om evenemang och 
föreningsverksamheter som diskuteras inom området. Läs mer om vilka typer av aktiviteter som 
diskuteras under rubriken ”Bebyggelse”. 100 p-platser bedöms täcka behovet för den planerade 
dagliga verksamheten inom området.  
 
I ett första skede kommer inte dessa parkeringar byggs ut, utan först när behovet av mer par-
keringar uppkommer anläggs fler parkeringar. Eventuellt kommer dessa parkeringar som ligger 
inom kvartersmark att förses med parkeringsavgift och ett antal förhyrda platser för verksamhe-
terna inom planområdet. Detta ska ses som ett styrmedel för att försöka förändra resmönstren 
hos besökarna. I stället för att ta egen bil till området kan detta leda till att de i högre grad väljer 
att samåka eller cykla. 
Vid de tillfällen som det uppskattade behovet överstiger 100 platser, t.ex. större utomhusevene-
mang, festivaler och mässor, behöver närliggande parkeringar nyttjas. Uppskattningsvis finns ett 
behov av cirka 150-400 p-platser vid denna typ av evenemang.  
 
En kartläggning har gjorts över parkeringsmöjligheter i närområdet av Stadsbyggnad. I den har 
fem parkeringsanläggningar identifierats, väster om planområdet inom Liverpoolområdet och i 
anslutning till Östermalmsgatan. Samtliga ligger i nära anslutning till Järnvägsgatan, vilket leder 
besökarna till planområdet via Treöresbron. Inom dessa parkeringar finns idag ca 130 p-platser. 
Genom utbyggnad på en kan ytterligare 5-8 p-platser tillskapas. Utifrån belastning på Verkstads-
vägen och begränsningarna  för Duvedalsbron är det fördelaktigt om så många besökare som 
möjligt nyttjar parkeringar i Liverpoolområdet, för att sedan ta sig in i området tills fots.  
 
Ytterligare parkeringar finns enligt samma kartläggning sydöst om planområdet i anslutning till 
Textilvägen och Torpavägen. På dessa två parkeringar finns totalt 160 p-platser och ytterligare 
asfalterade ytor som bedöms kunna fungera för parkering. Samtliga parkeringar och asfalterade 
ytor inom detta område är privatägda vilket innebär att former av samarbete måste hittas för att 
kunna nyttja parkeringarna. På detta område finns även ett större grönområde som Park- och 
naturenheten anser kan nyttjas som tillfälliga parkeringsytor vid större evenemang.  
 
Handikapparkeringar 
Detaljplanen möjliggör för att handikapparkeringar ska finnas i nära anslutning till viktiga entré-
er, t.ex. utanför gjuteriet, samt att anropsstyrd färdtjänst, linje 322, ska kunna ges god tillgänglig-
het till områdets olika målpunkter.  
 
Turistbussar  
Turistbussar ska angöra området från Verkstadsvägen, alternativt använda vändslingan mellan 
Varvsgatan och Treöresbron. Gestaltningsprogrammet som ska tas fram ska visa på var inom 
fastigheten bussparkering kan ordnas. Vid stora evenemang bör turistbussar parkera utanför 
Verkstadsön, förslagsvis på Ekenäs.  
 
Avlämningsplatser /vändzon 
Kommunens förhoppning är att det inom planområdet bl.a. kommer att etablera sig ett antal 
föreningar och idrottsverksamheter för såväl barn som vuxna. Utifrån erfarenhet från andra id-
rottsverksamheter för ungdomar finns behov av avlämningsplats/vändzon för föräldrar med bil 
att lämna och hämta sina barn på. En sådan kan möjliggöras med infart från Verkstadsvägen 
och ingång till Plåtverkstan från öster och Svarta gatan.  
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För varutransporter till Lokverkstaden så finns det en slinga från Verkstadsvägen till Lokverk-
staden. En del av slingan går ut över Göta kanalbolagets mark. Den delen har satts till z- områ-
de för att säkerhetsställa att det ska vara möjligt att nyttja slingan för varutransporter.  
Varutransporter ska kunna nyttja den allmänna gång– och cykelvägen utmed Göta kanal.  
 
Båt 
Kommunens förhoppning är att kajkanten utmed Gamla Motala Verkstad kan möjliggöra tillfäl-
lig förtöjning av turistbåtar såväl som mindre båtar sommartid, när kajen har renoverats.  
 
