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Sammanfattning
Studien ”Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar
samhällsutveckling” som presenteras i denna rapport riktar intresset mot mindre
kommuners och orters förutsättningar att ta del av stora infrastrukturprojekt.
Studien har undersökt hur kommunerna Motala och Mjölby genom planeringsinsatser, initiativ
och samarbeten har verkat för att stärka nyttan och effekterna av tillgängligheten till ny- och
ombyggd fysisk infrastruktur i samband med genomförandet av BanaVäg Motala-Mjölby. Det
empiriska underlaget utgörs av kommunala planeringsdokument och intervjuer med
representanter för kommunerna och andra lokala organisationer.
BanaVäg Motala-Mjölby genomfördes 2008-2013 och innebar ny sträckning av Riksväg 50
mellan Motala och Mjölby, ny genomfart i Motala med ny bro över Motalaviken samt utbyggnad
av järnvägen till dubbelspår mellan Motala och Mjölby. Motala och Mjölby kommuner tillhör
Östergötlands län och ligger i omlandet för Linköping som utgör ett viktigt centrum för den
regionala arbetsmarknadsregionen. Mjölby har en befolkning på knappt 30 000 invånare, medan
Motalas befolkning uppgår till knappt 43 000 invånare. Studien har geografisk fokus till Motala
och Mjölby centralorter och till Skänninge tätort.
Kommunernas planering för att stärka nyttan av infrastruktursatsningen sker integrerat med olika
planeringsområden och avgränsningen av vilka planeringsinsatser som berörts i studien har
diskuteras med kommunerna. Studien visar att planerna för tätorterna Motala, Mjölby och
Skänninge delar en rad utvecklingsmål som exempelvis förtätning och funktionsintegrering i
stadskärnan, att bygga bostäder i stationsnära områden, att förlägga störande verksamheter i nära
anslutning till riksvägar och motorväg och att värna centrumlokaliserad detaljhandel genom att
vara restriktiv till sådan lokalisering i externa lägen. Båda kommunernas planering präglas av
ambitionen att förstärka respektive kommuns centralort. Svårförenade intressen och utmaningar
diskuteras i planeringsdokumenten; exempelvis avvägningen mellan strandskydd och
exploatering, samt bullernivåer i infrastrukturnära områden. Båda Motala och Mjölby kommuner
framhåller betydelsen av visionsarbete och att utveckla sina platsvarumärken. Det har samband
med att lokal utveckling sker genom att olika aktörer samarbetar och visioner kan vara ett stöd
till att utveckla gemensamma mål och samverkansinsatser. Samverkan med byggbolag, företag,
detaljhandel, organisationer och lokalbefolkningen är en förutsättning för att planeringsmålen ska
kunna omsättas i praktiken.
Många av de som intervjuades för studien instämmer med den breda uppfattningen att
infrastruktur har djupgående effekter för lokal utveckling. Flera av respondenterna uttrycker
dessutom förvåning över att effekterna av BanaVäg Motala-Mjölby har uppstått väldigt snabbt
och till och med innan den nya infrastrukturen var byggd. Effekterna av infrastruktursatsningen
blir olika för de tätorter som står i fokus för studien. Mjölby tätort arbetar i hög grad med att
fortsätta att utnyttja en god infrastruktur man haft tillgång till sedan en tid tillbaka. Motala och
Skänninge, däremot, har hamnat i radikalt förbättrade infrastrukturlägen via BanaVäg-projektet.
Alla studerade orter rapporterar stark efterfrågan på pendeltåget.
Mer generella slutsatser av studien formuleras som tre lärdomar och råd. För det första är det en
stor fördel att inleda planeringsinsatser för fysisk och för strategisk planering tidigt, även om inte
förutsättningarna för kommande infrastrukturutbyggnad är kända i detalj. Med utgångspunkt i att
fysisk planering är nödvändigt men inte tillräckligt för att stödja lokal utveckling betonar lärdom
nummer två betydelsen av strategisk planering och samverkan över samhällssektorer. Lärdom
nummer tre handlar om behovet av att förstärka insatser för hållbara transporter. Generellt sett är
detta inte så tydligt utvecklat samtidigt som det är viktigt att notera att det är en närvarande fråga
i kommunernas planeringsdokument och respondenternas reflektioner.
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Avsnitt 1. Inledning
Varje år görs omfattande offentliga investeringar i allmänna transportsystem. Ur
ett samhällsperspektiv är det av största vikt att utröna i vilken mån dessa
infrastruktursatsningar bidrar till att mål om hållbar samhällsutveckling uppnås.
Projektet ”Den attraktiva regionen” (DAR) är ett samarbete mellan Trafikverket
och en stor mängd aktörer och det syftar till att öka kunskapen om hur
samspelet kring ett transportsystem stödjer regional utveckling, miljöeffektiv
rörlighet och social hållbarhet (Trafikverket, hemsida, 2015-09-29).
Föreliggande rapport – Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar
samhällsutveckling – redovisar ett delprojekt inom DAR där syftet har varit att öka kunskapen
om den kommunala politikens och planeringens betydelse för hur transportsystem stödjer hållbar
utveckling. Delprojektet är en fallstudie av BanaVäg Motala-Mjölby som genomfördes 20082013 och innebar ny sträckning av Riksväg 50 mellan Motala och Mjölby, ny genomfart i Motala
med ny bro över Motalaviken samt utbyggnad av järnvägen till dubbelspår mellan Motala och
Mjölby.
Studien som beskrivs i denna rapport undersöker hur kommunerna Motala och Mjölby genom
planeringsinsatser, initiativ och samarbeten har verkat för att stärka nyttan och effekterna av
tillgängligheten till denna nya fysiska infrastruktur. I projektbeskrivningen formulerades även en
specifik delfråga om samverkan mellan kommunerna som ingick i projektet BanaVäg MotalaMjölby. Detta delprojekt inom DAR diskuterar även effekterna av kommunernas insatser för
lokal och regional samhällsutveckling.
Studien beaktar särskilt följande två projektmål som ingår i DAR:
•

Att utveckla en djupare förståelse för hur rumsliga strukturer och infrasystem kan
samspela för att ge attraktiva regionala utvecklingsförutsättningar samt bidra till
miljöeffektivt transportsystem och social hållbarhet.

•

Att skapa kompetenshöjning hos berörda aktörer (från policyskapare och
regelutformare till planupprättare och projektansvariga).

Vidare har studien sin utgångspunkt i formulerade fokusområden inom DAR och som riktar
intresset mot mindre kommuners och orters förutsättningar att ta del av och bidra till regional
utveckling, samt mot hur utvecklat transportsystem kan bidra till en välfungerande
bostadsmarknad.

Metod, källor och avgränsningar
Projektet som presenteras i denna rapport är en komparativ fallstudie som jämför Motala och
Mjölby. Här studeras vad kommunala aktörer genomför (genom fysisk planering och genom
samverkan), dvs. faktiska aktiviteter och dels hur detta påverkar samhällseffekterna av
infrastruktur. Det förra – dvs. vad kommuner gör – kommer att kunna beskrivas med större
tydlighet än det senare – dvs. effekter av infrastruktur. Att studera samhällseffekter är komplext.
Studien ”Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar samhällsutveckling” är
explorativ till sin karaktär, och utgår ifrån antagandet att det är svårt att entydigt beskriva
nyttorna och effekterna av infrastruktursatsningar. Nytta är ett i många avseenden vagt begrepp,
och det är inte självklart att nytta ur en aspekt eller för en aktör, är nytta för en annan aktör eller
ur annan aspekt. Studien har geografisk fokus till Motala och Mjölby centralorter och till
Skänninge tätort.
Studien baseras på olika typer av källor:
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•

Bakgrundslitteratur, dokument och statistiska källor om lokal utveckling,
transportinfrastruktur och resor.

•

Planeringsdokument och annat underlagsmaterial från de studerade kommunerna
Motala och Mjölby.

•

Kvalitativa primärkällor som består av intervjuer med lokala aktörer i Motala och
Mjölby.

Urvalet av planeringsdokument och informanter från de studerade kommunerna har skett genom
diskussioner mellan forskarna och kommunrepresentanter i Motala och Mjölby. Framförallt
urvalet av detaljplanerna har varit centralt för studiens design. Dessa detaljplaner har sedan listats
i guiden för intervjuerna som genomfördes och de har haft stort inflytande på hur de samtalen har
varit inriktade. Urvalet av respondenter för intervjuerna har skett successivt och med syfte att
omfatta representanter med olika perspektiv och erfarenheter i den kommunala organisationen
och med bostadssektorns och näringslivets perspektiv.
Intervjuerna kan beskrivas som semi-strukturerade och dessa har genomförts i två omgångar.
Den första omgången riktade sig till politiker och planerare i Motala och Mjölby kommuner.
Intervjuguiden omfattade ett antal frågor och en lista över detaljplaner för respektive kommun
(bilagor A och B). Den andra omgången intervjuer var med representanter för näringsliv och
bostadssektorn. Intervjuguiden för dessa utformades delvis på ett annat sätt och med mer öppna
frågor (bilaga C). Intervjuerna berör lokala aktiviteter och samarbeten samt samverkan med
regionala och nationella aktörer. Det är viktigt att notera att en avgränsning i studien är att källor
till kommunernas flernivåsamarbeten (med regionen och staten) är från det kommunala
perspektivet och att representanter för den regionala och den nationella politiska nivån har inte
intervjuats för denna studie. Lista över dokument från respektive kommun och respondenterna
finns i rapportens källförteckning.
Planeringsdokument, planeringsinitiativ och lokal samverkan vi beskriver i denna rapport ingår i
diskussionen utifrån att de har bedömts ha relationer med BanaVäg Motala-Mjölby. Samtidigt är
det viktigt att framhålla att BanaVäg-projektet sker parallellt med andra samhällsprocesser. Det
varierar mellan olika projekt som beaktas i diskussionen på vilket sätt BanaVäg dominerar
sammanhanget för planeringsinsatsen eller om det är mer av en bakomliggande faktor vid sidan
av andra pågående samhällsprocesser.

Rapportens disposition
Rapporten är indelad i fyra huvudavsnitt. Inledningen ovan med bakgrund, syfte, metod och
avgränsningar utgör det första avsnittet. I följande avsnitt omfattas en litteraturbakgrund och
översikt över lokal utveckling i Motala och Mjölby. I avsnitt tre presenteras planeringsdokument
och intervjuer. Avsnitt fyra sammanfattar resultatet och sammanställer avslutande slutsatser.
Detta följs av referenser och källor, samt bilagor.
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Avsnitt 2. Litteraturbakgrund och presentation av
kommunerna
Detta avsnitt består av två huvuddelar. I del ett presenteras en sammanfattning
av tidigare studier. I del två presenteras Motala och Mjölby kommuner och de
tätorter som är i fokus för denna rapport.
Lokal planering för hållbara transporter och lokal utveckling
En generell och bakomliggande utgångspunkt för projektet DAR och studien för denna rapport –
Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar samhällsutveckling – är att effektivt
utnyttjande av fysisk infrastruktur för person- och godstransporter kan bidra till ekologisk,
ekonomisk och social hållbar utveckling. Att fysisk infrastruktur för transporter har lokala
effekter råder det mycket bred samstämmighet om. Samtidigt är dessa lokala effekter
kontextuella och beroende av platsspecifika förhållanden. Effekterna är dessutom komplex av
både önskvärda och icke önskvärda utfall. Oönskade effekter kan omfatta exempelvis
miljöbelastning genom ökade volymer av transporter, ökning av mindre önskvärda transportslag
och ökade bullernivåer. I detta sammanhang är hållbar mobilitet eftersträvansvärt och som
innebär att man minskar miljöbelastning som uppstår som en följd av transporter (Hrelja och
Nyberg, 2012).
Några viktiga samtidiga planerings- och samhällstrender kan lyftas fram då de har en stor
betydelse för förutsättningar för hållbara transporter och hållbar mobilitet. För det första
genomförs omfattande insatser för att förtäta urbana miljöer och tätorter med målsättningen att
stödja utvecklingen av hållbara transporter. Samtidigt innebär pågående tendenser till utglesning
av boendemönster att personresor ökar i volym och i längd och att utvecklingen mot hållbara
transporter försvåras. Denna utglesning har bakgrund i processer som att fritidshus omvandlas till
permanentboende samt regionförstoring (Hrelja och Nyberg, 2012). Vad gäller regionförstoring
är effekterna för hållbart resande komplext eftersom en del av detta resande kan ske med järnväg
som relativt andra transportslag – och framförallt bil – är mindre miljöbelastande.
Infrastruktur för transporter innebär att man kan resa i två riktningar, dvs. att resandevolymer
förändras både vad gäller resor in till den egna orten och ut till andra platser. I vilken riktning
som flödena går har betydelse för de lokala effekterna av transportinfrastrukturen.
Regionförstoring kan bidra till både positiva och negativa effekter för en stad eller tätort och
dessa kan vara på lång eller kort sikt. Exempel på oönskade effekter från det lokala perspektivet
kan vara att den lokala detaljhandeln exponeras för svår konkurrens från externhandel och handel
på andra orter. Detta försvårar möjligheten att utveckla en lokal levande stadskärna.
Vad gäller frågan om social hållbarhet och transporter är det viktigt att beakta tillgängligheten
både till lokala och regionala transportsystem. En ökad pendling och ökat resande regionalt kan
vara positivt då det ökar tillgängligheten till arbete och utbildning och möjligheter att utöva
fritidsaktiviteter. Samtidigt kan det innebära att hushåll och individer utsätts för påfrestande
livssituationer genom långa pendlingsresor. Tillgängligheten till regionala transporter är ojämn
mellan olika befolkningsgrupper och mellan olika platser inom tätorter och inom kommuner. Hur
den lokala tillgången till transportinfrastruktur och kollektivtrafik ser ut påverkar i sin tur
tillgängligheten till exempelvis tågstationer. Ett lokalt planeringsperspektiv och lokal planering
är viktigt för att utveckla ett funktionellt transportsystem för invånarna (Isaksson, 2010). Detta är
något som i sin tur stödjer utvecklingen av attraktiva boendemiljöer.
Denna uppmaning att studera lokala och regionala resor i en helhet ligger i linje med ”helaresan”-perspektiv och att man behöver förstå val av färdmedel och hur resmönster utvecklas
genom att studera resor ”dörr-till-dörr” (Trafikverket, 2012). Det lyfter fram frågan om hur den
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lokala infrastrukturen och kollektivtrafiken stödjer den regionala. En fråga som är speciellt
utmanande är kollektivtrafik för boende utanför tätorterna (Slätmo, 2015). Sammantaget är det
viktigt att betona att generella riktlinjer för planering av transportinfrastruktur och
transportsystem behöver anpassas regionalt och lokalt beroende av specifika regionala och lokala
förutsättningar. Vidare innebär det uppdelade ansvaret mellan kommunens fysiska planering,
regionens kollektivtrafikplanering och statens försörjning av fysisk infrastruktur stora
utmaningar på samordning (Svensson och Holmgren, 2012).
Den infrastruktur som byggdes genom BanaVäg Motala-Mjölby kan betraktas som nationell och
regional infrastruktur och därmed blir frågan om regionförstoring högst relevant. Sådan
infrastruktur för persontransporter stödjer tillgången till arbetskraft och tillgänglighet för hushåll
till en regional arbetsmarknad, handel, fritids- och nöjesutbud (Svensson och Holmgren, 2012).
Fysisk infrastruktur är även för transport av varor och gods. Detta är avgörande för dagens
komplexa produktionssystem med kedjor av underleverantörer och distribution av produktionen
till vida nationella och internationella marknader (cf. Olsson, 2012).
Med Boverkets skrift från 2002 med titeln ”Stadsplanera istället för trafikplanera och
bebyggelseplanera” betonades att de planeringsområden som anges i titeln för skriften måste ske
samordnat. Följaktligen kan det också konstateras att ”[b]etydelsen av samordning mellan trafikoch bebyggelseplanering har fått ett stort retoriskt genomslag i kommunal samhällsplanering”
(Hrelja och Nyberg, 2012, s. 9). Men det har också noterats att det inte är lika tydligt hur detta
retoriska genomslag gör avtryck i praktisk planering. Sådan planering förutsätter bred
samordning och samförstånd mellan politiker, tjänstemän och allmänheten och något som är
krävande att uppnå. Hrelja och Nyberg (2012) som studerat hur stadsplanering och
transportplanering integreras i två svenska kommuner (Trelleborg och Lund) identifierade stora
skillnader dem emellan. Detta uppfattas bero på skilda traditioner och historisk bakgrund, olika
planeringstraditioner och förväntningar från befolkningen. Sådana faktorer handlar om sociala
och kulturella förhållanden snarare än om ”fysiska realiteter” och genom detta uppmärksammas
att kommunal planering för lokal utveckling och hållbara resor omfattar planering i dess bredaste
bemärkelse.
I linje med denna betoning av behovet av ett brett perspektiv och samordning för att utveckla
hållbara transporter har fyrstegsprincipen utvecklats. Den beskrivs i en handledning som har
utgivits av Trafikverket i samarbete med Boverket och Sveriges kommuner och landsting (2012).
Enligt denna handledning ska transportfrågor övervägas i samverkan och enligt följande ordning.
Första steget är att beakta om det är möjligt att påverka det upplevda behovet av transporter.
Detta steg ska inventera möjligheter att minska transportefterfrågan och föra över transporter till
mindre utrymmeskrävande, säkrare och miljövänligare färdmedel. Det relaterar till förtätning av
tätorter och att utveckla goda förhållanden för gång och cykel, exempelvis. Det andra steget är att
försöka effektivisera användningen av det befintliga transportsystemet. Detta kan ske genom
insatser som styr, reglerar och påverkar tillgängligheten till transporter. Exempel på det kan vara
att försöka påverka matchningen mellan utbudet och efterfrågan av kollektivtrafik genom att
utforma biljettsystem, information och andra insatser. Hit hör också frågor om parkering och hur
kommuner väljer att reglera dessa genom taxor och avsätta parkeringsytor. När de två
åtgärdsområdena har inventerats kan, i steg tre och fyra, ombyggnad och utbyggnad övervägas.
Steg tre är mindre åtgärder och steg fyra är byggnationer som ofta tar ny mark i anspråk (Nilsson
m fl. 2012; Trafikverket m fl., 2012; Trafikverket, 2012).
De politiska målen att integrera transportplanering och bebyggelseplanering, att använda
fyrstegsprincipen och verka för hållbara transporter tilldelar den lokala planeringen en central
roll. För att förstärka nyttan av infrastrukturinvesteringar och för att utveckla hållbart resande
kommer frågor om kommunernas bebyggelseplanering i centrum (Slätmo, 2015). ”Bebyggelsens
lokalisering i förhållande till trafiksystemens utformning påverkar människors resmönster och
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val av färdmedel” och därmed utvecklingen mot hållbar mobilitet (Hrelja och Nyberg, 2012, s.
5).
Det finns inga enkla lösningar för hur bebyggelseplanering och trafikplanering kan integreras och
leda till hållbart resande och lokal utveckling. Det finns olika mål som står i konflikt och insatser
som samtidigt leder till önskvärda och mindre önskvärda effekter. Exempelvis kan järnväg bidra
till hållbara transporter samtidigt som det innebär att fysiska barriärer uppstår som försvårar
integrering och förtätning av den lokala byggda miljön. Vad gäller parkering som styrmedel
uppfattas det av kommunala planerare som en känslig fråga och man upplever att det råder
intressekonflikter mellan att verka för en levande detaljhandel i centrum och att begränsa
parkeringsmöjligheter och på det sättet minska biltrafiken i städerna (Trafikverket, 2012, jfr.
Trafikverket, 2014). Vidare är det viktigt att betona att även om kommunerna har rådighet över
den fysiska planeringen kvarstår beroende av andra aktörer. Detta handlar om att attrahera
byggbolag, verksamheter och boende som är de som genomför och blir användare av den
planerade bebyggelsen. Kommunens möjligheter att genomföra planeringsmål påverkas av
allmänhetens engagemang och stöd.
Med denna litteratur som utgångspunkt hoppas vi kunna bidra med att ytterligare fördjupa
kunskapen om lokal planering i samband med infrastrukturprojekt. Den specifika
utgångspunkten för studien om BanaVäg Motala-Mjölby innebär att denna rapport presenterar
erfarenheter från mindre kommuner och tätorter. Studien är explorativ och planeringsinsatserna
diskuteras i sina kontextuella sammanhang och som omfattar platsspecifika utvecklingsprocesser.
Detta förutsätter en förståelse för de studerade kommunernas och tätorternas utveckling och som
beskrivs nedan.

Presentation av Motala och Mjölby
Motala och Mjölby kommuner är olika stora. Båda tillhör Östergötlands län. Mjölby har en
befolkning på knappt 30 000 invånare, medan Motalas befolkning uppgår till knappt 43 000
invånare. Avståndet mellan Motala och Mjölby tätorter är mindre än tre mil. Båda kommunerna
ligger i omlandet för Linköping och som utgör ett viktigt centrum för den regionala
arbetsmarknadsregionen. Motala och Mjölby har också olika strukturer i det att Motala under en
senare tid i hög grad har utvecklats till en boendeort och pendlarort medan Mjölby är
lokaliseringen för storskalig verkstadsindustri och har en omfattande arbetsmarknad.
Figur 1 visar förändring av invånartalen i Motala och Mjölby kommuner och illustrerar att dessa
är nästan oförändrade 2014 jämfört med befolkningsstorleken 1990. Det har däremot skett
förändringar inom perioden 1990 till 2014. Det som specifikt utmärker sig är en viss
befolkningsökning i Motala under 1990-talets början och en relativt dramatisk
befolkningsminskning i Mjölby under 1990-talets senare år och under tidigt 2000-tal. Som en
jämförelse till utvecklingen i Motala och Mjölby visar figur 1 även befolkningsutvecklingen i
Linköpings kommun och för hela Östergötland och i relation till detta har studiens
undersökningskommuner haft en svag befolkningsutveckling. Befolkningen i Motala år 2014
motsvarar omkring 10 procent av Östergötlands befolkning och Mjölbys befolkning motsvarar 6
procent av länets invånare.
I jämförelse med befolkningstalen har det skett större förändringar vad gäller den
förvärvsarbetande dagbefolkning (dvs. förvärvsarbetande som har sin anställning i respektive
kommun). Förvärvsarbetande dagbefolkning utgör den lokala arbetsmarknaden. Diagrammet i
figur 2 visar att den förvärvsarbetande dagbefolkningen i Mjölby ökat något mellan åren 1990
och 2013. I Motala däremot har minskningen varit substantiell och sysselsättningen år 2013
motsvarade endast 77 procent av antalet förvärvsarbetande år 1990. I absoluta tal är den
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förvärvsarbetande dagbefolkningen i Motala år 2013 något större än i Mjölby och siffrorna är
omkring 15 500 respektive 12 000 sysselsatta.
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90%

Figur 1. Befolkning i kommunerna Motala, Mjölby, Linköping och i Östergötlands län.
Index: 1990=100. Källa. SCB.
Utvecklingen av sysselsättningen i Motala och Mjölby över perioden 1990 till 2013 följer
nationella och internationella konjunkturförändringar. I båda kommunerna sker en minskning av
antalet sysselsatta i samband med 1990-talets kraftiga kris. Också finanskrisen från 2008 går att
se i figur 2. Dessa tillbakagångar har emellertid återhämtats i Mjölby medan utvecklingen i
Motala har fortsatt vara en nedåtgående trend. Flera tusen arbetstillfällen förlorades i Motala runt
2009 och 2010 och i samband med avvecklingen av stora industrier som Electrolux och Dometic.
Industrikrisen i Motala har förändrat näringslivets profil och den lokala identiteten. Tätorten har i
hög utsträckning blivit en boendeort och pendlingsort. Detta avspeglar sig i att den
förvärvsarbetande dagbefolkningen endast är 82 procent av den förvärvsarbetande
nattbefolkningen (det senare är sysselsatta i den lokala befolkningen och vars anställning kan
vara i den kommun där man bor eller i någon annan kommun). Mjölby kommun har ett
sammansatt näringsliv med stora industriföretag, en växande handelssektor och många
jordbruksföretag (Hermelin och Westermark, 2015). Delar av Mjölby kommun omfattas av
Östgötaslätten som ”är en av Sveriges bästa jordbruksbygder” (Översiktsplan för Mjölby
kommun, 2011, s. 46). Båda kommunerna har en genomsnittlig låg utbildningsnivå om man
beaktar andelen av befolkningen som har högskoleutbildning.
Figur 2 visar även sysselsättningsutvecklingen för Linköpings kommun och för hela
Östergötlands län, dels för jämförelsen men också för att få en bakgrund till regionförstoring och
pendlingsmönster. Sedan slutet av 1990-talet har sysselsättningen i Linköping med små undantag
visat på en stadig tillväxt. Denna starka tillväxt har inneburit att en ökande andel av länets
sysselsättning har koncentrerats till Linköping och förändringen har varit från 34 procent år 1990
till 39 procent 2013.
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Vad gäller andra indikatorer för lokal utveckling kan man se att Mjölby i jämförelse med Motala
har något högre tal för företagsamhet (se tabell 1). Detta omfattar andelen företagare av
befolkningen, nystartade företag i relation till befolkningen och antalet enskilda firmor i relation
till den arbetande befolkningen. Sådana uppgifter tyder på ett jämförelsevis omfattande
småföretagande i Mjölby. Vidare är förvärvsfrekvensen i Mjölby, som är 80 procent, påtagligt
högre än i Motala (med 74 procent) och arbetslösheten är lägre i Mjölby jämfört med Motala. I
Mjölby finns en stor arbetsmarknad och den förvärvsarbetande dagbefolkningen är nästan lika
stor som den förvärvsarbetande nattbefolkningen (95 procent).
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Figur 2. Förvärvsarbetande dagbefolkning i kommunerna Motala, Mjölby, Linköping och
i Östergötlands län. Index: 1990=100. Källa: SCB.
För frågan om transportinfrastruktur och lokal utveckling är bebyggelsestruktur en viktig
bakgrundsfaktor. Motala kommun har en betydlig större geografisk yta och folkmängd än
Mjölby. Samtidigt är Motala kommun mer centraliserad med en hög andel av befolkningen
bosatta i centralorten Motala. Detta motsvarar mer än 70 procent av befolkningen och i den näst
största tätorten i Motala kommun – Borensberg – bor 7 procent av kommunens invånare. I
jämförelse har Mjölby kommun en flerkärnig tätortsstruktur, med endast 47 procent av
befolkningen i tätorten och 12 procent bor i Skänninge. Studien som presenteras i denna rapport
beaktar specifikt utvecklingen i tre tätorter – Motala, Mjölby och Skänninge – där folkmängden
varierar stort med knappt 30 000 i Motala tätort, drygt 12 000 i Mjölby tätort och drygt 3 000 i
Skänninge.
Tätorten Motala ligger 27 km ifrån Mjölby och 46 km ifrån Linköping. Från kommunen
beskriver man att Motala har på grund av sin infrastruktur upplevts som en avlägsen ort och
något man förespår att BanaVäg-satsningen kommer att förändra. I Motala har man upplevt
kraftiga effekter av ekonomisk strukturomvandling och man menar att en av de bakomliggande
orsakerna till detta har varit kommunens bristande infrastruktur. Dessutom har infrastrukturen
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med genomfartsled genom staden Motala orsakat en stökig och bullrig innerstadsmiljö. Den
tunga trafiken har körts genom stadskärnan. Infrastrukturprojektet BanaVäg Motala-Mjölby har
bidragit till att Motala centralort sedan 2013 har pendeltågsförbindelse med Mjölby och övriga
länet. Man har också fått en betydligt snabbare vägförbindelse till Mjölby och E4. Den nya bron
över Motalaviken har avlastat Motala centrum från genomfartstrafik.
Motala
kommun
1 919

Mjölby
kommun
1 727

Linköpings
kommun
6 949

1 503

979

6 185

610

437

2 247

Förvärvsarbetande dagbefolkning (2013) antal

15 411

11 924

77 169

Förvärvsarbetande nattbefolkning (2013) antal

18 754

12 616

70 032

74

80

73

183

133

975

16

17

35

6

7

5

7

8

10

Arbetslöshet (AF) 2014 (Ekonomifakta) Procent

11

8

7

Dagbefolkning/nattbefolkning, Procent.

82

95

110

Enskild firma (Retriever, september 2015) antal
Aktiebolag (Retriever, september 2015) antal
Ideell förening (Retriever, september 2015) antal

Förvärvsfrekvens (2013) Andel av befolkningen 20-64 år som
förvärvsarbetade någon gång under året (Ekonomifakta) Procent
Nystartade företag (Tillväxtanalys) Antal
Andel högskoleutbildade (Ekonomifakta) Procent
Andel företagare 2013. Hur stor andel av befolkningen i åldern 2064 som driver ett eget företag (Ekonomifakta) Procent
Nystartade företag per 1000 inv 2013 (Ekonomifakta) Procent

Tabell 1. Företagande, arbetsmarknad och utbildning i kommunerna Motala, Mjölby och
Linköping. Källor: Ekonomifakta; Retriever; SCB; Tillväxtanalys.

Motala
kommun

Mjölby
kommun

29 823

Andel av
respektive
kommuns
folkmängd
71%

2 886

7%

Mantorp

3 671

14%

Fornåsa

433

1%

Skänninge

3 140

12%

Nykyrka

414

1%

Väderstad

583

2%

Fågelsta

287

1%

Spångsholm

408

2%

Klockrike

272

1%

Sya

306

1%

34 115

81%

Motala tätort
Borensberg

Tätorter Motala

Folkmängd

Mjölby tätort

Hogstad
Tätorter Mjölby

Folkmängd

12 245

Andel av
respektive
kommuns
folkmängd

47%

241

1%

20 594

80%

Tabell 2. Tätorter i Motala och Mjölby kommuner, befolkning 2014. Källa: SCB.
Tätorten Mjölby är en industristad med stora arbetsgivare såsom Toyota Material Handling (BT
Trucks) och även en boendeort med arbetspendling till Linköping och andra städer i regionen.
Dessutom är ytterområdet i Mjölby en knutpunkt med logistik- och serviceetableringar, där
viktiga nationella infrastruktursystem möts, t.ex. Södra Stambanan och godsstråket genom
Bergslagen samt Europavägen E4 med Riksväg 32/50. Tätorten Mjölby är lokaliserad ungefär
halvvägs mellan Linköping (32 km) och Motala. Avståndet till Motala är kortare än till
Linköping, dock uttrycker man att det upplevda avståndet har varit större. Sträckan Mjölby-
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Linköping har haft snabbare förbindelser tack vare E4 och stambanan. Detta är något som
projektet BanaVäg bidrar till att förändra.
Norr om Mjölby tätort ligger Skänninge tätort som fick pendeltågstrafik med järnväg 2013
genom BanaVäg-projektet. Skänninge har en historisk bakgrund ända tillbaka till medeltiden och
detta avspeglar sig i det oregelbundna gatunätets struktur, en bevarad medeltida kyrka samt den
historiska och låga träbebyggelsen.
Mjölby kommun och framförallt Mjölby och Mantorp tätorter har varit försörjda med en god
infrastruktur sedan en tid tillbaka. Mantorp har haft pendeltågstrafik med järnväg sedan 1995.
Den goda infrastrukturen är något som man i Mjölby kommun uppfattar har varit en stor tillgång
och viktig förklaring till den senaste periodens positiva utveckling både för befolkning och
sysselsättning (Hermelin och Westermark, 2015). Infrastruktursatsningarna genom BanaVäg har
påverkat tillgången till transportsystemen i högre grad för Motala tätort och för Skänninge,
jämfört med Mjölby tätort.
Östgötatrafiken genomförde 2014 en resvaneundersökning. Den är en enkätundersökning som
visar stora skillnader mellan kommunerna i länet vad gäller fördelning mellan färdsätt för resor.
Tabellen visar fördelning i procent för resor en vardag och för kommunerna Motala, Mjölby och
Linköping. Här kan man se att bil dominerar både i Mjölby och i Motala. Vad gäller
kollektivtrafik är tåg viktigt i Mjölby och buss utnyttjas i viss utsträckning i Motala. Cykel är ett
viktigare färdsätt i Motala jämfört med Mjölby. Linköping är medtaget i tabellen för att jämföra
de mindre kommunerna Motala och Mjölby med en medelstor kommun. Att resor med bil är mer
dominerande i de mindre kommunerna jämfört med Linköping får betraktas som symptomatiskt
för respektive kommunstorlekar. Detta innebär en stor utmaning för mindre orter och
glesbebyggda områden att utveckla hållbart resande.

Antal resor totalt i enkätsvaren

Motala
kommun
1 960

Mjölby
kommun
1 107

Linköpings
kommun
3 849

procent

procent

procent

Bil; förare

53

Bil; passagerare

11

6

9

Cykel

15

10

27

Til fots

7

9

8

Kollektivtrafik - buss

10

2

9

Kollektivtrafik - Tåg

4

13

4

Kollektivtrafik - spårvagn

0

0

0

Taxi/färdtjänst

1

0

0

Motorcykel/moped/vespa

0

0

0

Annat
Summa

59

41

0

0

1

101

99

99

Tabell 3. Färdsätt vardag, enligt resvaneundersökning 2014, i kommunerna Motala,
Mjölby och Linköping. Källa: Östgötatrafiken (2014) Resvaneundersökning.
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Avsnitt 3. Planering i Motala och Mjölby kommuner –
med samband till BanaVäg
Med föregående avsnitts presentation av kommunerna Motala och Mjölby som
en bakgrundsbeskrivning övergår nu diskussionen till det som är studiens
huvudsyfte. Detta syfte omfattar, för det första, att undersöka hur de studerade
kommunerna – Motala och Mjölby – planerar, samarbetar och tar initiativ för att
stärka effekterna av tillgång till och nyttjande av fysisk infrastruktur för
transporter och, för det andra, att diskutera hur dessa insatser påverkar
samhällseffekterna av infrastruktur.
I detta avsnitt presenteras det empiriska bakgrundsmaterialet som utgörs av kommunernas
planeringsdokument och ett antal intervjuer. Planeringsdokumenten omfattar översiktliga måloch visionsdokument, översiktsplaner och detaljplaner. Urvalet av dokument och
intervjupersoner har skett utifrån diskussioner med kontaktpersoner i Motala och Mjölby
kommuner. Intervjuerna är främst med personer inom den kommunala sfären omfattande den
politiska organisationen och planeringsorganisationen. Också representanter från andra sektorer –
bostadssektorn och näringslivet – är representerade bland intervjupersonerna.
Det som styrt vilka delar av de empiriska källorna som sammanfattas i detta avsnitt är relevansen
i relationen till projektets syfte. Beskrivningen i detta avsnitt av det empiriska materialet är
strukturerad för respektive kommun Motala och Mjölby utifrån olika typer av källor och genom
de tre underrubrikerna strategisk planering (med mål- och visionsdokument), detaljplaner samt
intervjuer.