Geotekniska förhållanden 
WSP samhällsbyggnad har genom fält- och laboratorieundersökningar studerat de geotekniska 
förutsättningarna inom planområdet. Nedan ges en sammanfattning av utredningen 
”Planeringsunderlag för detaljplan för Motala gamla verkstad” (WSP samhällsbyggnad, 2012-01-
27, reviderad 2012-01-27 ) och dess rekommendationer. Inför byggnation, när läge och omfatt-
ning är klarlagt, behöver ytterligare undersökningar utföras för respektive byggnad för att fast-
ställa aktuell grundläggningsmetod. 
 
Jordlagerföljden är relativ lika inom området, undantaget de norra delarna, men mäktigheten 
varierar. En generell beskrivning av jordlagerföljden ger överrest fyllning med en mäktighet av 
0,5-1,5 m som överlagrar siltig sand och sandlig lerig silt till ca 3,5 m djup. Därefter påträffas 
fast friktionsmaterial, troligtvis morän på 3 -7 m. Fastare bottenlager har påträffats på 4,0 till 
14,0 meter. De största djupet till berg finns i östra delen av området. Bergets egenskaper omfat-
tas inte av utredningen. Inom området finns många äldre husgrunder som inte syns från mark-
nivån. 
 
Uppmätta grundvattennivåer ligger på mellan 3,0 och 6,5 m under markytan med en trolig 
grundvattenströmning från väster till öster. Jordens genomsläpplighet bedöms som hög inom 
de delar där det förekommer mycket fyllnadsmaterial och sand. Stabiliteten mot öster bedöms 
vara tillfredställande. Stabiliteten mot Göta kanal är tillfredställande för större glidytor. För ka-
jen mot Göta kanal är stabiliteten inte tillfredställande och vidare utredning, och eventuell åt-
gärd krävs. Yttre delen av kajen bör inte belastas ned tyngre trafik. I den nordvästra delen av 
förekommer gyttja, lera och silt som är sättningsbenägna. Inom övriga delar är jorden inte sätt-
ningsbenägen. Uppfyllnader bör göras med försiktighet i planområdet västa del, där det före-
kommer lösa jordlager. 
 
Grundläggningsförhållandena inom planorådet skiljer sig varför olika grundläggningsalternativ 
rekommenderas. Förekomsten av grundkonstruktioner inom området kan försvåra schaktarbe-
ten liksom förekomster av silt. En riskanalys med tillhörande föreskrifter för tillåtna markvibra-
tioner vid spont och pålslagning bör utföras.  
Grundläggning kan inte ske på de befintliga kulvertarna utan särskilda åtgärder, genom t.ex. 
grundläggning på pålar eller plintar, som för ner laster vid sidan av kulvertarna. Kulvertarna kan 
inte belastas ytterligare utan att konstruktionens hållfasthet har statusbestämts. Detta behöver 
göras om den föreslagna byggnationen är på kulvertarna. Se vidare ”Planeringsunderlag för de-
taljplan för Motala Gamla Verkstad”, 2012-01-27. Samtliga kulvertar är utmärkta på plankartan. 
Vid byggnation inom byggrätten ska grundläggning av byggnad beakta befintliga kulvertar, vil-
ket finns med som planbestämmelse på plankartan.  
 
Befintliga kulvertar inom området 
Inom området löper tre kulvertar i öst-västlig riktning. De två nordligaste belägna kulvertarna 
har använts för industriavloppsvatten från området. De har även förbindelse med dockan som 
är belägen på den västra sidan av Göta kanal. Den sydligaste kulverten utgörs av Bergsätters-
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bäcken som mynnar ut i Motala ström. Bergsättersbäckens kulvert ges u-område.  
 
Radon 
Genomförda radonmätningar klassificerar marken som högradonmark och radonsäker grund-
läggning för nybyggnation rekommenderas.   
 
Förorenade områden 
Inom planområdet (ca 50 000 m2) har en mångskiftande produktion ägt rum under en lång 
verksamhetsperiod som har orsakat föroreningar i området. En mycket övergripande beskriv-
ning är att verksamheten huvudsakligen bestod av olika typer av metallbearbetning såsom gjute-
ri, renseri, smedja och plåtslageri. I slutet av 1970-talet avvecklades den industriella verksamhe-
ten i området. Under verksamhetsperioden var merparten av marken i området bebyggd med 
industribyggnader. En del av dessa jämnades med marken och användes som fyllnadsmassor i 
samband med verksamhetens upphörande. Idag täcks en stor del av det området av gräsmatta, 
medan en del består av hårdgjorda ytor så som gång- och bilvägar och parkeringsplatser. Flera 
sammanlänkade industribyggnader står idag kvar på området. Byggnadernas sammanlagda area 
utgör idag ca 19 000 kvm. 
 