Motala

Som visades ovan har Motala inte drabbats av något stort befolkningstapp, trots de stora
industrinedläggningar som har skett. Befolkningen har legat i stort sett stilla med en viss
minskning omkring åren 2009 till 2010 (Motala kommun, hemsida, 2015-09-30). Utpendlingen
har ökat kraftigt och är nu mer än dubbelt så stor som inpendlingen (Motala kommunfakta,
hemsida, 2015-09-30). I Motala pågår ett aktivt arbete för att finna en ny roll där de regionala
sambanden blir betydligt viktigare. Exempel på detta är utvecklingsarbete och aktiviteter genom
Tillväxt Motala som innebär att det lokala näringslivet och kommunen samarbetar för att
utveckla stadens näringsliv. Tillväxt Motala AB ägs av näringslivet i Motala och har uppdrag
från Motala kommun när det gäller näringslivsutveckling och turism. Ett annat exempel är
projektet ”Framtidens Motala”, genom vilket en stadsvision och en utvecklingsplan utvecklats.
Motalabron som har byggts inom projektet BanaVäg Motala-Mjölby har blivit en symbol för
”det nya Motala”.
Planeringsdokument – strategisk planering
Tabell 4 är en sammanställning av de strategiska planerna från Motala kommun som utgör källor
till denna rapport. Tre kommunala dokument från Motala; Stadsvision Motala (2014), Motala
Centrum 2025 (2014) och Lokalt utvecklingsprogram (2015) beskriver kommunens mål och
visioner för utvecklingen av staden Motala. Dessa dokument behandlar Motalas fortsatta
återhämtning efter nedläggning av tillverkningsindustrier. Den nya infrastrukturen beskrivs vara
en möjliggörande faktor. Dokumentens fokus på tätorten Motala motiveras utifrån dess storlek
och att den anses vara en ”motor för hela kommunens utveckling” (Stadsvision Motala, 2014, s.
3). Man betonar Motala stads och kommunens vikt i den västra delen av Östergötland. I den

14

följande diskussionen om den strategiska planeringen i Motala behandlas även delar av
kommunens Översiktsplan (2006) samt två planprogram (nr 5 och 6 i tabell 4).
Dokument

Rådande
status
Antagen

Datum
201410-27

Geografiskt
område
Centralort
Motala

1

Stadsvision Motala

2

Motala centrum 2025 –
vår gemensamma vision

Godkänd

201410-14

Stadskärnan

3

Lokalt
utvecklingsprogram –
2015 till 2018

Antagen

201502-23

Kommun

4

Motala möter framtidenÖversiktsplan 2006

Antagen

200605-22

Kommun

5

Planprogram för
Badstrandsvägen mm,
Varamon

Godkänd

201009-08

6

Detaljplaneprogram för
Norrstens
verksamhetsområde

Godkänd

201301-22

Ytterområde
nordväst om
centrum, i
anslutning till
Rv. 50
Ytterområde
sydväst om
centrum, i
anslutning till
dubbelspår- och
Rv. 50

Fokus
Utveckling av
centralorten: fem teman
och tre strategier
Utveckling av stadskärnan
för att attrahera nya
invånare, företag och
turister
Politiskt styrdokument,
prioriteringar under
mandatperioden 20152018
Inflyttning, arbetstillfällen,
välfärd, infrastruktur,
förstärka kommunens
attraktionskraft
Trafikförsörjning mm i
Varamoområdet i
samband med nya Rv. 50

Expansion i befintligt
verksamhetsområde,
kombiterminal mm

Tabell 4. Strategiska mål- och visionsdokument från Motala kommun som behandlas för
studien.
1. Stadsvision Motala
Stadsvision Motala antogs av kommunfullmäktige 2014. Visionen är framarbetad genom
projektet ”Framtidens Motala – en utvecklingsplan för tillväxt” och genom vilket lokala och
regionala aktörer samverkade under perioden 2012 till 2014. Projektet har haft stöd av
Tillväxtverket och Regionförbundet Östsam. I detta arbete hade samrådsprocesser och
platsmarknadsföring stor betydelse (Edwardsson m fl., 2014).
Projektet ”Framtidens Motala” omfattade att understödja nya förutsättningar och möjligheter som
tillkom i samband med BanaVäg-satsningen. Kommunen, Regionförbundet Östsam och Tillväxt
Motala AB deltog i projektledningen och många fler aktörer i det lokala samhället engagerades i
processen. Närmare 1 000 förslag som kom till projektet bearbetades. Stadsvision Motala har
utvecklats ur dialog och samverkan och målsättningen är att den ska vara en levande vision och
att många aktörer ska mobiliseras i genomförandet (Stadsvision Motala, 2014, s. 3).
Stadsvision Motala ”tar sin utgångspunkt i varumärket Motala, Östergötlands sjöstad”. Detta
varumärke lanserade 2013 och visionen är en ledstjärna för utvecklingen mot 2030. Visionen är
uppdelad i fem olika teman; Bo & Leva; Värdskap & Upplevelser; Entreprenörskap &
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Företagande; Hållbar och attraktiv stad; Motala i omvärlden. Den är också uppdelad i tre olika
strategier; Samverkan; Hållbarhet; och Sjöstaden. I visionen lyfter man fram dimensioner som
ger tillväxtpotential och de omfattar befolkning och boende, näringsliv och besöksnäringen
(Stadsvision Motala, 2014, s. 4-7).
Stadsvision Motala betonar vikten av platsvarumärket. Målet är att år 2030 ska följande ha
uppnåtts; ”det som vuxit allra mest är medvetandet om Motala och alla våra fördelar. Idag är
Motala en betydelsefull del av östgötaregionen och ett begrepp långt utanför dessa gränser”
(Stadsvision Motala, 2014, s. 7). Betoningen av hur känd och attraktiv staden ska uppfattas vara i
framtiden kan uppfattas stå i kontrast mot en underton att detta inte gäller nu. Ett exempel från
visionstexten som kan illustrera detta är följande: ”Motalas utveckling från nedsliten industristad
till föredöme om social hållbarhet väcker stort intresse från omvärlden” (Stadsvision Motala,
2014, s. 19).
Visionstema ”Bo & Leva” handlar om samspelet mellan boendemiljöer, inflyttning och arbetsliv.
Här uttrycks ambitionen att Motala ska attrahera ”internationella arkitekter som imponeras av
den marininspirerade byggnadsstilen som blivit ett signum för Motala” (Stadsvision Motala,
2014, s. 8). Återigen syftar visionen inte bara till tillväxt och omvandling men även till att
förstärka stadens varumärke. Dessutom diskuteras behovet att utveckla miljonprogramsområden
och målet att bli ledande inom energi- och klimatfrågor. Detta beskrivs kunna ske t.ex. genom att
invånarna kan ”göra hela resan med kollektivtrafik” och/eller med cykel. Stationen och dess
närområde omnämns som viktigt. Stationsområdet diskuteras i samband med centrums
sammanhållning. Även andra områden av Motala beskrivs i Stadsvision Motala och
målsättningar att utveckla ”många nya verksamheter” längs Riksväg 50 och Riksväg 34 ”särskilt
i Norrsten som blivit ett centrum för transportnäringen” (Stadsvision Motala, 2014, s. 18). Dessa
områden återkommer i beskrivningarna av detaljplanerna nedan.
Sambandet mellan visionsarbetet och lokal utveckling beskrivs i visionsdokumentet och Motala
vill genom detta locka nya investerare, företag och byggherrar (Stadsvision Motala, 2014, s. 19).
Målet är att bli bäst i regionen när det gäller näringslivsklimat. Detta syftar på Svenskt
Näringslivs årliga ranking av Sveriges kommuner vad gäller företagsklimatet och där Motala har
en relativt låg position men som har stärkts under de senaste åren (Företagsklimat, hemsida,
2105-09-20). Den regionala samverkan med grannkommunerna i västra Östergötland och
Stockholmsregionen beskrivs som viktig, medan de östra delarna av länet framstår som mindre
prioriterat.
Sammanfattning av Stadsvision Motala
•

Den nya infrastrukturen skapar nya förutsättningar och möjligheter för staden

•

Platsvarumärket ska bidra till ökad medvetenhet om staden och till utveckling

•

Tillväxtpotential grundar sig i befolkning och boende, näringsliv och
besöksnäringen

•

Regional samverkan och regionala samband är viktigt

2. Motala Centrum 2025
”Motala centrum 2025 – vår gemensamma vision” (2014) är en plan som arbetades fram under
åren 2012 till 2014. Olika aktörer som deltog omfattade Fastighetsägarna Göteborg första
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regionen 1, Göta kanalbolag, Tillväxt Motala, Centrumföreningen Mitt i Motala och Motala
kommun.
Gestaltningsfrågor lyfts fram i centrumvisionen. Under olika rubriker som exempelvis ”Ett
livfullt och dynamiskt centrum” beskriver man hur olika ”idéprojekt” bidrar till centrumvisionen.
Dessa olika idéprojekt illustrerar hur ett framtida Motala centrum med förändrade trafikflöden
och minskade barriäreffekter (som är effekter av BanaVäg) ska kunna utvecklas. BanaVäg
innebär förändrade förutsättningar för att genomföra ny- och ombyggnation i Motala centrum
och för att integrera stadsdelar och förstärka stadskärnans utbud av service och bostadsbestånd.
Detta i sin tur förespås attrahera människor och investeringar (Motala centrum 2025, 2014, s. 7
och 10).
Motala centrum 2025 (2014) betonar möjligheterna som BanaVäg-satsningen innebär för att
utveckla Motalas stadskärna och här uttrycks ambitionen att Motala centrum kan ”utses till Årets
Stadskärna om några år” (s. 3). Fram till 2025 siktar man på att minst 100 nya lägenheter och
betydande ytor för lokaler för butiker, restauranger och caféer ska ha tillkommit i Motala
centrum. I visionen beskrivs centrum karakteriseras av ständigt pågående aktiviteter: ”I ett
livfullt centrum är det ständigt något nytt på gång. Nya hus, nya butiker, nya företag, nya
restauranger o.s.v. Det finns stora möjligheter att bygga till och bygga nytt i Motala centrum”
(Motala centrum 2025, 2014, s. 6).
Några idéprojekt som beskrivs i dokumentet och som avser byggnationer (t.ex. Kv. Linden, Kv.
Telegrafen) hanteras i detaljplaner som beskrivs mer i detalj nedan. Enligt visionsdokumentet för
centrum ska hållbar mobilitet prioriteras och fotgängare ska ha företräde. Något som kan
betraktas som en kvalitet i centrumvisionen är att denna hanterar många olika intressen i ett
gemensamt dokument. Detta är exempelvis att integrera och binda samman strategier för handel-,
trafik-, varumärke- och hållbar stadsutveckling.
Sammanfattning av Motala Centrum 2025
•

Den nya infrastrukturen skapar nya förutsättningar och möjligheter för centrum

•

Platsvarumärket förstärks av omvandling och förtätning av stadskärnan

•

Motala vill vinna Årets Stadskärna 2016

3. Lokalt utvecklingsprogram – 2015-2018
De insatser och aktiviteter den politiska kommunala ledningen vill genomföra under
mandatperioden 2015-2018 beskrivs i det politiska styrdokumentet ”Lokalt utvecklingsprogram
– 2015 till 2018” (LUP, 2015). Genom detta konkretiseras valmanifest för det politiska
handlandet under den kommande mandatperioden. De årliga lokala politiska prioriteringarna
presenteras i handlingsplaner (s.k. Mål och Resursplaner) (Jonsson, 2015).
I LUP 2015-2018 (2015) beskrivs bland annat möjligheten att kunna förstärka det kommunala
arbetet dels genom samverkan på olika skalor; ”interkommunal, regional, nationell och
internationell” (2015, s. 4) och dels genom en aktiv lokal dialog med medborgarna. Vad gäller
samverkan med olika politiska nivåer omnämns EUs strategi Europa 2020 som ett viktigt
ramverk att beakta för att kunna förstärka kommunens möjligheter. I detta ingår att attrahera
externfinansiering till projekt. Kommunens ambition att blir en ”föregångskommun i att omsätta
”Fastighetsägarna GFR är en regionförening med cirka 5 000 medlemmar som har drygt 17 000
fastigheter inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands
län”. http://www.fastighetsagarna.se/gfr/om-oss_1 (2015-09-20)
1
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forskningsbaserad kunskap till grön innovation” och att ”göra avtryck både inom och långt
utanför regionens gränser” nämns (LUP, s. 4).
I LUP kommenteras en sysselsättningsförbättring under 2013 och man har förhoppning att
insatser som skett via BanaVäg ytterligare förstärker utvecklingen: ”Sysselsättningen i Motala
förbättrades under 2013 och det finns förhoppningar om att läget stärktes ytterligare under 2014
tack vare anslutningen till den regionala pendeltågstrafiken samt förbättrade vägförbindelser till
E4 i Mjölby. En utvecklad infrastruktur och förbättrade kommunikationer ökar generellt sett
möjligheten till företagande och pendling, och därmed till högre sysselsättningsnivå” (LUP,
2015, s. 5).
Det noteras även att; ”[t]rots cykelprojekt och tågpendel har emellertid motalabornas
bilanvändning inte minskat” (LUP, 2015, s. 9) och detta innebär en utmaning för kommunens
arbete för att medverka till minskade utsläpp av växthusgaser.
Sammanfattning av Lokalt utvecklingsprogram – 2015-2018 (2015)
•

Samverkan på olika skalor är viktigt

•

Medborgardialog som utvecklades genom ”Framtidens Motala” betonas

•

Kommunen vill öka sysselsättningen

4. Översiktsplan 2006
År 2006 antogs översiktsplanen (ÖP) ”Motala möter framtiden” och ersatte den gamla som var
antagen 1990. Arbetet med den rådande Översiktsplanen inleddes 2002. Det betyder att planen
arbetats fram utifrån en tidigare generation av strategi- och visionsarbete än det som beskrivits
ovan och som har tagit form genom projektet ”Framtidens Motala”. Ett exempel på att
tidssammanhanget var annorlunda för arbetet med ÖP under åren 2002-2006 är beskrivningen av
att Motala är ”i en omställningsprocess” (s. 13) medan nyare dokument (Stadsvision Motala,
2014) beskriver att samtiden karakteriseras av ”återhämtning”.
I ÖP 2006 anges Motalas storlek och geografiska läge i Mellansverige vara gynnsamt ur ett
regionalt perspektiv. Det framhålls att: ”[v]ägar och järnväg som genomkorsar staden är med sin
nuvarande utformning en belastning för Motalas utveckling” (s. 10). Kommunen vill förenkla inoch utpendling och även resor inom kommunens egna gränser. Kommunen vill ”medverka till
successivt förbättrade resmöjligheter” och verka för ”sina intressen i regionala och nationella
sammanhang” där ansvaret och medlen för infrastrukturutveckling finns (s. 11).
Prioriterade områden och mål formulerade i ÖP 2006 omfattar ökad inflyttning, tillväxt av
arbetstillfällen, välfärd samt att förstärka kommunens attraktionskraft. Detta ska ske samtidigt
som man hushållar med resurser. Att samverkan sker betraktas som nödvändigt för att man ska
kunna uppnå sina målsättningar. I planen uttrycks att möjligheten att öka befolkningen förutsätter
”både bättre kommunikationer och attraktiva bostäder i tillräcklig omfattning” (s. 11). Man vill
styra utvecklingen så att bostäderna ”i första hand lokaliseras med god tillgänglighet till handel,
service och kollektivtrafik” (ÖP, 2006, s. 26). Diskussionen om behov av förstärkt infrastruktur
har en framskjuten plats i ÖP 2006. Citatet nedan är exempel på det.
”Även om ansvaret och medlen för att få bättre infrastruktur och kommunikationer främst ligger i
andras händer, kan kommunen medverka till successivt förbättrade resmöjligheter. Om
kollektivtrafik ska vara ett attraktivt alternativ måste hela resan ’från dörr till dörr’ vara snabb
och bekväm. När det gäller infrastrukturens betydelse för Motalas framtid är det inte bara
arbetspendling och studier det handlar om. För att staden ska kunna stärka sin identitet som
boplats vid vattnet med god miljö och tillgänglighet måste riksvägarna flyttas ut från
stadskärnan” (ÖP, 2006, s. 11).
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Behovet av den föreslagna infrastrukturen i BanaVäg är ett återkommande tema i ÖP 2006.
Kartor i planen visar på tilltänkta nya handels- och industriområden längs de förslagna väg- och
tågstråken (t.ex. s. 61) varav flera hanteras i diskussionen om detaljplaner nedan.
Sammanfattning för Översiktsplan för Motala kommun (2006)
•

Dåtidens bristande infrastruktur ett hinder för kommunens utveckling

•

Viktigt att resor inom kommunens gränser och in- och utpendling förenklas

•

Kommunen måste bli attraktivare och möjliggöra nyetableringar

Som förtydligande av översiktsplanen har kommunen arbetat fram detaljplaneprogram som avser
olika delar av staden. Detaljplaneprogram tas fram för att möjliggöra snabbare detaljplanering. I
det följande presenteras två detaljplaneprogram som ligger till grund för några av de utvalda
detaljplanerna som ingår i studien.
5. Planprogram för Badstrandsvägen mm, Varamon
Planprogram för Badstandsvägen mm, Varamon godkändes av kommunstyrelsen i september
2010. Planprogrammet har ett samband med nybyggnation av Riksväg 50 och området ligger i
direkt anslutning till vägen. Omläggningen av Riksväg 50 innebär förändringar för
planprogramområdets gatunät. Planprogramområdets yta är 45 ha och består till stor del av
obebyggd åkermark och vissa områden är inte planlagda. Dock ryms även ett mindre
industriområde, bostäder, campingplats, idrottsanläggning samt grönområden.
Planprogrammet för Badstrandsvägen syftar till att säkra den framtida trafikförsörjningen av
Varamoområdet genom att lägga grunden till detaljplanering för gatustrukturen i östra Varamon.
Programförslagets huvudinriktning formuleras enligt följande: ”… att de idag obebyggda ytorna
inom området ska kunna tas i anspråk för olika kommersiella och turismorienterade
verksamheter” (s. 14). Detta handlar sålunda om näringslivs- och sysselsättningsutveckling.
Parkering nämns som en viktig fråga och nya parkeringsplatser föreslås. För mer detaljerade
överväganden för möjligheten att införa kollektivtrafikförsörjning hänvisar detta planprogram till
kommande detaljplanarbete.
Varamobaden diskuteras och omnämns flera gånger i ÖP 2006 och framförs som en viktig
angelägenhet för kommunen och även regionen. Planprogrammet syftar till verkliggörande av
prioriteringar i ÖP 2006, t.ex. att bygga ut Badstrandsvägen ”oavsett när ombyggnaden av rv 50
genomförs” (s. 6). Att förbättra framkomligheten, tjänsteutbudet, utveckla parkering samt skapa
en tryggare trafikmiljö betraktas som viktiga moment för att utveckling av Varamobadet som
besöksmål ska uppnås. Planprogrammet lägger grunden för fem detaljplansprocesser, varav en
diskuteras närmare nedan och som avser Bispgatans förlängning.
Sammanfattning av Planprogram för Badstrandsvägen mm, Varamon
•

Nya förutsättningar för trafiken i samband med att Riksväg 50 byggs

•

Varamoområdet är en viktig resurs med tillväxtspotential inom turism

•

Framkomlighet i Varamoområdet – och därmed besökarnas upplevelser –
påverkas av infrastrukturen