Bedömning av omfattning och risker med föroreningarna 
Föroreningarnas risk och omfattning med dessa har utretts i samband med planarbetet. Förore-
ningar har undersökts i mark, grundvatten, ytvatten, sediment i kulvertar, byggnadsmaterial, luft 
i byggnader och i asfalt. Efter genomförda miljötekniska markundersökningar och utredningar 
har en fördjupad platsspecifik riskbedömning inklusive framtagande av platsspecifika riktvärden 
utförts och redovisats i ”Fördjupad riskbedömning, inklusive framtagande av platsspecifika rikt-
värden” (Structor miljöteknik AB, 2013-01-30). Över hela området finns uppskattningsvis  116 
000 ton förorenade masso. Föroreningarna består till största delen av heterogena fyllnadsmassor 
med förhöjda halter av metaller, som framförallt arsenik, bly, koppar, zink och nickel. 
 
Spridning av förorening till recipienten (Motala ström) bedöms vara begränsad och beräknas till 
ca 1,5 kg tungmetaller/år, vilket är litet. Som jämförelse kan nämnas att från Bergsättersbäckens  
avrinningsområde så beräknas det varje år rinna ut 11,7 kg bly, 35 kg koppar, 86,5 kg zink och 
67 g kvicksilver (Källa: ”PM, GIS-baserade föroreningsberäkningar för dagvatten från Motala 
tätort”, 2005).  
Ingen spridning av föroreningen bedöms ske till grundvattnet. Riskerna för människors hälsa 
med föroreningarna bedöms vara låga på stora delar av området genom att de möjliga expone-
ringsvägarna med föroreningarna oftast är begränsade. Detta på grund av att en stor del av om-
rådet antingen är täckt av byggnader, av en gräsyta med ett rent matjordslager eller av asfalt och 
smågatsten. En särskild fördjupad miljöriskbedömning har gjorts för markekosystemet 
(Fördjupad miljöriskbedömning av markekosystemet på Gamla Motala Verkstad”, Remedy by 
Sweden, 2013-01-30) på området. Den visar på att växtligheten och mikroorganismerna i det ca 
0,3m tjocka matjordsskiktet inte verkar ta skada av de föroreningar som finns i de djupare mark-
lagren.  
 
Ytor med skydd i dagsläget 
En förutsättning för att marken kan anses vara lämplig för den användning som detaljplanen 
medger är det finns ett skydd som t.ex. matjord, asfalt och smågatsten på de öppna ytorna samt 
byggnader som medför en minskad risk för exponering (intag av jord, hudkontakt och damning) 
för människor av de förorenade massorna. Därför är det av stor vikt att detta skydd bevaras och 
vid behov kompletteras även i framtiden. Att vidta åtgärder i området, t.ex. schaktarbeten, på ett 
sådant sätt att risken för spridning och exponering av föroreningen ökar bedöms vara anmäl-
ningspliktigt enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och ska då 
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anmälas till tillsynsmyndigheten; Länsstyrelsen enligt miljöbalken. I och med det bedöms det 
inte lämpligt att även reglera detta skydd för exponering av föroreningar i detaljplanens bestäm-
melser enligt 4 kap. 12§ 1. plan- och bygglagen. 
 
Det finns också några ytor inne i/under byggnaderna med förhöjda föroreningar som är otill-
gänglig och exponeringstiden bedöms då vara begränsad, bl.a. lokverkstadens källarplan. Risker-
na med en stor del av de föroreningar som överskrider de platsspecifika riskvärdena som redo-
visas i kap 7 i rapporten om riskbedömning (Structor miljöteknik AB, 2013-01-30) föranleder 
inget behov av regleringar i detaljplanen. Dock har den beräknade kostnaden för åtgärda mark-
föroreningen tagits med i exploateringskalkylen för Gamla Motala verkstad.  
 
Ytliga föroreningar utan skyddande skikt 
Inom en begränsad del av planområdet finns ytliga föroreningar som överskrider de platsspecifi-
ka riktvärdena. Dessa områden saknar skydd mot exponering av föroreningarna då de inte är 
täckta av byggnader, matjord, asfalt eller smågatsten. Detta innebär en hälsorisk för människor 
vid regelbunden exponering (intag av jord, hudkontakt och damning). På den så kallade 70-
tonsgården mellan Plåtverkstan och Lokverkstan finns en sådan yta. Motala kommun är fastig-
hetsägare och har rådighet över föroreningen och planerar åtgärder för att minska risken, vilken 
har tagits med i genomförandebeskrivningen och exploateringskalkylen.  
Ytterligare provtagning har genomförts (Structor Miljöteknik AB. 2013-09-11) på området där 
lindarna står. Från provtagningen framgår det att det platsspecifika riktvärdet för bly överskrids. 
Åtgärder kommer att vidtas av fastighetsägaren AB Göta kanalbolag och Motala kommun för 
att inte begränsa möjligheten att använda området och för att släcka ut hälsorisken. 
 
Reglering av byggnation 
På delar av planområdet har förhöjda halter av kvicksilver och polyaromatiska kolväten (PAH 
M) över det platsspecifika riktvärdet konstaterats. Detta kan medföra en risk för exponering ge-
nom inandning av ånga om dessa ytor bebyggs. PAH M i förhöjda halter har också hittats i fyll-
ningen mellan betonglager i Plåtverkstan. Med dagens byggnadsvolymer i Plåtverkstan bedöms 
detta inte vara ett problem, men vid förändringar i byggnaderna kan det komma att utgöra en 
risk för människors hälsa.  
 
Med anledning av dessa föroreningar finns en planbestämmelse på plankartan om att ”mark- 
eller bygglov får inte ges förrän risken med föroreningar har avhjälpts och åtgärdens lämplighet 
har säkerhetsställts utifrån markanvändningen”. Detta kan medföra allt från utredningar och 
undersökningar till saneringar för att säkerhetsställa att risken med föroreningen är acceptabel 
efter åtgärden. Vissa bygg– och marklovpliktiga åtgärder som kan bli aktuella, kommer inte på-
verka risken med de föroreningar som förekommer i området. Detta behöver dock säkerhets-
ställas i bygg– och marklovet. Tillsynsmyndigheten ska underrättas mark– och bygglovet, för att 
säkerhetsställa att länsstyrelsen inte ställer ytterligare krav enligt Miljöbalken.  
Då planen inte möjliggör bostadsbebyggelse bedömer kommunen, att vid bygg– och marklovs-
pliktiga åtgärder ska föroreningarna avhjälpas till de platsspecifika riktvärdena som framtagits 
för området med utgångspunkt för mindre känslig markanvändning. I denna bedömning ska 
också riskerna för olika spridnings- och exponeringsvägar för föroreningarna som berörs av den 
aktuella åtgärden. De platsspecifika riktvärden som har tagits fram innebär t.ex. att barn respek-
tive vuxna kan vistas på området i 60 respektive 200 dagar/år utan någon förhöjd hälsorisk.  
 
Översvämningsrisker och klimatförändringar  
Planområdet ligger i direktkontakt med Göta kanal och i nära anslutning till Motala ström, vilka 
båda är förbundna med Vättern. Vättern är reglerad och ligger på mellan 88,2-88,8 möh och 
avrinner till Östersjön genom Motala ström. Då Motala stad ansluter till Vättern och att höjder-
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na inom planområdet ligger på mellan +86 och +90 möh ligger hela planområdet mycket högt i 
jämförelse med vattnets målpunkt Östersjön. Även Göta kanal är reglerad, vilket innebär att 
man vid häftiga regn kan släppa ut mer vatten och på så sätt förhindra en översvämning. Kom-
munen ser inga direkta risker för översvämning varken vid häftiga regn eller klimatförändringar 
inom planområdet. Enligt ”Planeringsunderlag för detaljplan för Motala gamla verkstad” (WSP 
samhällsbyggnad, 2012-01-27, reviderad 2012-01-27) bedöms som risken för översvämning som 
mycket liten.  
Vid en eventuell olycka där kraftverksdammen brister kan det innebära att stora mängder vatten 
forsar in i norra delen av planområdet. Det skulle eventuellt kunna medföra att markförorening-
ar frigörs från området och följa med vattnet. Risken för detta bedöms som liten.  
  

Fornlämningar 
Några kända fasta fornlämningar har inte konstaterats i området. Om fornlämningar skulle på-
träffas under markarbeten samt byggnation ska arbetet avbrytas och fornlämningen ska anmälas 
till länsstyrelsen.  
 
Störningar 
Trafik  
Att utveckla Gamla Motala Verkstad till ett aktivt centrum för företag, besöksnäring, utbildning, 
kultur och fritid kommer innebära en ökad bilalstring till området, framförallt på Verkstadsvä-
gen.  