6. Detaljplaneprogram för Norrstens verksamhetsområde, Motala kommun
Detaljplaneprogrammet för Norrstens verksamhetsområde godkändes januari 2013. Området för
detaljplanprogrammet ligger 5 km söder om Motala centrum, vid Riksväg 50 och järnväg.
Programmet bygger på inriktningen i ÖP 2006 och en fördjupad översiktsplan för området från
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1992. Den innebär mer än en fördubbling av det befintliga verksamhetsområdet från 23 ha till 73
ha. Detaljplaneprogrammet för Norrstens verksamhetsområde föreslår en uppdelning i flera
detaljplaner inför exploateringsprojekt.
Detaljplaneprogrammet för Norrsten har en direkt koppling till BanaVäg-satsningen i och med
att den utreder förutsättningarna till ett utvidgat verksamhetsområde för transportintensiva
verksamheter vid Riksväg 50. Norrsten var ett av två lägen som diskuterades som potentiella
utvecklingsområden: ”Norrsten valdes med anledning av läget i anslutning till nya Riksväg 50,
markägoförhållandena samt möjligheterna att anlägga en kombiterminal i området” (s. 4).
Genom detaljplaneprogrammet för Norrsten reserveras mark för en kombiterminal. Norrsten
anges som det enda lämpliga alternativet i västra delen av länet för att upprätta en kombiterminal.
Val av lokalisering i Norrsten har samband med kommunens önskemål att inte utveckla störande
verksamheter i befintliga verksamhetsområden på grund av deras centrala lägen och närhet till
bostadsområden. Norrsten är relativt avskilt från bostäder och betraktas därmed inte medföra
stora negativa konsekvenser avseende buller och andra störningseffekter (dock detta utreds mer i
detalj vid detaljplanering).
Med hänvisning till kommunens handelspolicy och översiktsplan ”bedöms dagligvaruhandel och
handel med skrymmande varor inte vara lämpligt [och] kommer inte inrymmas inom området”
(s. 33). Detaljplaneprogrammet omfattar markanvändning för utrymmeskrävande och
transportintensiva verksamheter i ett område mellan riksvägarna och järnvägen, alltså mark som
påverkas av infrastrukturens barriäreffekter och begränsningar. Ca 50 ha jordbruksmark tas i
anspråk till planerna och obebyggda delar av programområdet består av jordbruksmark. Det
beskrivs att mycket av denna mark redan är uppsplittrad p.g.a. infrastrukturen. Överväganden
mellan önskad utveckling i området av en framtida kombiterminal i relation till att skydda
landskapsbilden är intressant att notera: ”Exploatering föreslås i huvudsak ske i utrymmena
mellan befintlig och kommande infrastruktur. Delområde väst innebär ett undantag mot denna
princip. Att säkra mark för kombiterminal väger tyngre än påverkan på landskapsbilden.”
(Detaljplaneprogram för Norrsten verksamhetsområde, 2013, s. 26).
Sammanfattning av Detaljplaneprogram för Norrstens verksamhetsområde
•

Norrstens geografiska läge och anslutningar till den nya infrastrukturen är
gynnsamt

•

Expansion i befintligt verksamhetsområde

•

Störande verksamheter bör inte lokaliseras nära bostadsområden

Detaljplaner
För Motala kommun har vi valt ut sju detaljplaner, varav fem är beslutade, en under samråd och
en under omarbetning. Fyra av dessa planer kan kategoriseras som tätortsutveckling varav tre
avser områden i anslutning till resecentrum. En av detaljplanerna handlar om behov av lokal
gatuplanering som en följd av de statliga vägprojekten. En detaljplan är för arbetsplatsområde i
anslutning till Riksväg 50 och en detaljplan är för turism och besöksnäringen. Tabell fem ger en
översikt över de utvalda planerna.
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Detaljplan

Rådande
status
Laga kraft

Datum
2008-0422

Geografiskt
område
Centrum,
stationsnära

1

Del av Kv. Telegrafen
mm

2

Motala Centralstation
mm, Östermalm

Laga kraft

2013-0227

Centrum,
stationsområde

3

Kv. Ingenjören,
Östermalm

Laga kraft

2014-0603

Centrum,
stationsområde

4

Kv. Linden,
Östermalm

Förnyad
granskning
(PMN beslut
2015-01-15)

Centrum,
stationsområde

5

Bispgatans
förlängning,
trafikplats
Metallvägen mm

Laga kraft

Granskning
2015-0401 t.o.m.
2015-0424
2013-1022

6

Östra Varamobaden,
etapp 1

Laga kraft

2013-1217

7

Norrstens
verksamhetsområde,
etapp 1, Norrsten

Samråd (KS
beslut 201301-22)

Samråd
2013-0408 t.o.m.
2013-0520

Ytterområde
nordväst om
centrum, i
anslutning till
Rv. 50
Ytterområde
nordväst om
centrum, i
anslutning till
Rv. 50
Ytterområde
sydväst om
centrum, i
anslutning till
dubbelspår- och
Rv. 50

Fokus
Nybyggnation – bostäder,
lokaler mm – och ändrade
användningsbestämmelser
Tågstation samt
omvandling av
närområdet
Nybyggnation- och
förtätning i
stationsområdet (kontor,
bostäder, handel mm)
Ny- och ombyggnation;
bygga ny dagligvarubutik,
bostäder mm på
parkeringsplatser, äldre
byggnad
Ny- och ombyggnation
(vägar, byggnader mm) i
samband med förändrad
förutsättningar
Utveckla turism- och
besöksnäring i
Varamoområdet. Bygga
service anläggningar vid
vägkorsning
Expansion i befintligt
verksamhetsområde,
kombiterminal mm

Tabell 5. Detaljplaner från Motala kommun som behandlas för studien.
1. Detaljplan för del av Kvarteret Telegrafen m.m.
Detaljplanen för del av Kvarteret Telegrafen vann laga kraft 2008. Kvarteret Telegrafen ligger i
ett strategiskt läge centralt i Motala, mellan stadskärnan och tågstationen. Planen syftar till att
ändra användningsbestämmelserna för det som hade varit en Teliabyggnad till kontor, bostäder,
mm. Dessutom tillåter planen att två nya bostadshus kan byggas, varav ett med lokaler i
bottenplanet. Nybyggnation tillåts ske på en obebyggd parkeringsgård och på en outnyttjad
byggrätt. Detaljplanen medger möjlighet att bygga ett garage. Det finns en gång- och cykelväg i
anslutning till kvarteret.
Genom förtätningen skulle planen bidra till uppfyllelsen av bl.a. kommunens mål i ÖP 2006 för
”en stark och levande stadskärna”. Dessutom kan man påpeka att flytten av Riksväg 50 har
bidragit till en bättre lokal miljö än den som fanns då detaljplanen arbetades fram.
Sammanfattning av Detaljplan för del av Kvarteret Telegrafen m.m.
•

Planen utvecklades innan BanaVäg-projektet startade

•

Planen syftar till förtätning och funktionsblandning i centrala Motala
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2. Detaljplan för Motala Centralstation mm, Östermalm
Detaljplanen för Motala Centralstation mm. vann laga kraft i februari 2013. Centralstationen
spelar en viktig roll i anpassningen av staden till de nya möjligheterna som skapades när
pendeltågstrafik via Östgötapendeln startade som en följd av att dubbelspåret byggdes via
BanaVäg. Hur kommunen arbetar med att anpassa stationen är en nyckelfråga för hur hela
transportkedjan fungerar för de resande. Kommunstyrelsen beslutade i januari 2010 att prioritera
framtagande av en ny detaljplan för att kunna färdigställa stationsområdet inför
pendeltågsstarten. Detaljplaneförslaget fick dock ställas ut två gånger efter att ägaren till en av
fastigheterna inom området framförde specifika önskemål (s. 24). Efter den andra utställningen
vann detaljplaneförslaget laga kraft 2013.
Detaljplanen syftar till att lösa frågor som uppstått i samband med pendeltågstrafiken till
stationen i Motala och för att kunna ”ta ett samlat grepp kring användningen och utformningen
av området runt Motala Centralstation” (s. 5). Planområdet omfattar ca 4 ha och ligger i direkt
anslutning till tågstationen. Planområdet omfattar mark förvärvad från Trafikverket sydöst om
stationen och mark till väster om stationen inklusive bl.a. kvarteret Ingenjören (som diskuteras
nedan för detaljplan 3).
Motala central beskrivs att bli ”till sin funktion platsen där förstagångsbesökarens första intryck
av staden” uppstår. Detta är en plats som behöver utvecklas även utifrån ”vardagsresenärens
dagliga behov” (s. 5). Stationsbyggnaden planeras att innehålla kiosk och vänthall och
”ytterligare uthyrningsbara ytor finns för ett framtida utökat kommersiellt innehåll” (s. 17).
Området framför stationshuset ska enligt planen ”utformas som angöring och entré till stationen
och ges en mer påkostad gestaltning” (s. 10). Planering ska ske för tillgänglighet till stationen
med bil och taxi. Det ska också planeras för gående och cyklister samt för plantering och
sittmöjligheter (s. 10).
Området ligger i nära anslutning till Göta Kanal och i detaljplanen argumenteras för att ett
bibehållets strandskydd på sikt skulle ”motverka två av planförslagets viktigaste syften” (s. 13).
Dessa är, för det första, ”att skapa ett aktivt och innehållsrikt stråk mellan Motala Central och
stadskärnan” (s. 13). För det andra vill man uppnå målet att ”förbättra den stadsnära och
stationsnära parkeringsförsörjningen” (s. 13) och ”[p]lanförslaget medger en möjlighet till
bilparkeringsanläggning i tre våningar” (s. 14). Även nya cykelparkeringar med tak och
stöldsäkra cykelkurer planeras samt väderskyddade busshållplatser. Busshållplatserna är
planerade för att det ska vara enkelt att nå tågplattformen, via hiss eller trappa (s. 18).
Följande resonemang förs om avvägningar mellan att förenkla transporter och tillgänglighet till
stationen i relation till strandskyddet: ”Då utvecklingen av stationsområdet och främjandet av
pendlingen, inte minst med goda parkeringsmöjligheter vid centralstationen och gena och säkra
gång- och cykelförbindelser till centrum, är en viktig förutsättning för Motalas fortsatta
utveckling bedöms intresset att ta i anspråk området enligt detaljplaneförslaget väga tyngre än
strandskyddsintresset” (s. 13).
Planen innehåller dessutom mål om förtätning och funktionsblandning. Den medger “ändamålen
handel och kontor. För att göra stråket längs Platensgatan aktivt eftersträvas kommersiella
lokaler i bottenvåningen” (s. 14).
Sammanfattning av Detaljplanen för Motala Centralstation mm, Östermalm
•

Tidigt beslut (2010) om att denna ska upprättas

•

Det finns gott om utrymme och vissa lokaler står tomma

•

Man önskar funktionsblandning (kontor, service och bostäder), men bostäder
svårt p.g.a. bullernivåer
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•

Gestaltning och historisk värdefull miljö betonas

•

Tillgänglighet för bil, buss, cykel och gång

3. Detaljplan för Kv. Ingenjören, Östermalm
Detaljplanen för kvarteret Ingenjören vann laga kraft i juni 2014 efter två utställningar. Denna
plan behandlar ett centralt område i direkt anslutning till centralstationen. I detaljplanen beskrivs
området som viktigt för att tillvarata möjligheterna som de förbättrade tågkommunikationerna
ger. Detaljplanen avser ett kvarter mellan Motala centralstation och Kv. Linden (detaljplan 4). I
planen beskrivs att ”[i] närområdet finns förutom kollektivtrafiknavet vid Motala Central flera
institutioner som grundskola, polishus, kommunhus, hotell och ett antal kommersiella lokaler” (s.
8).
Kv. Ingenjören (som Kv. Linden, se nedan) har strategiskt läge mellan stationen och stadskärnan
och är en viktig pusselbit i kommunens försök att binda samman och utvidga stadskärnan. Det
stationsnära planområdet avses ha ”särskilt goda förutsättningar att attrahera verksamheter och
boende” (s. 4) och att tillväxtmöjligheter kan uppstå tack vare tillgängligheten till pendeltåget
och övrig kollektivtrafik samt till nya lokaler och byggrätter i området som planeras. I
detaljplanen beskrivs att man tänker sig en gatumiljö med busshållplatser, småbutiker och
services för att uppnå ”en levande karaktär” (s. 7). Detaljplanen syftar till att möjliggöra
utveckling av kontor, bostäder och handel och ”en stadsmässig kvartersbebyggelse” (s. 7).
Nybyggnation inom planområdet möjliggör förtätning i staden.
Befintliga byggnader inom kvarteret innehåller ca 4000 m2 kontorsyta med tillhörande parkering
mm. Detta kommer att kompletteras med antingen ett nytt kontorshus (ca 8000 m2) eller bostäder
(ca 6000 m2) och mer än 100 nya parkeringsplatser planeras. Kvarteret bedöms vara tillgängligt
för fotgängare och cyklister. Förbättringar föreslås för att minimera gångavståndet till
stadskärnan, t.ex. genom att förkorta gångstråket mellan stationen och korsningen
Östermalmsgatan/Vadstenavägen. Sammanfattning av Detaljplan för Kv. Ingenjören, Östermalm
•

Man planerar för tillväxteffekter av infrastruktursatsningar

•

Man planerar för funktionsblandning och förtätning

4. Detaljplan för Kv. Linden, Östermalm
Den version av detaljplan för Kvarteret Linden vi haft tillgång till är den som var under förnyad
granskning under april 2015. Kv. Linden ligger i centrala Motala till väst om Motala
Centralstation och Kv. Ingenjören (se ovan). Förutsättningarna för detta område har i grunden
förändrats i och med att riksvägen drogs om år 2013 ”och flyttades helt från området för att i
stället gå väster om Motala” (s. 9). I visionen ”Motala Centrum 2025” identifieras Kv. Linden
som ”strategiskt och synligt” och ”omsorgsfull utformning av bebyggelsen” föreslås (s. 7).
Detaljplanen syftar till ”att ge förutsättningar för handel, centrumändamål, bostäder och vård
samt att möjliggöra en högre bebyggelse som stärker kvartersstrukturen” (s. 6). I processen för
detta planarbete är en aktör inblandad och som är Coop Utvecklingsfastigheter AB (före detta KF
Fastigheter Exploatering AB). Coop ”avser förvärva mark på kv. Linden med avsikt att bygga en
ny dagligvarubutik” (s. 6). När man är i överens om planförutsättningar kommer Coop och
kommunen att upprätta ett köpeavtal. ”Nytt markanvisningsavtal kommer att gälla från 2015-0101 som omfattar den del av planområdet som avser handel” (s. 9).
Detaljplanen syftar till att utnyttja Kv. Lindens strategiska läge mellan stadskärnan och
centralstationen för att möjliggöra förtätning och för att uppnå ”stadsmässighet” (s. 9) och detta
omfattar även bostäder. Byggandet av nya bostäder i ett stationsnära och centralt läge bedöms
bidra ”till stadsmässigheten” (s. 21). Liksom Kv. Ingenjören är Kv. Linden ”en del av Motalas
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stadsbild som möter anländande besökare” (s. 21). Områdets markanvändning och gestaltning
ska bidra till en ”mer stadsmässig karaktär” (s. 21) och skapa en trygg stadskänsla för gående,
cyklister och andra besökare.
I och med att Riksväg 50 har flyttats från Vadstenavägen finns möjligheten att omforma vägen
och förbättra trafiksäkerhet. Även om mer än 100 parkeringsplatser kommer att försvinna
bedöms kapaciteten i området vara tillräckligt för att bemöta efterfrågan. Cykelparkering ska
anordnas. I samband med frågan om detta hänvisar planen till Linköpings ”Riktlinjer för
cykelparkering i handelsområden och i övriga tätorten”. Motala har inte utformat egna
detaljerade riktlinjer för cykelparkering (s. 15).
Sammanfattning av Detaljplan för Kv. Linden, Östermalm
•

Involverad exploatör som vill bygga dagligvarubutik

•

Omvandling efter flyttning av Riksväg 50 samt exploatering på obebyggda mark

•

Förtätning som bidrar till Motalas ”stadsmässighet” och attraktivitet

5. Detaljplan för Bispgatans förlängning, trafikplats Metallvägen m.m.
Detaljplanen för Bispgatans förlängning vann laga kraft i oktober 2013. Planområdet ligger
nordväst om Motala i anslutning till Riksväg 50 och öster om besöksmålet Varamobaden. Denna
plan valdes som ett exempel på hur det statliga infrastrukturprojektet BanaVäg ändrar
förutsättningar för den kommunala infrastrukturen. Planen visar hur kommunen arbetar med att
hantera dessa nya förutsättningar för att utveckla en fungerande trafiksituation.
Detaljplanen omfattar bl.a. att förbättra infarter till Varamobaden och närområdet; skapa
möjligheter för att kunna bygga en gång- och cykelbro över en trafikplats. Med detta undviker
man att bygga en tunnel och dess medföljande risker för att skapa störningar för
grundvattennivån och sättningar i omkringliggande fastigheter.
Detaljplanen handlar delvis om att hantera frågor som förutsågs uppstå i samband med
byggnation av Riksväg 50. I detaljplanen utvecklas och tydliggörs delar av planprogrammet för
Badstrandsvägen (diskuterat ovan), t.ex. möjlighet att ha sommarbusstrafik från centrum till
Varamon. Bullernivåer är ett problem för både befintliga bostäder inom området och möjligheten
att planera för nya bostäder.
Sammanfattning av Detaljplan för Bispgatans förlängning, trafikplats Metallvägen m.m.
•

Hantera nya förutsättningar för trafiken i samband med utbyggnad av Riksväg 50

•

Förbättra infarter till och trafiksituation i Varamoområdet

•

Möjliggöra omvandling och nybyggnation t.ex. bostäder. Frågan om bullernivåer
central