2012 gjordes en dygnsmätning på Verkstadsvägen på två ställen. Mätpunkten norr om Charlot-
tenborgsbron uppmätte 1520 fordon/dygn och mätpunkten söder om Borenhultsbron uppmät-
te 2148 fordon/dygn. Delar av den befintliga bebyggelsen ligger väldigt nära Verkstadsvägen. 
Gällande riktvärden för vägtrafikbuller i befintlig miljö, 65 dBA överskrids inte idag och be-
döms heller inte överskridas vid en ev. fördubbling av trafik utmed Verkstadsvägen. Det be-
döms inte som troligt att trafiken kommer att fördubblas. Det finns ett antal bostadshus utmed 
Verkstadsvägen där det långsiktiga målet att nå 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad dock inte 
uppfylls. För dessa bostäder kommer inga åtgärder att vidtas förrän de långsiktiga målen blir 
gällande riktvärden.  

Idag förekommer det höga maximala ljudnivåer, p.g.a. tunga transporter. Kommunen gör dock 
bedömningen att den maximal ljudnivå inte kommer uppkomma regelbundet nattetid, detta då 
antalet tunga transporter bedöms vara tätt förknippade till verksamheterna, vilka företrädesvis 
kommer att bedrivas dagtid.  

För att avhjälpa en eventuell framtida bullerproblematik är det av stor vikt att såväl vardagstrafi-
ken som trafiken vid större evenemang lotsas på ett bra sätt in i området. Genom effektiv och 
tydlig skyltning, betalparkering inom planområdet, satsning på gång– och cykelstråk m.m. be-
döms bullersituationen inte försämras nämnvärt i området. De chikaner som finns utmed den 
södra delen av vägen har en reglerande positiv inverkan på trafiken. Detta har beskrivits ytterli-
gare under rubriken ”Gator och trafik”.  
  
Störningar från evenemang 
Större utomhusevenemang inom planområdet kan ge upphov till buller, vilket kan påverka de 
närboende negativt. Vid de evenemang som har hållits inom planområdet under 2012 har det 
inte framförts några klagomål från de närboende. En mätning av buller genomfördes av kom-
munen under Göta kanal rock, 2012-08-14. Mätningen visar på förhöjda bullervärden vid flerta-
let av  mätpunkterna. Genom placering av högtalare och scen kan störningen för de boende 
minskas. För att störningen ska anses acceptabel för närboende kan antalet störande utomhus-
evenemang per säsong behöva begränsas.  
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Icke störande småindustri 
Detaljplanen möjliggör etablering av icke störande småindustri och ger planrättsligt stöd för 
befintliga verksamheter i området. I den södra delen av planområdet är det ett kort avstånd, ca 
30m  mellan planområdet och närmsta bostad. Därför ska endast icke störande småindustri tillå-
tas i området. Även för andra verksamheter inom området som skola, kultur- och fritidsända-
mål är det viktigt att småindustrin inte stör.  
Användningen icke störande industri medför att en noggrann lokaliseringsprövning behöver 
göras vid varje tillfälle en verksamhet vill etablera sig inom området, dels för säkerhetsställa att 
de boende inte blir bullerstörda men även för verksamheten som ska etablera sig, så att verk-
samheten inte måste begränsa sin verksamhet senare. Vid uppföljning och tillsyn ska aktuella 
riktvärden och normer vara utgångspunkter för bedömningen. Det är dock inte uteslutet att be-
fintliga verksamheter på sikt förändras till verksamheter av mer störande karaktär. Tillsynsmyn-
digheten vidtar inga åtgärder mot eventuella störningar förrän störningen är ett faktum. Det är 
därmed inte uteslutet att bullerstörningar tillfälligt kan komma att uppstå.  

 
Teknisk försörjning 
Befintliga byggnader inom planområdet är anslutna till det allmänna VA-nätet som finns ut-
byggt inom och strax intill planområdet. Eventuella nya byggnader och verksamheter kan anslu-
tas till dessa.  
 
De befintliga kulvertarna och dräneringssystemet som finns mellan Lokverkstaden och Verk-
stadsvägen och som ansluter till Motala ström behöver finnas kvar för att säkerhetsställa att 
markföroreningarna inte får kontakt med grundvattnet och då kan komma att få nya spridnings-
vägar. 
 
Dagvattnet kommer inte att omhändertas lokalt, då infiltration av dagvattnet genom de förore-
nade massorna inte är att föredra. Istället ska dagvattnet ledas ut i Göta kanal eller Motala 
ström.  
 
Administrativa frågor 
Administrativa frågor beskrivs närmare i genomförandebeskrivningen. Genomförandetiden är 
satt till 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 
 

Konsekvenser av planens genomförande 
Riksintressen 
Området utmed Göta kanal är genom hela Motala kommun förklarat som riksintresse för kul-
turmiljövården, Göta kanal [E9].  Motala verkstad nämns i beskrivningen ”Motala Verkstad, som 
anlades för kanalens behov, är ett minnesmärke över industrialismens införande i Sverige.” Planens syfte är 
att säkra den befintliga bebyggelsen och miljön som är av stort kulturhistoriskt värde, dels ge-
nom en övergripande bevarandebestämmelse och att byggnaderna inte får rivas. Nya byggnader 
ska anpassa sig till kulturmiljön. För att möjliggöra att byggnaderna ska kunna få nytt innehåll så 
får ljusgårdar, entréer skapas. Att mindre ändringar får göras bedöms som nödvändiga för att få 
nytt innehåll i byggnaderna och på sätt säkerställa att byggnaderna bevaras.  
 
Natura 2000 
Området längs med Göta kanal är skyddad som Natura 2000-område enligt miljöbalken, vilket 
då innefattar den trädrad som löper utmed planområdets västra gräns mot kanalen. Detaljplanen 
bedöms inte påverka Natura-2000 området negativt.   
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Strandskydd 
Området inom de delar där strandskyddet avses upphävas är sedan tidigare ianspråktaget med 
byggnader som gör att området saknar betydelse för strandskyddets syfte. Strandskydd kommer 
att finnas kvar för vattenområdet och landområdet närmst Göta kanal. Planförslaget bedöms 
inte påverka allmänhetens tillgång till eller möjlighet att röra sig längs vattnet.  
 
Markföroreningar 
Genom planarbetet har omfattningen och riskerna med de föroreningar som finns inom plan-
området synliggjorts och nödvändiga åtgärder för både hälso– och miljörisker kommer att vid-
tas. Kunskapen om föroreningarna och de risker som finns kopplade till dem har gjort att mark-
användningen har anpassats, för att minska risken för att det sker exponering av föroreningar 
som kan påverka människors hälsa. I samband med framtida byggnation kan det komma att be-
hövas avhjälpande åtgärder, som t.ex. sanering och/eller ytterligare utredningar för att utesluta 
riskerna med markföroreningarna. 
 

Buller 
Markanvändningen bedöms medföra mer trafik på omkringliggande gator. Även fortsättningsvis 
bedöms riktvärdena i befintlig miljö för ekvivalent ljudnivå klaras. Maximal ljudnivå överskrids 
idag och risk finns att antalet överskridande ökar. Dock gör Stadsbyggnad bedömningen att ris-
ken för överskridande nattetid inte ökar. Vid stora evenemang kan det bli mer trafik, men för-
slagsvis så stängs Verkstadsvägen av för fordonstrafik förutom för varutransporter och de bo-
ende utmed Verkstadsvägen för att minska bullerpåverkan.  
Bullerstörningar från verksamheter kan eventuellt också uppstå tillfälligt trots markanvändning-
en icke-störande verksamhet.  
Mätning från utomhusevenemang visar på förhöjda bullervärden. För att störningen ska anses 
acceptabel för närboende kan antalet störande utomhusevenemang per säsong behöva begrän-
sas. Bedömningen är att störningarna kommer att bli tillfälliga och bedöms inte medföra någon 
risk för människors hälsa.  
 
Samlad bedömning 
Den sammantagna bedömningen är att detaljplanen varken bör medföra negativ påverkan på 
det berörda områdets miljövärden eller dess omgivningar eller på människors hälsa och säker-
het. Detaljplanen bedöms således inte medföra en betydande miljöpåverkan som föranleder en 
miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan 

Detaljplanen prövas enligt reglerna för normalt planförfarande. Planarbetet avses i huvudsak 
bedrivas enligt nedanstående tidplan. 
 
Beslut om samråd, PMN 31 jan 2013 
Samråd 11 feb-25 mars 2013  
Beslut om granskning, PMN  19 juni 2013  
Granskningstid  24 juni- 9 augusti 2013  
Beslut om godkännande PMN 26 september 2013 
Beslut om antagande KF 25 november 2013 
Laga kraft 23 december 2013  
 
PMN = plan- och miljönämnden 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft eller från den dag dessförin-
nan, då del av planen kan genomföras med stöd av förordnande enligt PBL 13 kap 17 § tredje 
stycket. 
 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägaren har rätt till ersättning. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmän plats 
Motala kommun är huvudman för gator och andra allmänna platser och anläggningar inom 
planområdet. Motala kommun är ansvarig för att allmänplatsmark iordningställs på det sätt som 
detaljplanen anvisar och ansvarar för drift och underhåll av dessa områden. 
 