6. Detaljplanen för Östra Varamobaden, etapp 1
Detaljplanen för Östra Varamobaden, etapp 1, vann laga kraft december 2013 och avser
exploatering i ett område som omfattas av ”Planprogram för Badstrandsvägen mm, Varamon”
(se ovan). Denna plan har inkluderats i denna studie eftersom den ger en intressant insyn i hur
kommunen arbetar med att utnyttja sina nya kommunikationer för att utveckla turism- och
besöksnäring. Detaljplanen syftar till ”… att utnyttja det strategiska läget i korsningen Riksväg
50 och Badstrandsvägen som entré till Varamobaden, och för anläggningar som servar de
människor och trafikanter som passerar här” (s. 2).
I planprogram för Badstrandsvägen mm, Varamon (sammanfattad ovan) föreslås
informationsplats, rastplats och eventuella verksamheter i området. Eftersom planprogrammet
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huvudsakligen beskriver vägarna och inte landskapet eller miljöpåverkan av nya etableringar
behövs dessa frågor bedömas i detaljplaneringen.
Detaljplanen för Östra Varamobaden verkar för att utöka planprogrammets ändamål och medger
”motell, vandrarhem, restaurang, toaletter, rastplats, kiosker, parkering och turistinformation. …
Planbestämmelserna ger även möjligheter att använda området för tillfälliga evenemang och
service, exempelvis i samband med Vättern-rundan” (s. 7). Det beskrivs att långfärdsbussar
kommer att kunna angöra planområdet men kollektivtrafiken nämns inte. I bedömningen av
planens konsekvenser anges att detaljplanen innebär ”en stor förändring av miljön mellan
centrala Motala och Varamobaden” särskilt avseende landskapsbilden.
Sammanfattning av Detaljplanen för Östra Varamobaden, etapp 1
•

Möjliggöra etableringen av serviceanläggningar i anslutning till Riksväg 50

•

Förbättra turistinformation, skyltning, infarter mm. till Varamobaden

7. Detaljplan för Norrstens verksamhetsområde, etapp 1, Norrsten
(samrådshandling)
Detaljplanen för Norrstens verksamhetsområde är samrådsversion från april 2013. Detaljplanen
avser etapp 1 i detaljplaneprogram som diskuterades ovan, nämligen ”Detaljplaneprogram för
Norrstens verksamhetsområde, Motala kommun”. Detaljplanen omfattar ett oexploaterat område
som består av jordbruksmark och ett område med befintliga verksamheter som kan expandera om
planen genomförs.
Detaljplanen ”syftar till att möjliggöra etableringar av industri och fordonsservice” genom att
bygga ”två nya kvarter och en utbyggnad av lokalgata” i den östra delen av planområdet samt till
att ge befintliga verksamheter inom planområdet planrättsligt stöd (s. 7). Strandskyddet inom
planområdet föreslås upphävas för att möjliggöra exploatering. Motiveringen för detta är att
”området är av strategisk betydelse för den västra delen av östgötaregionen och … av central
betydelse för kommunens möjlighet att tillgodose behovet av mark för verksamheter” (s. 13).
Dessutom poängterar kommunen att den befintliga tåg- och väginfrastrukturen i planområdet har
skapat barriärer som begränsar allmänhetens möjlighet att kunna nå de strandskyddade
områdena.
Sammanfattning av Detaljplan för Norrstens verksamhetsområde, etapp 1, Norrsten
•

Norrstens geografiska läge och anslutningar till den nya infrastrukturen är
gynnsamt

•

Expansion i befintligt verksamhetsområde

•

Strategiska tillväxtmål prioriteras över strandskyddet

Intervjuer Motala
För projektet har nio personer i Motala intervjuats, varav sex representerar kommunen och tre
personer andra sektorer (bostadssektorn och näringslivet). Även om intervjuguiderna (se
bilagorna A och C) är utformade med fokus på BanaVäg har samtalen vid intervjutillfällena
utvidgats till bredare diskussioner. Detta avspeglar att det kommunala arbetet som har samband
med BanaVäg samtidigt är integrerat i andra lokala sammanhang. Det betyder att även om
urvalet av det som sammanfattas ur intervjuerna i det följande är med hänsyn till studiens syfte –
dvs. att förstå lokala insatser och lokala effekter av det statliga infrastrukturprojektet BanaVäg
Motala-Mjölby – så behandlas också lokala förhållanden lite mer brett.
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Bakgrund och planeringsförutsättningar
Vad gäller bakgrunden och planeringsförutsättningar i Motala med betydelse för hur BanaVäg
Motala-Mjölby skapar lokal utveckling är det viktigt att lyfta fram att man under många
decennier önskat en bättre infrastruktur lokalt. Det man har önskat är dels att uppnå bättre
tillgänglighet till ett regionalt omland och dels att leda om riksvägen så att den inte går rakt
igenom Motala centrum.
Några respondenter nämner också konflikter som uppstod vid planeringen av markanvändning
för den nya infrastrukturen, men att dessa motsättningar inte alls är tongivande idag när projektet
är genomfört. Idag är ”Motalaborna totalt som grupp oerhört positiva till projektet”. Den gamla
genomfarten genom centrala Motala innebar stora problem för miljön från olika perspektiv och
den liknas vid ”ett sår som vi nu arbetar för att reparera”.
Ett viktigt sammanhang för BanaVäg i Motala är att det sammanföll i tiden med det kommunala
”Framtidens Motala”-projektet. Detta är något som flera respondenter kommenterar som
gynnsamt och att visionsarbetet är ett viktigt stöd för att uppnå effekter av infrastrukturprojektet.
Detta upplevs ha skapat ett positivt ”tidsfönster” och; ” nu rider vi lite på en framgångsvåg tack
vare att det här kom parallellt. Så det känns väldigt lyckat. Svårt att svara på vad som är mindre
lyckat. Om vi pratar BanaVäg”.
Målen som togs fram genom ”Framtidens Motala” omfattar befolkningsökning, ökning av
företag (arbetsställen) och förstärkning av turismnäringen. Eftersom det krävs nybyggnationer av
bostäder för den nya befolkningen man önskar till Motala ingår också bostadsbyggande i
tillväxtplaneringen. Man menar att det skapas en positiv bild när personer väljer att flytta till
Motala och detta förstärker i sin tur attraktionskraften. På så sätt beskriver man hur olika
tillväxtmål hänger samman och förstärker varandra. Vad gäller bostadsbyggande har det endast
skett i begränsad omfattning sedan den ekonomiska krisen slog igenom i början på 1990-talet.
Det är en stor utmaning att idag försöka få igång byggandet av bostäder.
Respondenterna beskriver också hur krävande det är att vara mottagande kommun för
infrastrukturprojekt av storleken BanaVäg. En förvärvad erfarenhet är att de kommunala
organisatoriska resurserna inte räckte till för att parallellt jobba med genomförande av BanaVäg
och att samtidigt jobba framåtsyftande. Man kom efter i utvecklingsarbetet och ”det har varit en
utmaning att komma ikapp”. En del i denna utmaning är att ”vända” kommunorganisationen från
de senaste årens hantering av tillbakagång till en ny situation som innebär att hantera och planera
för tillväxt. Det kräver en beredskap att hantera ärenden då företag och handel vill etablera sig:
”Det finns liksom ingen beredskap mentalt för att jobba med tillväxtfrågan … när man är van vid
att vända på kronor och att jobba med avveckling”.
Ytterligare en aspekt som är viktig att beakta för att förstå den kommunala planeringen i
samband med BanaVäg är att processen har varit snabb och i Motala beskriver man att det inte
var förrän åren 2008 till 2010 den exakta sträckningen för riksvägen och järnvägen beslutades.
Detta beskrevs skapa en situation av ”en död hand kring många områden” och det innebar att
kommunen väntade och inte gjorde något. När besluten om markanvändning för BanaVäg väl
fattades uppstod det inom en kort tidsperiod många förfrågningar och det var svårt för den
kommunala planeringsorganisationen att hinna med i det höga tempot som uppstod. Flera av
områdena i Motala som man nu planerar för är sådana som ingen riktat intresse för sedan en lång
tid tillbaka.
Samverkan och regionala samband
Den lokala samverkan har varit ett bärande element i kommunens arbete med Framtidens Motala
och man betonar betydelsen av att kommunen måste ”våga släppa in andra” och ”skapa
förutsättningar för att andra ska vara med och utveckla”. I samma anda beskrivs det att
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”[k]ommunen kan inte göra allt själv. Det är inte ens önskvärt, utan vi är en motor, vi ska vara en
motor och ta på oss ett stort ansvar, men vi är beroende av att få med andra”.
Kommunen har visserligen planmonopol men man är samtidigt beroende av att attrahera
”genomförarna”. Dessa omfattar nya invånare, byggherrar och företag. Lokala aktörer som
näringslivsbolaget och bostadsstiftelsen är viktiga aktörer för att genomföra de kommunala
planerna och för att utveckling kan ske. Medborgardialoger har varit ett centralt moment i
”Framtidens Motala” och på det sättet har man strävat efter att engagera medborgare för den
lokala utvecklingen. Vidare är kommunen aktiv med att bjuda in aktörer på bostadsmarknaden
för dialoger. Partners för kommunens samverkan finns både inom och utanför kommunens
gränser. Man nämner en lång rad aktörer som man betraktar som samarbetsorganisationer och
dessa är exempelvis Landstinget, Almi och Nyföretagarcentrum. Intervjuerna ger också exempel
på lokal samverkan där inte kommunen är huvudaktör och detta är en jobbsökarmässa på centrala
torget i Motala. Genom denna samarbetade Centrumföreningen, Arbetsförmedlingen,
idrottsföreningar och andra föreningar.
Vad gäller kommunens samverkan med regionen för att ”ta emot” BanaVäg är Östgötatrafiken
en viktig organisation. Sammanfattningsvis ger intervjuerna ett intryck av att respondenterna
menar att pendeltågen i hög grad står i centrum för kollektivtrafikplaneringen och att detta är till
gagn för vissa grupper av kollektivtrafikanvändare. Det beskrivs även att den lokala trafiken
inom Motala stad och för andra tätorter inom Motala kommun inte är helt tillfredsställande.
Genom projektet har vi emellertid inte källor från Östgötatrafiken som kan komplettera
kommunens bild av den lokalt tillgängliga kollektivtrafikservicen.
Pendlingen (över kommungräns) ut från kommunen har ökat kraftigt under senare år och som en
följd av att sysselsättningen i kommunen har minskat. Enligt en av informanterna pendlade år
2013 ungefär 6 000 personer ut från kommunen och detta är i hög utsträckning till Linköping,
och för de regionala sambanden är relationen till Linköping viktig. För detta flöde och också för
andra regionala relationer är pendeltågssystemet centralt.
Motala definierar sitt regionala omland också norrut till kommuner och städer utanför
Östergötland, där Örebro är ett viktig regionalt centrum. I ett sådant omland positionerar sig
Motala mellan Örebro och Linköping. Man har förhoppningar att denna geografiska position kan
leda till framtida ökande regionala flöden med hjälp av ihopkopplade pendeltågssystem och med
sträckning också till Stockholm.
Vad kommunen gör
Man har haft höga ambitioner i Motala att göra sin ”hemläxa” för att få största möjliga nytta av
infrastruktursatsningen via BanaVäg. Kommunens arbete med att ta emot BanaVäg handlar i hög
grad om planeringsinsatser för centrala Motala. Dels handlar det om att binda ihop området runt
centralen och Motalas centrum. Man tänker ”att centrum kan få en större… stadskärna. Det är väl
det som har varit vår vision egentligen, och tanken med att vi ska kunna stärka stadskärnan”.
Man vill förtäta centrumkärnan och ge förutsättningar för att olika funktioner ska lokalisera sig
och utvecklas där. Detta hänger samman med att stärka detaljhandeln i centrum. Det som tidigare
var genomfartsled är nu en kommunal väg och kommunen gör insatser för att rusta upp den nya
stadsgatan. Längst med denna ska det ges möjligheter för uteserveringar och andra aktiviteter
som gör innerstaden levande.
Vad gäller det stationsnära området i Motala ändrades kommunens roll för detta under tiden för
BanaVäg-projektets genomförande. Det var i samband med att det beslutades om att ett
resecentrum skulle utvecklas och kommunen köpte stationen från Jernhusen. För det stationsnära
området vill man utveckla en stadsmässig bebyggelse och respondenterna diskuterar hur denna
stadsmässighet ska gestaltas. Hur högt och hur tätt är stadsmässigt? I området finns kvarteret
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Linden och där Coop planerar att etablera sig. Från kommunens håll önskar man att aktörer kan
komma in för att bygga bostäder i dessa kvarter. Det förespås av respondenterna att det kommer
utvecklas verksamheter på lite längre sikt. Man menar att det här är processer som tar lite tid.
Också Norrsten och Varamon som diskuterades ovan i samband med kommunens
detaljplanearbete betonas av respondenterna som viktiga områden att utveckla i samband med
BanaVäg-projektet: ”Hela Norrstens verksamhetsområde är ju jätteintressant, för det ligger i
skyltläge när du kommer till Motala söderifrån. Men där har vi inga nyetableringar, utan där är
det de befintliga företagen som gärna vill växa och utvecklas ytterligare”. Man beskriver att det
finns ett stort intresse för området i anslutning till Varamobadet.
Transportslag och hållbarhet
Respondenternas diskussioner om hur man planerar för mobilitet i samband med BanaVäg
handlar om olika transportslag. Motala kommun har haft samarbete med Trafikverket för att
stödja och utveckla ett mer miljöanpassat resande. Detta handlar om att öka cykling och
kollektivtrafik och minska resor med bil. Pendling med tåg värderas som en möjlighet för att det
tillåter regionförstoring genom ett jämförelsevis hållbart transportslag.
Till frågan om persontransporter och hållbart resande hör kollektivtrafikens busslinjer. Noden för
busstrafiken planeras att centreras till centralstationen och på så sätt ökas tillgängligheten till
pendeltågen. Detta uppfattas emellertid samtidigt som ett möjligt hot mot centrumhandeln som
kommunen vill stödja. Vidare önskar man även bra kommunikation med kollektivtrafik mellan
stadsdelarna i Motala centralort och detta är något som är frånkopplat frågan om tågen. Det är en
svår utmaning att väga dessa olika behov mot varandra och få en fungerande linjedragning.
Kommunen sänker genomströmningen av biltrafik genom centrum och prioriterar fotgängare och
cyklister. Detta stödjer hållbara transporter, stärker säkerheten och är i linje med Motalas profil
att vara en cykelstad. För att binda samman olika delar i centrala Motala utvecklas gångstråk
mellan stationsområdet, hamnen och torget. Också cykelvägar med längre sträckning är en
angelägen fråga för respondenterna: ”Vi jobbar med en cykelväg runt Vättern, en cykelväg till
Vadstena, så man kan pendla med cykel”.
Det finns intressanta kommentarer i intervjuerna om hur man planerar för biltrafik. Dessa
funderingar om bilanvändning ska sättas i sitt lokala samband och att bilresande är betydligt mer
dominerande i mindre tätorter och städer jämfört med den mellanstora staden och
storstadsregionerna. Exempelvis uttrycks det från detaljhandelns perspektiv att ”Motala är för
litet för att stänga av för trafik” och att detta kan minska besökare och kunder till affärer och
service som är lokaliserade här. Respondenterna diskuterar bilanvändning och
parkeringsmöjligheter. Att parkeringen vid stationen är utan avgift kan innebära att man tar bilen
till tåget (i stället för ända fram). På så sätt stödjer en avgiftsfri parkering hållbart resande.
Effekter
En viktig effekt av BanaVäg Motala-Mjölby som respondenterna i Motala talar om, handlar om
pendlingsmöjligheter med tåg från Motala och hur det förstärker möjligheten att bo i Motala och
arbeta någon annanstans. De lokala utvecklingsambitionerna och diskussionen om effekter av
BanaVäg är emellertid betydligt bredare än att ytterligare förstärka sin profil som
utpendlarkommun. Dessa ambitioner omfattar att växa och att attrahera inflyttare, inpendlare och
företag. Man berättar om ett ökat företagande i Motala och att arbetslösheten sjunker. ”Det har ju
hänt väldigt mycket på kort tid och mycket fortare än vad vi hade beräknat faktiskt, så ser vi att
vi har en ökande befolkning, vi har ont om bostäder, det finns ett tryck på tomter. … Det vi ser
definitivt är att en ökad tillgänglighet till Motala, skapar förutsättningar för tillväxt”.
I Motala har priserna på bostadsrätter ökat. Detta var visserligen från en låg nivå och en viktig
händelse bakom detta var att bostadsrätter längs den gamla genomfartsleden i Motala såldes.
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Ökade priser avspeglar att det har blivit en mer attraktiv boendemiljö i dessa lägen.
”Boendekvalitet längs gamla infarten har absolut ökat”.
Respondenterna betonar infrastrukturens roll för tillväxttrender i Motala men också att
kommunens lokala strategi och visionsarbete har haft stor roll. Denna har stärkt den lokala
självbilden och omvärldens uppfattning om Motala. Detta knyter tillbaka till erfarenheten av ett
lyckosamt tidsfönster som noterades ovan som en aspekt av planeringsförutsättningarna i Motala.
Denna ”timing” att genomföra visionsarbetet och BanaVäg under samma period uppfattas som
en viktig faktor som förstärkt utvecklings- och tillväxteffekterna.