Vatten och avlopp, el, tele mm 
Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten- och avloppsnätet samt dagvattennätet 
som finns i omgivande allmän platsmark. 
 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för det allmänna elnätet. 
 
Vattenfall AB Värme är huvudman för fjärrvärmenätet. 
 
Kommunen kan även genom avtal upplåta nyttjanderätt till operatörer som vill lägga egna led-
ningar. 
 
Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare är huvudman för kvartersmark och ansvarar för detaljplanens genom-
förande så att fastigheten utformas och bebyggs enligt detaljplanens anvisningar. Respektive fas-
tighetsägare ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark som ligger efter 
förbindelsepunkt respektive servisanslutning. Det är fastighetsägarens ansvar att anmäla till re-
spektive huvudman om anslutning av vatten och avlopp, fjärrvärme, el samt tele när anslutning 
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är aktuell. 
Göta kanalbolag AB ansvarar för kanalverksamhetsområdet, Kanaljorden 3:3.  
 
Motala kommun ansvarar för fastigheten Motala Verkstad 1, som utgörs av kvartersmark.  
 
Bygglov, marklov och rivningslov söks hos plan- och miljönämnden, bygglovenheten, i Motala 
kommun. Länsstyrelsen är  tillsynsmyndighet för föroreningar i handläggningen av mark- eller 
bygglov.  
 
Avtal 
Rätten för vissa ledningsägare att lägga allmännyttiga ledningar i kommunens mark regleras i 
markupplåtelseavtal. För Vattenfall AB Värme gäller Markavtal för fjärrvärme, tecknat i maj 
2003. För Skanovas ledningar gäller överenskommelse, tecknad i november 1963 med dåvaran-
de Televerket. Övriga bolag som har avtal inom området elektronisk kommunikation är Utfors 
AB/Telenor Fibre AB som har avtal från 1999, Teracom har avtal tecknat 2005, för BoreNet 
AB gäller avtal från 2006 och Com Hem AB har avtal från 2009. 
 
Om dessa ledningsägare avser lägga nya ledningar inom kommunägd mark sker upplåtelse enligt 
markavtalen. Grävtillstånd ska sökas skriftligen minst tre veckor före planerad start. Respektive 
bolag har skyldighet att till kommunen överlämna digitalt material som visar tillkommande led-
ningars sträckning. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Planområdet omfattar fastigheten Motala Verkstad 1 samt del av Kanaljorden 3:61 och Kanal-
jorden 3:3.  
 
Fastighetsregleringar 
I söder utgörs en del av planområdet av Svarta gatan (nr 1 på illustrationen till höger). Idag delas 
Svarta gatan av fastigheterna Motala Verkstad 1 och Kanaljorden 3:61. Detta bör fastighetsregle-
ras på sikt, för att säkra Svarta gatan som 
allmän platsmark, eller vid en fastighetsför-
säljning.   
 
En mindre del av Motala Verkstad 1 (nr 2 
på illustrationen till höger) ingår i vägområ-
det för Verkstadsvägen i planområdets nor-
ra del. Detta bör fastighetsregleras på sikt 
eller vid en fastighetsförsäljning.   
 
Servitut, ledningsrätt och övriga rättig-
heter 
Följande områden har getts egenskapen x - 
ska vara tillgänglig för allmän gång– och 
cykelväg, för att säkerställa allmänhetens 
tillgänglighet.  
 
Nr. 3) En del av fastigheten Motala Verk-
stad 1 och fastigheten Kanaljorden 3:3 
Nr.4) Gång– och cykelvägen som leder in 
från Verkstadsvägen i planområdets nord-

4 
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östra del (nr 4 på illustrationen till höger) 
 
Följande områden har getts egenskapen z1 - ska vara tillgänglig för körtrafik från angränsande 
fastigheter. 
• Slingan som behövs på fastigheten Kanaljorden 3:3 för att kunna köra varutransporter in i 

Lokverkstaden.  
 
För att säkra rättigheterna för  z1-  och x- områden kommer frivilliga avtalsservitut att upprättas 
med berörda fastighetsägare.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
Detaljplanearbetet, geoteknisk utredning samt markmiljöundersökningar bekostas med EU-
medel inom ramen för BECOSI- projektet, Benchmarking On Contaminated Sites. Detaljplanen 
upprättas av SWECO Architects AB, på uppdrag av kommunen. 
 