Mjölby
Mjölby kommun, och i synnerhet tätorterna Mjölby och Mantorp, har sedan en tid tillbaka ett
mycket fördelaktigt läge i relation till infrastruktur med järnväg och motorväg. Kommunen har
under de senaste åren haft en stadigt positiv befolkningsutveckling, vilket i hög grad är en effekt
av tillväxt i de ovannämnda tätorterna. Framförallt Mantorp med sitt läge mellan Mjölby och
Linköping har sett en stark befolkningsutveckling. Dubbelspåret mellan Motala och Mjölby som
har byggts i och med BanaVäg-projektet väntas leda till gynnsamma effekter framförallt för
tätorten Skänninge, lokaliserad mellan Motala och Mjölby. Skänninge fick pendeltågsstation
2013 och arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för orten.
Planeringsdokument – strategisk planering
Som underlag till den kommunala strategiska planeringen i Mjölby omfattas fem kommunala
dokumenten och program. Tabell 6 är en sammanställning över dessa och här omfattas
visionsdokument, utvecklingsprogram, översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.
Detaljplan

Rådande
status
Antagen

Datum

1

Vision Mjölby kommun
2025

2

Vi möts i Mjölby –
Utvecklingsprogram för
Mjölbys stadskärna

Samråd

2015-0605

3

Översiktsplan för
Mjölby kommun

Antagen

2011-0823

4

Svartå Strand fördjupning av
översiktplanen för del
av Mjölby centrum
Fördjupad
översiktsplan i
Skänninge

Antagen

2012-1113

Stadskärnan,
centralort
Mjölby

Samråd

Samråd
avslutades
2014-0514

Orten
Skänninge

5

2010-0622

Geografiskt
område
Kommun

Stadskärnan,
centralort
Mjölby
Kommun

Fokus
Attraktiva orter i expansiv
region; bra
bostadskommun; satsa på
centralortens stadskärna;
hållbar resande
Trafiken och tillgänglighet;
attraktiv stadskärna
Bostäder, lokaler,
infrastruktur, regionala
marknader
Bostäder, lokaler mm i
stadskärnan. Integrera
stadskärnan
Ortens infrastruktur i
samband med BanaVäg;
bostäder;
verksamhetslokaler

Tabell 6. Strategiska mål- och visionsdokument från Mjölby kommun som behandlas för
studien.
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1. Vision Mjölby kommun 2025
Mjölby kommun har en övergripande vision ”Vision Mjölby kommun 2025”. Den antogs 2010
och är ett kort dokument omfattande fyra sidor. Vision Mjölby kommun lyfter fram att Mjölby är
”idag en tillväxtkommun” samtidigt som den uppmanar till kraftsamling och tvärsektoriell
samverkan inför framtiden (s. 1). Orden ”världsvan & hemkär” sammanfattar den önskade
framtidsbilden: ”Vår världsvana kommer av viljan att växa och vår nyfikenhet på framtiden och
vad som händer i omvärlden … ’Hemkär’ står för stoltheten över den egna hembygden” (s. 1).
Mjölby ska vara en bra kommun att leva i och kunna attrahera människor och öka sin befolkning.
I visionen skriver man att Mjölby tätort är en stark centralort för kommunen och detta omfattar
en attraktiv stadskärna, serviceutbud och omvandlingen längs Svartån. Kommunen skriver att
transportinfrastrukturen ger Mjölby stora fördelar genom en god tillgänglighet till en stor
arbetsmarknad och genom att det ger kommunen en god position för att utgöra ett logistiskt
centrum (s. 2). Här kan man notera att visionen i hög grad relaterar till det järnvägsprojekt som
nu kallas Ostlänken och inte dubbelspåret som byggdes till Motala genom BanaVäg-projektet.
Dessutom siktar kommunen mot hållbart resande med bl.a. cykel och kollektivtrafik och
beskriver att ”[p]endlingen med bil har minskat drastiskt” (s. 3).
Vision Mjölby kommun 2025 presenterar fem strategiska utvecklingsområden; en kommun med
livskraft; invånarna är initiativrika och välutbildade; en hållbar tillväxt med näringsliv i
världsklass; utvecklande mötesplatser; en miljö som håller i längden. Allt detta ska omsättas i
kommunens aktiviteter och beskrivas i ”Mål och Budget”-dokument som avser treårsperioder
och uppdateras årligen. Till exempel inom delområdet ”En hållbar tillväxt med ett näringsliv i
världsklass” finns målsättningen i Mål och Budget 2015-2017 att ”Näringslivsklimatet i
kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet”. Bland indikatorerna för detta ingår Svensk
näringslivs nationella rankning av kommuners företagsklimat och antalet nyregistrerade företag
(s. 6).
Sammanfattning av Vision Mjölby kommun 2025
•

Mjölby gynnas av god infrastruktur

•

Orterna i Mjölby är bra att leva i och småstadskänslan ska bevaras och förstärkas

•

Kommunen vill stödja utbildning, initiativkraft och hög sysselsättning

•

Hållbar utveckling och hållbart resande är viktiga teman

2. Utvecklingsprogrammet ”Vi möts i Mjölby” (samrådshandling)
Handlingen för utvecklingsprogrammet ”Vi möts i Mjölby” var ute för samråd under juni 2015
och synpunkterna sammanställs under samma period som denna rapport skrivs. Stadsutveckling
av tätorten Mjölbys stadskärna står i fokus för ”Vi möts i Mjölby”. Arbetet med att ta fram
programmet började 2013. En projektgrupp med olika intressenter (där företagare och
fastighetsägare ingick) samlade in synpunkter. Målbild och åtgärdsprogram för stadskärnan togs
fram.
Programmet vill bidra till utvecklingen av en välkomnande och attraktiv småstadsmiljö som
uppskattas av både boende och besökare. Skyltning i stadskärnan ska förbättras och satsningar på
torg och gröna områden ska genomföras. Trafiken är ett viktigt tema och man eftersträvar att
hitta en balans mellan att utveckla en lugn och trygg gatumiljö för gångtrafik och effektiva
strukturer för biltrafik och parkering. Enligt planen ska innerstadens huvudstråk för biltrafiken
flyttas. Parkering för cyklar och bilar står i fokus och en viktig utgångspunkt är en genomförd
undersökning som visade att ”det framförallt är platserna för bilister som åker vidare med
kollektivtrafik från resecentrum som används mest” (s. 19).
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Sammanfattning av utvecklingsprogrammet Vi möts i Mjölby
•

Mjölby centralort kan bli attraktivare och mer tillgänglig för både boende och
besökare

•

Stadskärnan är kommunens skylfönster och bör präglas av småstadsmiljö

•

Vägtrafiken bör ledas om och bättre gatumiljöer för gång- och cykel skapas

3. Översiktsplanen för Mjölby kommun – Vision 2025
Den kommuntäckande Översiktsplanen (ÖP) som antogs 2011 har titeln ”Vision 2025”. ÖP 2011
för Mjölby kommun ersätter den tidigare ÖP som var från 2001 och där man i hög grad lyfte
fram vikten av infrastruktur, stadsbyggande och miljö. Inom perioden för ÖP 2001 genomfördes
utvecklingen av ett nytt resecentrum i Mjölby, gång- och cykelbanor, delar av BanaVägprojektet, nya handelsetableringar och byggandet av bostäder.
ÖP 2011 beskriver man att kommunen ”befinner sig i ett expansivt skede” (s. 1) och att den
kommunala planeringen ska kunna bemöta efterfrågan för boende och verksamheter. Ledord som
täthet och funktionsblandning är centrala (s. 35). Ett viktigt utvecklingsområde för bostäder är
Svartå Strand som är ett område nära centrala Mjölby och resecentrum. Genom denna utveckling
kan man bryta barriärer (järnväg och ån) i tätorten. Planering av Svartå Strand hanteras i mer
detalj i en fördjupning av Översiktsplanen (se nedan om FÖP Svartå Strand). Planeringen för
utvecklingen av Skänninge i samband med pendeltågstationen diskuteras nedan genom
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Skänninge.
Tillväxten, inflyttningen och pendlingen sker genom olika regionala samband och ÖP riktar ett
speciellt intresse mot relationer med Linköping. Det formuleras att markanvändning ska gynna
utveckling ”i samspel med en regional arbets- och bostadsmarknad” (s. 71). Regionförstoring ses
som en möjlighet till att förstärka kommunens förutsättningar. ÖP 2011 beskriver även
kommunens förhållningssätt till nationella, internationella och regionala mål såsom miljömål,
transportpolitiska mål och folkhälsomål.
Sammanfattning av Översiktsplan för Mjölby kommun (2011)
•

Huvuddelen av kommunens framtida expansion i Mjölby tätort och stadskärnan
lyfts fram

•

BanaVäg väntas ha effekt i Skänninge

•

Efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler i kommunen

•

Infrastrukturen förstärker kommunens position i regionen

4. Svartå Strand – fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum
Svartå Strand – fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum (FÖP Svartå Strand)
antogs 2012. Det är här som kommunen räknar med att den främsta kommande
befolkningstillväxten kommer att ske och detta framstår som ett högt värderad
stadsutvecklingsprojekt i kommunen.
Svartå Strand omfattar ett område som är ungefär 32 ha och sträcker sig mellan järnvägen och
Svartån. Denna plan handlar om att omvandla ett industriområde till blandad bebyggelse. I
planen föreslås ”successiv stadsförnyelse med övergång mot bostäder och funktioner med
begränsad omgivningspåverkan” (s. 1). Hela området ska bidra till att binda samman tätorten och
förstärka centrumet och ”Svartå Strand bör präglas av långsiktig ekonomisk bärkraft, sociala
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kvaliteter samt ekologisk uthållighet” (s. 1). Genom detta område utvecklas en ”ny stadsfront
mot vattnet” (s. 1).
Planen innebär ett rejält tillskott till kommunens bostadsbestånd och lokaler för verksamheter i
en stationsnära miljö. Omkring 700 nya bostäder planeras (s. 1). Planen innebär bl.a.
förändringar och kompletteringar till gatunätet och hantering av bl.a. buller som uppstår längs
järnvägsspår. Längs planområdets östra sida planeras byggnader i en till två våningar såsom
parkeringshus och verksamhetslokaler. I mitten av planområdet finns Kyrkogatan som tänks bli
paradgata med byggnader i två till åtta våningar och i väster ”närmast Svartån föreslås glesare
kvarter med friliggande byggnader i två till sex våningar” (s. 1). FÖP Svartå Strand omfattar ett
stort område och en stor omvandling och denna plan har perspektivet fram till 2025 precis som
Mjölbys visionsdokument och ÖP.
Sammanfattning av Svartå Strand – fördjupning av översiktsplanen
•

Området ska bidra till kommunens tillväxt och förnyelse

•

Stadskärnan förstoras och förtätas med nya bostäder, lokaler mm

•

Stationsnära läge möjliggör regional in- och utpendling

•

Byggandet ska vara hållbart och ha begränsad påverkan på miljön

5. Fördjupad översiktsplan för Skänninge (samrådshandling)
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Skänninge (samrådshandling) upprättades i mars 2014 och
ställdes ut under april-maj 2014. Samrådshandlingar för FÖP Skänninge understryker BanaVägsatsningens betydelse för orten med ökad tillgänglighet och kortare restider. Orten Skänninge
tappade befolkning från 1990 fram till ankomsten av dubbelspåret och pendeltågstrafiken. Med
den nya infrastrukturen väntas ökad in- och utpendling samt att orten blir ett regionalt nav för
byte mellan länsbussar och pendeltåg.
I planen stödjer man byggnation av stationsnära bostäder. En prioritering av gång, cykel och
kollektivtrafik eftersträvas och att det ska vara enkelt att leva utan bil i Skänninge. Detta handlar
om att sträva efter hållbart resande. I planen skriver man att ”[d]en ökade medvetenheten kring
klimatfrågan och krav på hållbara transporter kan leda till att tidigare planer på en
omlastningsstation mellan väg och järnväg åter aktualiseras” (s. 7).
Planen tar också upp utmaningar. Dessa omfattar hur efterfrågan på mark för verksamheter och
bostäder kan stå i konflikt med jordbruket. Det betonas att förtätning är en önskvärd utveckling
och ett medel att undvika bebyggelse på jordbruksmark. Andra utmaningar är den framtida ökade
efterfrågan på kommunal service i samband med äldre befolkning och inflyttningar av
barnfamiljer. I riktlinjer till FÖP Skänninge framhålls att orten ska ha ett levande centrum och att
”Vi ska inte tillåta köpcentrum utanför Skänninges tätort som riskerar att utarma centrum” (s.
34).
Sammanfattning av Fördjupad översiktsplan för Skänninge
•

Den ombyggda Riksväg 50 och pendeltågstation har förändrat ortens möjligheter

•

Stationsnära bostäder bör byggas

•

Stadskärnan ska förstärkas

•

Jordbruksmark ska skydddas
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Detaljplaner
För Mjölby kommun valde vi ut 7 detaljplaner varav 5 är gällande och 2 var samrådshandlingar.
Tanken med urvalet har varit att representera olika typer av projekt som illustrerar hur
kommunens planeringsinsatser kopplar samman med den utbyggda trafikinfrastrukturen. Sedan
vi gjorde urvalet av planhandlingar har samrådsprocessen för Del av Skänninge 3.2 avslutats och
planen har vunnit laga kraft.
Detaljplan

Rådande
status
Laga kraft

Datum

1

Detaljplan för
fastigheten
Tumskruven 1 i Mjölby

2

Detaljplan för kvarteret
Rosenkammaren,
Svartå strand

Laga kraft

2015-0430

3

Detaljplan för
Sjunningsfält, Mjölby

Samråd

4

Detaljplan för Viringe
industriområde, västra
delen
Detaljplan för Viringe
industriområde, södra
delen
Detaljplan för del av
kvarteren Yxan och
Symaskinen i Mjölby
Detaljplan för del av
Skänninge 3:2 m.fl.

Laga kraft

Samråd
2015-0108 - 201502-08
2010-0311

5

6

7

2009-09

Laga kraft

2014-0109

Laga kraft

2013-0827

Samråd

2015-01

Geografiskt
område
Stadskärnan i
Mjölby, till väst
om stationen i
Svartå Strand
planområdet
Stadskärnan i
Mjölby, till väst
om stationen i
Svartå Strand
planområdet
1,5 km öst om
stadskärnan,
Mjölby tätort

Fokus

2 km nordväst
om centrum vid
E4
2 km nordväst
om centrum vid
E4
2 km sydväst
om centrum vid
Rv. 32
Skänninge, 750
m söder om
stadskärnan

Industri och bilservice
verksamheter; förbigående
trafik
Nya lokaler till industri,
service och handel;
förbigående trafik
Ny- och ombyggnation av
industrianläggning

Bostäder och lokaler,
omvandling och förtätning i
stadskärnan

Bostäder och lokaler,
omvandling och förtätning i
stadskärnan

Bostäder och
skolverksamhet i anslutning
till naturområde

Nyetablering av
dagligvaruhandelsbutik

Tabell 7. Detaljplaner från Mjölby kommun som behandlas för studien.
1. Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby
Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 vann laga kraft i september 2009. Planen gäller en
fastighet i kvarteret Tumskruven som ingår i området för FÖP Svartå Strand (diskuterad ovan).
Detaljplanen Tumskruven är en plan för omvandling av ett befintligt kontorshus till blandade
funktioner med boende, handel och kontor. Denna omvandling syftar till att bidra till attraktiv
stadsutveckling och till att öka kommunens bostadsbestånd. Det senare avser bostäder för särskilt
boende och trygghetsboende. Närheten till tågstationen anses ha stort värde men detta innebär
även utmaningar som en följd av gränser för bullernivåer för att tillåta nybyggnation av bostäder.
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Sammanfattning av Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby
•

Tumskruven är lokaliserat inom området för Svartå Strand

•

Närheten till tågstationen fördelaktig men innebär även bullerproblem

2. Detaljplan för kvarteret Rosenkammaren, Svartå Strand
Detaljplanen för kvarteret Rosenkammaren antogs av kommunfullmäktige i september 2014.
Planen trädde i kraft i april 2015. Planen avser ett kvarter inom området som omfattas av FÖP
Svartå Strand. Rosenkammaren har ett stationsnära läge och planen innebär bl.a. rivning av
gamla fastigheter och nybyggnationer av flerbostadshus. Det kommunala Bostadsbolaget och
HSB Östergötland avser att tillsammans bygga två bostadshus i 8 våningar med omkring 60
lägenheter på maximalt 6000 m2 (både hyres- och bostadsrätter). Dessa bostadshus kommer att
vara synliga och ”utgöra ett betydelsefullt inslag i stadsbilen” (s. 5). Projektet anses ha ett stort
strategiskt värde och bidra till att ”skapa attraktionskraft för Mjölby” (s. 5). Bullerfrågan är
utmanande för utvecklingen av bostadshusen och det handlar både om industri- och trafikbuller.
Bullerskyddsåtgärder krävs.
Sammanfattning av Detaljplan för kvarteret Rosenkammaren, Svartå Strand
•

Förtätning som bidrar till utvecklingen av stadskärnan

•

Steg i genomförandet av FÖP Svartå Strand

•

Buller ett problem i industri- och stationsnära miljö

•

Samverkan mellan bostadsbolag

3. Detaljplan för Sjunningsfält, Mjölby (samrådshandling)
Detaljplanen för Sjunningsfält upprättades i november 2014 och samråd skedde i januari-februari
2015. Planförslagets område är cirka 4 ha och är lokaliserat i östra delen av Mjölby tätort.
Förslaget på detaljplan för Sjunningfält syftar till nybyggnation av friliggande bostadshus,
lägenheter i flerbostadshus samt en förskola. Bostäder får byggas i två våningar. Området anses
ha goda förutsättningar för att bli attraktivt för boende genom sin lokalisering i närheten till
stadskärnan (ca 1,5 km) och att samtidigt angränsa till naturområde. Väster om planområdet
finns befintliga bostäder. Trafiksäkerhetsåtgärder föreslås i samband med den planerade
förskolan (s. 22).
Sammanfattning av Detaljplan för Sjunningsfält, Mjölby
•

Kommunen vill utveckla bostäder och service i nära anslutning till stadskärnan

•

Förskola påverkar planering av trafiksäkerhet

4. Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen
Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, vann laga kraft i mars 2010. Området ligger
i anslutningen till E4 och cirka 2 km från Mjölby centrum. Planen syftar till en utökning av
Viringe industriområde för nya verksamheter inom industri och bilservice. Utveckling av
infrastruktur för gång- cykel- och mopedtrafik planeras. Planområdet är omkring 5 ha. Det
betonas att byggnader och anläggningar ska utformas på ett representativ sätt eftersom läget är
väl synligt från E4 och kan uppfattas som ”Mjölbys ansikte utåt för passerande trafik” (s. 4).

34

Sammanfattning av Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen
•

Vägtrafiken längs E4 möjliggör nyetableringar i området

5. Detaljplan för Viringe industriområde, södra delen
Detaljplan för Viringe industriområde, södra delen, vann laga kraft i januari 2014. Planområdet
ligger i anslutning till E4 och Riksväg 32/50 och den ovannämnda detaljplan 4. Planförslaget
syftar till etableringen av verksamheter inom Viringeområdet omfattande bilservice, industri och
handel. Analys av Handelns Utredningsinstitut (december 2009) som föreslog att Viringe blir ett
”halvexternt handelsområde med inriktning på det lokala och västra upptagningsområdet” (s. 5)
och med inriktning på volymhandel, utgör ett underlag till planens utformning.
Kommunen förväntar sig nyetableringar i området ”som främst vänder sig till resenärer på E4:an
och Rv 32/50” och ”ser positivt på denna utveckling av området” (s. 1). Detta följer den
genomförda analysen som rekommenderade fokus på bilburna konsumenter. Anslutningar till
befintliga gång- och cykelvägar planeras. Återigen är byggnadernas utformning något som ska
tas hänsyn till. I planen finns även inskrivet att utvecklingen av handeln ska ske med en sådan
inriktning att konkurrensen med handeln i stadskärnan begränsas.
Sammanfattning av Detaljplan för Viringe industriområde, södra delen
•

Tydliga samband mellan vägar och etableringar

•

Konkurrens med handel i stadskärnan ska undvikas

6. Detaljplan för del av kvarteren Yxan och Symaskinen i Mjölby
Detaljplanen för kvarteret Yxan och Symaskinen vann laga kraft 2013. Planområdet är omkring
24 ha och ligger 2 km sydväst om Mjölby centrum och söder om Viringe vid Riksväg 32.
Detaljplanen handlar om en investering i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i det
kommunägda Sörbyverket. ”Sörbyverket i Mjölby utgör huvudproduktionsanläggning för det
sammankopplade fjärrvärmeområdet i Mjölby, Skänninge och Mantorp” (s. 1).
Detaljplanen syftar till investeringar i befintliga anläggningar inom planområdet. Vidare innebär
planen att järnvägsmark ”överförs till industrimark” (s. 1). En ny infart till området planeras.
Precis som i Viringe betonas hänsyn till utformningen eftersom planområdet ligger ”exponerat
utmed rv 32 och utgör Mjölbys ansikte utåt för passerande trafik” (s. 5).
Sammanfattning av Detaljplan för del av kvarteren Yxan och Symaskinen
•

Bidrag till hållbar energiförsörjning i kommunen

•

Stor synlighet från Riksväg 32 ställer krav på utformning

7. Detaljplan för del av Skänninge 3:2 m.fl. Skänninge (samrådshandling)
Detaljplanen för del av Skänninge 3:2 vann laga kraft i juni 2015. Det som diskussionen nedan
utgår ifrån är samrådshandlingen som upprättades i januari 2015. Inga stora avvikelser finns
mellan samrådshandlingen och den beslutade detaljplanen. Detaljplanen handlar om en
nyetablering av Östenssons Livs AB livsmedelsbutik i Skänninge. Det är ett projekt som har
betydelse för utvecklingen av tätorten Skänninge.
Planen kom till som en följd av Östenssons Livs förfrågan eftersom man önskade flytta från en
befintlig lokalisering i Skänninge centrum i samband med målsättningen att expandera sin
verksamhet. Detaljplanen avser en ny lokalisering för Östenssons Livs cirka 750 m söder om
Skänninge centrum och denna valdes för att kunna tillgodose verksamhetens behov. Hänsyn har
tagits till ortens gatunät och särskilt gång- och cykelvägar. Planen medger en relativt stora
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bilparkering. Området ligger inom området för den fördjupade översiktsplanen för Skänninge.
Den nya bebyggelsen i planområdet ska anpassas i utformningen med hänsyn till
”småstadsmiljön i Skänninge stadskärna” (s. 11).
Sammanfattning av Detaljplan för del av Skänninge 3:2 m.fl. Skänninge
•

Kommunen vill bemöta förfrågan från verksamheten Östenssons Livs

•

Skänninge småstadsidentitet ska beaktas för utformningen av den nya
bebyggelsen

Intervjuer Mjölby
För projektet har nio personer i Mjölby intervjuats, varav fem representerar kommunen och fyra
personer andra sektorer (bostadssektorn och näringslivet). Samma beskrivning av
intervjuförhållanden som gjordes för Motala ovan gäller för Mjölby och som sammanfattningsvis
innebär att intervjuerna har varit omfångsrika vad gäller tematiker och att det avspeglar att det
inte finns någon avskild kommunal planering för BanaVäg. Det ligger i sakens natur att
kommunen integrerar BanaVäg med planeringsinsatser för olika målsättningar. För att öka
jämförbarheten mellan Motala och Mjölby används samma struktur för sammanfattningarna av
intervjuerna från de två kommunerna.
Bakgrund och planeringsförutsättningar
Vad gäller bakgrund och planeringsförutsättningar för BanaVäg Motala-Mjölby berättar
respondenterna översiktligt om formerna för projektet och att detta kallades ”närtidsprojekt” som
karakteriserades av snabba beslutsvägar samt överenskommelser om medfinansiering. Snabba
beslutprocesser innebar att alla problem inte kunde lösas under projekts gång och dessa fick
istället hanteras senare. Detta medförde stor press för den kommunala organisationen och man
hade gärna velat haft utrymme för att ”planera bättre”.
En viktig bakgrund för tätorten Mjölby är att man är mycket väl försörjd med
transportinfrastruktur sedan en tid tillbaka. ”Mjölby är ju en unikhet, och det är att vi ligger vid
Stambanan och Europaväg …”. Det är bakgrunden till att det breda engagemanget från
kommunens sida för att ytterligare förstärka sin position i relation till infrastruktur i hög grad
handlar om vad som benämns de ”mer visionära projekten, Ostlänken, Götalandsbanan och
Europakorridoren…”.
I Mjölby har man tydligt erfarit effekter av infrastruktursatsningar från tidigare investeringar och
respondenter beskriver hur framförallt Mantorp med även Mjölby tätort har vuxit som en effekt
av detta. Tillgången till infrastruktur betraktas som den avgörande faktorn till att utvecklingen i
kommunen sedan drygt ett decennium tillbaka vänt från tillbakagång och lågt självförtroende till
tillväxt och förstärkt självbild. En effekt av detta infrastrukturläge är att man har en god
tillströmning av konsumenter till kommunens detaljhandel och att det skett en utveckling av
handeln i Mjölby.
Respondenterna förklarar också att infrastruktur är nödvändigt men inte tillräckligt för lokal
utveckling och att kommunen ”måste ta bollen själv” för att utnyttja de möjligheter som
infrastruktur ger. Regional och nationell infrastruktur innebär att vissa städer och tätorter tilldelas
en mer central position i transportsystem och detta påverkar lokala förutsättningar och lokal
utveckling och att relationer mellan tätorter i en kommun och i en region förändras. Mjölbys
bebyggelsestruktur och befolkning är fördelad på ett antal tätorter som kan utmana det inomkommunala samförståndet. Med bakgrunden att Mjölby är en flerkärnig kommun har man inom
den kommunala strategiska politiken markerat att Mjölby tätort behöver växa starkast. Detta
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motiveras bland annat utifrån att det krävs ett befolkningsunderlag för att bibehålla och utveckla
den lokala handeln.
Från Mjölby kommuns perspektiv är det i hög grad Skänninge som stått i centrum för BanaVäg
Motala-Mjölby. Att Skänninge genom detta projekt integrerats i pendeltågssystemet bedöms
påverka denna orts position i relation till andra orter i kommunen och regionalt. Andra
konsekvenser av BanaVäg Motala-Mjölby var besluten om de två befintliga plankorsningarna
med järnvägen som fanns i Skänninge. Överenskommelsen innebar att en av dessa korsningar
byggdes om till tunnel för bil och cykel och att en korsning stängdes. Denna avstängning har
mötts av lokal kritik som grundar sig i att det förlängt vägen till butikerna i Skänninge.
Ambitionen att bygga bostäder och utveckla verksamheter och service i direkt anslutning till
tågstationer och pendeltågsservice är ett återkommande tema och detta tas upp både för Mjölby
tätort och för Skänninge. Vad gäller Skänninge ställer denna orts bebyggelsestruktur som
karakteriseras av historisk småstadsmiljö krav på den fysiska planeringen och att utformningen
av ny bebyggelse ska ta speciella hänsyn.
Samverkan och regionala samband
En utmaning för samverkan mellan kommunen och näringslivet som beskrivs är att hitta en
balans mellan, å ena sidan, flexibilitet och snabbhet, och å andra sidan, att detaljplanearbetet ska
ske enligt formella procedurer och i ”ordning och reda”. Det är ett sätt att beskriva kommunens
två roller som utvecklingspartner och att vara en demokratisk och politikerstyrd organisation och
är inte alls specifikt för Mjölby kommun. Detta är en fråga som berör relationer mellan näringsliv
och kommuner generellt.
Vad gäller respondenternas intryck av lokal samverkan i kommunen beskrivs detta vara väldigt
levande för utvecklingen av detaljhandel i centrala Mjölby och att det är ett sätt att ta vara på de
förutsättningar som infrastruktur ger för lokal utveckling. Från näringslivets sida uttrycker man
det följande: ”För det räcker inte med bara infrastruktur… Sedan gäller det att kommunen gör.
Och här har vi ett fantastiskt bra samarbete, och har haft i väldigt många år. Vi gör det här
tillsammans”. Målet är att bli erkänd som ”Årets Stadskärna”. Respondenter från näringslivet
upplever att samarbete i kommunen gynnas av att man inte är så stor och att ”man känner igen
varandra när man möts ute på staden”. Man kan berätta om konkreta samarbetsaktiviteter mellan
kommunen och näringslivet som omfattar det som kallas Mjölbybanketten samt gemensamma
studieresor. Från Skänningeperspektiv menar man att dialogen med kommunen har förbättrats.
Under byggnationer av BanaVäg ökade samarbetet mellan Motala och Mjölby kommuner och
detta omfattade kontakter mellan miljökontoren i Mjölby och Motala. Samtidigt ser man inte att
det har skapats mer fördjupade och långvariga samarbeten mellan dessa grannkommuner.
Vad gäller regionala samarbeten anger respondent från kommunen ett antal områden som berörs
av detta och de omfattar bland annat räddningstjänst, IT och utbildning. Samtidigt finns det också
inslag av konkurrens mellan kommuner i en region. Konkurrensen om invånare framstår som
tydligast och den finns i relation till Motala men inte på samma sätt mot Linköping. Mjölby har
kunnat hjälpa Linköping att klara bostadsförsörjning till sin växande befolkning. ”För femton år
sedan startade man ett projekt för att få en befolkningstillväxt i Mjölby kommun. Då erbjöd man
människor som stod i tomtkö i Linköping att köpa tomter i Mjölby istället”. Det lyfts också fram
av en respondent att det är viktigt för de mindre kommunerna i Östergötland att samarbeta för att
bli starka och på så sätt skapa en motvikt mot dominansen av Norrköping och Linköping.
För Mjölby är Linköping i fokus både för regional samverkan och för regionala samband. Mjölby
är på olika sätt starkt integrerat med Linköping. Det gäller både för ”praktiker” avseende hur
personer reser och för den mentala bilden av vad som uppfattas som hemma och nära.
Respondent från Mjölby kommun noterar tendenser att tänka regionalt snarare än lokalt för vad
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som är omlandet och tillgängligheten till arbete och bostad. Om de regionala sambanden
förstärks betyder det också att man kan förväntas sig att regionala (snarare än främst lokala)
förhållanden påverkar exempelvis förutsättningar för nybyggnationer av bostäder.
Geografiska samband skapas också genom konsumtion och var personer väljer att handla.
Informanter som representerar näringslivet diskuterar hur konsumtion är en upplevelsesektor och
att man kan välja att göra en utflykt när man handlar och att man exempelvis ser att Motalabor
gör en kortutflykt till Skänninge och handlar. När man arrangerar aktiviteter i Mjölby kommer
besökare från flera städer och tätorter i omlandet.
Vad kommunen gör
Flera av respondenterna beskriver att kommunen har varit aktiv med markinköp och genom
vilket man får större inflytande på framtida utvecklingsprojekt på de platserna. Området Svartå
Strand (diskuterat ovan bland annat genom FÖP och detaljplanerna) är ett centralt projekt för att
utveckla Mjölby tätort. Det ska bli en grön stadsdel. Kommunen äger mark närmast vattnet och
detta stråk ska vara öppet och tillgängligt för alla medborgare. Kommunen strävar efter att fler
aktörer ska bygga inom området. Från det kommunala Bostadsbolagets perspektiv vill man få till
stånd ett kontinuerligt byggande för att undvika besvärliga omställningar som krävs för att
genomföra tidsbegränsade och omfattande projekt. ”Det skapar en trygghet för alla och gör det
lättare för oss att hyra ut. Så absolut, jag tror mycket på att bygga i ett jämt flöde”. En respondent
menar att planeringen och byggnationer inom Svartå Strand ”med närhet till stationsområdet inte
nödvändigtvis har relation med BanaVäg utan snarare med stambanan” och de möjligheter till
tågresor som det erbjuder.
Vad gäller centrumutveckling i Mjölby är även andra aktörer än kommunen aktiva och jobbar
med att attrahera detaljhandel att lokaliseras sig här. Man har tillsammans arbetat fram ”Vi möts i
Mjölby” och som var ett av de strategidokument som sammanfattades ovan. Ett argument i detta
sammanhang är att konsumentmarknaden i Mjölby är större än dess invånare då man erfar
inkommande besökare som handlar i Mjölby och detta sker tack vare en god infrastruktur.
Respondenter för detaljhandeln och centrumutvecklingen i Mjölby tar upp frågan om
järnvägsstationen och om hur man kan förenkla för den som kommer med tåget att hitta till
centrum. Detta var en fråga för utvecklingsprogrammet ”Vi möts i Mjölby”. Det uttrycks att
staden vänder “ryggen till besökarna som kommer med tåg”.
Den fördjupade översiktsplanen för Skänninge beaktar hur förtätning kring stationen kan ske och
hur man kan bygga bostäder stationsnära samtidigt som planeringen behöver ta hänsyn till
Skänninges specifika bebyggelsekaraktär och kulturhistoriska värden. Man ska exempelvis inte
bygga högt så att man skymmer kyrkan som finns där. För Skänninge har också frågan om att
skydda jordbruksmark varit viktig och det beskrivs att kommunen har tagit en tydlig linje för
hållbar utveckling i den frågan.
Respondent som kommenterar detaljplanen för Yxan och Symaskinen och utvecklingen av
kraftvärmeverket här menar att det inte är enkelt att se hur det anknyter till BanaVäg projektet:
”Jag tror inte att det i grunden hade så stor betydelse, utan det handlar om energiförsörjning …
för Mjölby kommun totalt sett och där var det väl mer sekundärt hur den här
infrastruktursatsningen påverkade”.
Av de detaljplaner som diskuterades ovan bedöms Viringe definitivt påverkats av BanaVäg. Här
har kommunen genomfört strategiska markförvärv och detta har förstärkt kommunens inflytande
över utvecklingen av området. Planen för detta område tillåter inte dagligvaruhandel och på så
sätt undviks konkurrens med handel i Mjölby stadskärna.
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Transportslag och hållbarhet
För frågan om hållbara transporter är kollektivtrafik viktigt och förutsättningarna för att föra över
transporter från personbil till kollektivtrafik. Detta menar man möter speciella utmaningar i
mindre orter och mer glesbebyggda områden som Mjölby är exempel på. Kommunens avsikt är
att planera för att det ska vara enkelt att utnyttja pendeltåget. Pendeltåget har visat sig attraktivt
och de som bor i Skänninge nyttjar pendeln i större omfattning än förväntat. Man försöker också
förbereda från kommunens sida för att det ska utvecklas en omlastningscentral för gods i
Skänninge. Detta är i hög grad relaterat till företaget Runsvens verksamhet på den orten.
Från kommunens sida och avseende Mjölby tätort önskar man ”runda staden” och integrera den
tätare med mer boende. Detta förkortar avstånd och förenklar gång och cykel. Mer cykelvägar är
önskvärt. Det finns några exempel på diskussioner om cykling och att det kan utvecklas genom
att man bygger cykelbanor.
Parkering är en fråga som engagerar framförallt respondenterna för centrumutveckling och
centrumhandel. Man kan parkera gratis i hela kommunen och det är något som framhålls som en
konkurrensfördel i relation till Linköping och Motala. Man uppfattar att Mjölby är en för liten
stad för att stänga av biltrafiken i centrum. Man beskriver att butiksägarna är ”rädda för att man
skulle stänga av gatan” då de förespår att man genom detta skulle förlora kunder.
Östgötatrafikens resvaneundersökning (2014) diskuterad ovan, styrker respondenternas intryck
av att många resor i Mjölby sker med bil.
Effekter
Effekterna av BanaVäg är tydligare för Skänninge jämfört med Mjölby tätort. En respondent
beskriver att det rådde total lokal enighet i Skänninge om att det var positivt att få en
pendeltågstation och man tyckte att det dröjde för länge innan den var byggd. Effekterna av
BanaVäg för Skänninge har sedan kommit snabbare än vad man hade trott. Detta har skapat en
ökad lokal efterfrågan på bostäder och en inflyttning till orten. Marknadsvärdena på bostäder har
stigit och det lokala Bostadsbolagets lägenheter i Skänninge är uthyrda. Denna förändring har
skett från ett utgångsläge då man nyligen rev flerfamiljshus med hyreslägenheter och hade ett
stort antal outhyrda lägenheter. Antalet barn har ökat i Skänninge och det är trångt i de lokala
förskolorna och i skolorna.
Planeringen för nybyggnation av livsmedelsbutik i Skänninge och som är för Östenssons Livs
uppfattas värdefullt för den lokala utvecklingen och vara en effekt av BanaVäg. Att företaget gör
en stor investering visar att ”de tror på Skänninge” och det skapar symbolvärde. På liknande sätt
påverkar uppköpet av det lokala stadshotellet positiva lokala spridningseffekter. Den nya ägaren
har planer för att utveckla hotell-, restaurang- och konferensverksamheten samt pub och café
(Östgötatidningen 2014).
Det finns ett antal stora arbetsplatser i Mjölby kommun och två av dessa är lokaliserade i
Skänninge. Dels Runsvengruppen inom handel och som äger ÖoB varuhusen med olika
lokaliseringar i Sverige och dels Kriminalvården. Pendeltågstrafik till Skänninge har förstärkt
möjligheterna för dessa arbetsgivare att rekrytera personal och Skänninges omland för
arbetsmarknaden har utvidgats.
För effektdiskussioner för Mjölby tätort kommer utvecklingen av Svartå Strand upp och dess
närhet till tågstationen och goda möjligheter till pendling. En annan plats där effekterna av
BanaVäg är synliga är verksamhetsområdet Viringe och som har ett fördelaktigt läge i relation
till vägnätet. ”Utvecklingen där har stått still väldigt länge. … Sedan har det ju fullkomligt
exploderat. Det sista nu det är ett litet företagshotell som på privat initiativ har uppförts på
Viringe, som har fem, sju företag”. Utvecklingen i Viringe är kopplad till biltrafiken. Biltrafiken
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för Mjölby är mätbar genom bränsleförsäljning och som ”har en omfattning som vida överstiger
vad Mjölbyborna själva kan tanka upp, så att säga, och det är ju E4, som gör det”.
Följande kommentar från en kommunrespondent uttrycker det positiva intrycket av effekterna av
BanaVäg och infrastrukturen mer generellt: ”Om den här tillväxten och utvecklingen … håller i
sig, både i Mjölby och i Skänninge så är det en oerhörd utveckling på så kort tid direkt efter
projektet. Det hade vi ju inte vågat hoppas på”.
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Avsnitt 4. Resultat och slutsatser
I detta avsnitt sammanfattar vi resultaten av studien och föreslår slutsatser.
Studien har en komparativ design och det förs en jämförande diskussion mellan
Motala och Mjölby.
Projektet har studerat hur kommunerna Motala och Mjölby planerar, samarbetar och tar initiativ i
relation till satsningarna som genomfördes inom BanaVäg Motala-Mjölby och hur man därmed
har påverkat effekterna av denna infrastruktursatsning. Effektdiskussionen avser lokal hållbar
utveckling och den är explorativ med huvudsaklig utgångspunkt i de genomförda intervjuerna
och rimlighetsresonemang. I projektbeskrivningen formulerades även en specifik delfråga om
samverkan mellan kommunerna som ingick i projektet BanaVäg Motala-Mjölby.
Projektets kommuncentrerade och komparativa utgångspunkt har fått avgöra strukturen för
resultatdiskussionen i detta avsnitt som därmed inleds med lokala planeringsinsatser och
detaljplanearbete där kommunen har stark rådighet, för att gå vidare till kommunens samverkan
och olika geografiska samband. Därefter följer ett resonemang som specifikt fokuserar hållbara
transporter. Det avslutande delavsnittet föreslår några övergripande slutsatser och som handlar
om hur kommunerna gör skillnad och om hur det lokala spelar roll. Här diskuteras också frågan
om relationer mellan planering för hållbarhet och planering för infrastruktur.