Exploateringskostnader 
Följande åtgärder har identifierats som nödvändiga att genomföra och som är inom planområ-
det:   
• Bygga ut parkeringsanläggningarna inom området på sikt, samt möjliggöra för parkering 

utanför fastigheten genom att skriva avtal med privata markägare vid evenemang 
• Förbättra gång– och cykelbanan i norra delen av planområdet 
• Rusta upp gång– och cykelbanan utmed Göta kanal  
 
Följande åtgärder har identifierats som viktiga att genomföra och som är utanför planområdet:   
• Tillskapa en sammanhängande trottoar utmed muren. 
Projekten inom och utanför planområdet har kostnadsberäknats och en exploateringskalkyl har 
tagits fram och antagits av Kommunstyrelsen.    
  
Markmiljö 
I exploateringskalkylen så har kostnader för att sanera 70-tonsgården, kulvertarna och Lokverk-
stadens källarplan tagits fram. Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och den tidigare ut-
övaren av verksamheten har inte ännu inte fastställts.  
 
Kostnaden för att avhjälpa blyföroreningen vid lindarna har inte ingått i exploateringskalkylen. 
Eftersom en tillfällig lösning görs på 70-tonsgården istället för den beräknade permanenta lös-
ningen i exploateringskalkylen, så bedöms det finnas ekonomiskt utrymme för att iordningställa 
ytan tillsammans med AB Göta kanalbolag. En gemensam anmälan ska göras till tillsynsmyndig-
heten.  
  
Inför prövning av mark– och bygglov för kompletterande byggnation samt rustning av byggna-
der bör mera detaljerade grundundersökningar genomföras samt markföroreningarna avhjälpas.  
 
 
Övriga kostnader 
Följande åtgärder har identifierats som nödvändiga att genomföra, i takt med områdets utveck-
ling inom ramen för projektet kulturstadsdel Gamla Motala verkstad och som ligger utanför 
planområdet:   
• De dragvägar som löper på kanalbanken, och som idag fungerar som gång– och cykelvä-

gar, bör ses över. Idag saknas t.ex. belysning kvällstid. Då de har ett högt rekreationsvärde 
är det av stor vikt att dessa upplevs som trygga och säkra att använda. Kanalbanken ägs till 
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• Möjligheten att komplettera gång– och cykelvägnäten från planområdet till Östermalms-
gatan.  

 
Åtgärderna föranleds dock inte av detaljplanens framtagande.  
 
Gestaltningsprogram 
Kommunen har för avsikt att i det kommande arbetet med Kulturstadsdel GMV ta fram ett ge-
staltningsprogram, vilket bör tas fram för att säkerställa miljöerna kring Gamla Motala Verkstad 
Gestaltningsprogrammet avses finansieras av projektet Kulturstadsdelen Gamla Motala verk-
stad.   
 
Följande frågor bör behandlas i detta program:  
• Områdets karaktär, storskalig industrimiljö / park 
• Vegetationen och gestaltning av utemiljön inom planområdet 
• Kanalmiljön  
• Verkstadsvägens utformning och då särskilt den trädrad som finns på fastigheten 
• Entréerna till området 
• Parkering för turistbussar inom området 
• Skyltning för besökare, gående, cykel, bilister samt besökare med buss samt tunga trans-

porter.  
 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
Tekniska utredningar 
• Planeringsunderlag för detaljplan för Motala Gamla Verkstad Geoteknik, 2011-10-31, rev 

2012-01-27, WSP 
• Översiktlig fördjupad riskbedömning, inklusive framtagande av platsspecifika riktvärden,  

2013-01-30, Structor Miljöteknik AB 
• Åtgärdsutredning och riskvärdering, 2013-02-25, Structor Miljöteknik AB 
• Gamla Motala Verkstad, PM- provtagning i grönområde, 2013-09-11, Structor Miljötek-

nik AB  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har upprättats av Hanna Bäckgren och Bertil Malmström, Sweco Architects 
AB på uppdrag av Kommunledningsförvaltningen/Stadsbyggnad, Motala kommun genom pla-
neringsarkitekt Caroline Johansson och detaljplanechef Alisa Basic. Under processens gång har 
samråd med berörda tjänstemän inom kommunen skett.   
 
 
 
 
Caroline Johansson 
Planeringsarkitekt 
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