Kommunal fysisk planering
Källorna till den kommunala fysiska planeringen för denna rapport är främst ett urval av
planprogram, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Intervjuerna har bidragit till en
förståelse för de lokala sammanhangen för de olika planernas utformning. De studerade planerna
illustrerar hur Motala och Mjölby kommuner syftar till möjliggörandet av byggnationer och
utveckling av bostäder, infrastruktur, service och verksamheter.
Planerna för tätorterna Motala, Mjölby och Skänninge delar en rad utvecklingsmål som
exempelvis förtätning och funktionsintegrering i stadskärnan, att bygga bostäder i stationsnära
områden, att förlägga störande verksamheter i nära anslutning till riksvägar och motorväg och att
värna centrumlokaliserad detaljhandel genom att vara restriktiv till sådan lokalisering i externa
lägen. Svårförenade intressen diskuteras; exempelvis mellan strandskydd och exploatering.
Planeringen i båda kommunerna påverkas och begränsas av bullernivåer i infrastrukturnära
områden. Både Mjölby och Motala kommuners planering präglas av ambitionen att förstärka
respektive kommuns centralort, dess detaljhandel och annan service. Begreppet ”stadsmässighet”
diskuteras av respondenterna intervjuade i Motala.
Att genomfartstrafiken har försvunnit från Motala centrum har inneburit radikalt nya
förutsättningar för den kommunala fysiska planeringen och man står inför en stor
omstrukturering av staden. Det omnämndes i några intervjuer att en lokal debatt uppstod i
samband med planeringen av BanaVäg, eftersom förändringar av markanvändning som
infrastrukturprojektet innebar tycktes vara till fördel för vissa grupper och till nackdel för andra.
Detta är en viktig påminnelse om att infrastruktursatsningar genererar noder och barriärer och
dess effekter har ojämnt utfall beroende av geografisk position för bostäder och verksamheter i
relation till den nya och omskapade infrastrukturen. Detaljplanerna för stationsområdet i Motala
beskriver att några byggnader står tomma, att det finns utrymme för nybyggnationer och att man
önskar en förtätning. En utmaning för den lokala planeringen är att integrera området kring
tågstationen och Motala stadskärna till ett utvidgat centrum. För dessa områden har kommunens
planering försökt att stödja utökat bostadsbestånd och etablering av nya verksamheter. Man
önskar skapa en levande och attraktiv fysisk och social miljö i gatuplanet och längst den tidigare
genomfartsleden.
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Motala har sedan länge inte varit inriktad mot planering för mer omfattande nybyggnation av
bostäder och flerfamiljshus och det betyder att det finns få kontakter med aktörer inom
byggsektorn. Det innebär att om planeringen för nybyggnationer som beskrivits i planerna för
Motala centralort ska omsättas i praktiken kräver det att man utvecklar och etablerar nätverk och
relationer med byggherrar, fastighetsbolag och andra aktörer. Detta är bakgrunden till att målen
för omvandlingen av stadskärnan återspeglas inte endast i detaljplaneringen men också i den
strategiska planeringen, exempelvis genom kommunens varumärke och profilering.
Kommunernas strategiska planering och samverkan för att mobilisera och attrahera olika aktörer
att genomföra projekt för den lokala utvecklingen diskuteras mer i detalj nedan.
Trots att Mjölby kommun är flerkärnig riktas stor uppmärksamhet i planeringen mot
utvecklingen av Mjölby tätort. För den kommunala planeringen i Mjölby upprepas liknande
utmaningar som beskrevs för Motala ovan; dvs. att bygga nya bostäder (främst i flerfamiljshus)
och lokaler för verksamheter i stadskärnan. Ett stationsnära område längs med ån Svartån och
som kallas Svartå Strand är ett centralt planeringsprojekt. Ett sådant stort projekt för att bygga
bostäder som Svartå Strand representerar finns inte för Motala. Också i Mjölby – liksom för
Motala tätort – beskriver man målet att bygga ihop staden. För Skänninge tätort beskrivs i den
fördjupade översiktsplanen viljan att utveckla bostäder i stationsnära lägen och det betonas att
utformningen av ny bebyggelse på denna ort ska anpassas med hänsyn till ”småstadsmiljön i
Skänninge stadskärna”.
En skillnad mellan Motala och Mjölby är att Motalas planer att bygga ihop stadskärnan och
övriga staden hänger ihop med ombyggnationen av en tidigare barriär (Riksväg 50). I Mjölby
handlar det istället om att anpassa sig till en barriär (järnvägen). Även för Motala diskuteras hur
spåren i stationsområdet utgör barriär till vidareutveckling av området. På sikt kan Svartå Strand
utvecklingsområde, där man hanterar spårens barriäreffekter i stadsnära miljö, bli ett intressant
referensobjekt till stadsplanerare i Motala.
Kommunerna försöker säkerställa att störande aktiviteter lokaliseras på platser utanför
stadskärnorna och i anslutning till vägnätet. I Mjölby planerar man ett område som benämns
Viringe för verksamheter som är ytkrävande, störande eller kopplade till tunga transporter och
här har det skett en snabb utveckling. I Motala planeras Norrstensområdet för
”utrymmeskrävande och transportintensiva verksamheter. [Det är] ett område mellan riksvägarna
och järnvägen” (Detaljplan Norrstens verksamhetsområde). Dessa områden har varit etablerade
sedan en tid tillbaka, och i och med BanaVäg har man funnit incitament till att planera för
möjligheten att verksamheter kan expandera här. Förbättrad väginfrastruktur är avgörande för
dessa satsningar. Områdena berör också angränsande kommuner och det omnämns i intervjuerna
att Norrsten är ett viktigt arbetsområde för Vadstena.
Som redan kommenterats i diskussionen ovan är kommunerna – även om de har rådighet över
markanvändningsplanering – i hög grad beroende av att attrahera genomförare av planernas mål.
Detta omfattar byggbolag, verksamheter, befolkningen och besökare till kommunen. I nästa
avsnitt övergår diskussionen till hur kommunerna försöker skapa visioner för att attrahera
aktörer, och hur de samverkar och samarbetar i bredare sammanhang. Det innebär att flytta fokus
från den fysiska planeringen till kommunernas strategiska planering.

Kommunernas strategiska planering, samverkan och geografiska samband
Bilden av det strategiska planeringsarbetet i Motala och Mjölby är att det finns både likheter och
skillnader. En bakgrund som ger ett sammanhang till skillnaderna är att Motala under senare åren
har erfarit stora industrinedläggningar och stagnation i befolkningen och att Mjölby, i kontrast till
detta, har erfarit en period med både sysselsättnings- och befolkningsökning. I Motala har man
genom projektet ”Framtidens Motala” genomfört en stor satsning på strategisk planering och
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visionsarbete och som har sammanfallit i tiden med BanaVäg-projektet. Det är något man
uppfattat har påverkat att effekter har skett i samband med infrastruktursatsningen. Båda
kommunerna framhåller betydelsen av visionsarbete och att utveckla sina platsvarumärken. Det
har samband med att lokal utveckling sker genom att olika aktörer samarbetar och visioner kan
vara ett stöd till att utveckla gemensamma mål för olika insatser.
Projektets fråga om hur kommuner samverkar syftar på samverkan över samhällssektorer och
med civilsamhället; inom och mellan kommuner, regionalt och nationellt. Intervjurespondenterna
upplever att den formella samverkan mellan de involverade kommunerna i hög grad var
förknippat med konkreta frågor som uppstod kring BanaVäg-projektet och idag har den formella
samverkan återgått till att vara mindre omfattande och motsvara ”den normala nivån”.
Motala betonar betydelsen av att kommunen måste ”våga släppa in andra” och ”skapa
förutsättningar för att andra ska vara med och utveckla”. Kommunen är beroende av att skapa
kontakter med exploatörer och aktörer som kan genomföra de planer man upprättar. Båda
kommunerna är engagerade i frågan om att attrahera byggbolag. Detta diskuteras som en
utmaning i Motala där man under en lång period inte genomfört någon mer omfattande
nybyggnation av bostäder. Man gör bedömningen att det tar viss tid att skapa sådana relationer. I
jämförelse står Mjölby längre fram i processen att genomföra mer omfattande byggnationer av
flerbostadshus i centralt läge i Mjölby tätort.
Geografiska samband påverkar hur regional samverkan uppstår och det har effekter på den lokala
utvecklingen. Kommunernas gränser förlorar betydelse för utvidgade arbetsmarknads- och
boenderegioner och för konsumentmarknader och det är något som förstärkts av den regionala
infrastrukturen som tillkommit via BanaVäg. Vad gäller samband med angränsande kommuner
menade en respondent att Skänninge (i Mjölby kommun) har närmat sig Motala och Vadstena.
Effekter av BanaVäg är beroende av trafiken på väg och järnväg och här är Östgötatrafiken och
dess planering av kollektivtrafiken central. Det finns synpunkter hos respondenterna i Motala på
kollektivtrafikens linjedragning och service med buss, och man upplever att den lokala
kollektivtrafiken inte är utvecklad på önskvärt sätt.
Infrastruktur för persontransporter möjliggör resor i båda riktningar, men det vanliga är att en ort
karakteriseras av in- eller utpendling. Alla studerade orter; Motala, Mjölby och Skänninge
rapporterar stark efterfrågan på pendeltåget. I Motala och Skänninge där pendeltågstrafiken
nyligen startat har man sett en snabb ökning av detta resande. Vad gäller arbetspendling har
Motala kommun en dominerande utpendling, medan Mjölby kommun har en betydande lokal
arbetsmarknad och pendling i båda riktningarna. I orten Skänninge upplever man att BanaVäg
har gynnat pendlingen i båda riktningarna.
I intervjuerna diskuteras främst resor för arbetspendling och också konsumenters resor till
detaljhandeln omnämns. Flera av respondenterna hade intrycket av att Motalabor handlar i
Mjölbys orter, och även att flödena går åt båda hållen vad gäller detaljhandels konsumenter.
Respondent för Mjölby kommun lyfter fram att detaljhandeln är del av besöksnäringen. Vid
sidan av sådan regionförstoring av arbetsmarknad och detaljhandel diskuteras också
regionförstoring av bostadsmarknaden. De kommunala bostadsbolagen har ett regionalt nätverk
för att försöka samordna insatser. Det som saknas i vårt underlag är en diskussion om elevers och
studenters skolpendling och hur regionförstoringen även kan beröra tillgång till
utbildningsresurser.
Samtidigt som Linköping är en viktig nod både för Mjölby och Motala har kommunerna och
deras tätorter kontrasterande omland. Motala betonar att omlandet är vidare än länets regionala
gränser. Kommunen vill bli den västra ”motorn” i regionen och dra nytta av sin närhet till
marknader norrut. Till exempel: ”Jag ser ju en framtid där Motala istället för att ligga längst bort
i Östergötland, eller längst bort från Örebro faktiskt helt plötsligt ligger väldigt centralt mitt
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emellan Örebro och Linköping. Och där tror jag snart vi är. Och att man får ihop de här
pendeltågssystemen, med koppling mellan Linköping, Örebro och Stockholm.”
BanaVäg Motala-Mjölby är ett projekt som genomfördes genom samverkan mellan de ingående
kommunerna och inledningsvis de statliga verken Vägverket och Banverket som under projektets
gång sammanfördes till Trafikverket. Kommunerna upplevde förhandlingarna med den statliga
partnern som svåra. Respondenterna beskriver även brister i planeringen, eller snarare att vissa
uppoffringar och framskjutningar som bedömdes nödvändiga för att möjliggöra genomförandet i
efterhand lämnat negativa effekter. Några intervjurespondenter upplevde att man blev tvungen att
identifiera ”lösningar successivt under projektets gång” för att kunna klara av projektet. Ett
konkret exempel på en överenskommelse mellan Mjölby kommun och staten avser två
plankorsningar med järnvägen i Skänninge. För dessa beslutades att en stängdes av och en
byggdes om till en tunnel under järnvägen. Det beskrivs som en kompromiss och som har mötts
av lokal kritik som en följd av att vägen in till stadskärnans butiker har blivit längre. Däremot har
trafiksäkerhet förbättrats genom att en plankorsning byggdes om till en tunnel för bil och cykel.
Respondenter menar att vissa fysiska utformningar som genomfördes hade kunnat designas mer
ändamålsenligt om projektet hade medgivit mer planeringstid. Det påskyndade projektet har
lämnat sina spår som nu måste lösas. Kommunerna klarar nog av detta, men lärdomen är något
att ta med inför kommande investeringar.

Transportslag och hållbara transporter
Målet om hållbar utveckling ger anledning till att diskutera hur BanaVäg och den lokala
planeringen för att ”ta emot” den nya infrastrukturen påverkat fördelningen mellan transportslag
och förändringen av den totala mängden av transporter och personresor. Underlaget ger inte
någon heltäckande bild av detta utan snarare tecken på olika tendenser.
För det första återkommer flera av intervjupersonerna till att pendeltågen är attraktiva och det
upprepas av flera respondenter att tågstationerna är viktiga resurser för tätorterna som studerats i
projektet; Motala, Mjölby, Skänninge. Det finns diskussioner bland respondenterna i Motala om
planeringen av busstrafiken i tätorten och hur denna leds genom centrum respektive mot
tågstationen. Man anmärker att busstrafiken inte är tillräckligt utbyggd. Kollektivtrafiken med
buss för yttre områden och mellan olika tätorter i kommunerna är enligt våra respondenter inte så
väl utvecklad. Den bristande kollektivtrafikförbindelsen nämns i samband med
utvecklingsområden kring Varamobaden i Motala och vissa förslag på lösningar finns inskrivit i
planerna. Med andra ord finns flera noder i tätorterna och flera tätorter i kommunerna som
kollektivtrafiken måste kunna förse med trafiklinjer som en del av ett hållbart transportsystem
och för att få fungerande anknytningar till järnväg och dess pendeltågstrafik. För denna fråga
samverkar kommunerna med regionens Östgötatrafiken.
Samtidigt som BanaVäg bidragit till att arbetspendling med tåg har blivit tillgängligt har också
den utbyggda väginfrastrukturen förbättrat infrastrukturen för bilresor. Valet mellan färdmedel
påverkas av tillgänglighet och även av resenärernas resurser, behov och preferenser. Med starkt
fokus i de studerade visionerna och detaljplanerna på utvecklingen av stadskärnorna och dess
tillgänglighet till den centrala tågstationen för tågpendling finns det anledning att ställa frågan
om hållbart resande för de bosatta i ytterområdena och på landsbygden är en bortglömd
utmaning. Är det en möjlig utveckling att denna befolkning kommer att utöka sitt bilresande i
samband med den förbättrade väginfrastrukturen? Mer indirekt kan man ana logiken mellan
omfattande ytor för parkeringar vid stationen i Motala och att det kan innebära att de som bor
utanför tätorten och på avstånd från tågstationen erbjuds möjligheten att kombinera bil och tåg
och på det sättet korta bilresan.
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I det underlag som funnits för denna studie framgår det inte med tydlighet om fyrstegsprincipen
eller prioriteringsordningen för hållbar mobilitet tillämpas, även om det kan identifieras i
kommunernas arbete mer indirekt. Motala utnämndes år 2009 till årets cykelstad av
Cykelfrämjandet och kommunala projekt har genomförts för att främja cykling. Mjölby har
uttalat sig om behovet av att ”drastiskt” minska bilism (Vision Mjölby, s. 3). Hållbart resande
avseende gång, cykel och kollektivtrafik är återkommande mål i planeringsunderlaget. Detta är
emellertid i flera sammanhang mer generellt formulerat och det finns möjlighet till tydligare
konkretiseringar. Exempelvis har frågan om resenärernas upplevelse av trygghet och hur det kan
påverka nyttjande av kollektivtrafik endast kortfattat omnämnts i enstaka plandokument.
Kommunerna riktar en stor uppmärksamhet mot bilisters behov av parkeringsplatser. I det
sammanhanget är det viktigt att påminna om bilanvändningens dominans i mindre kommuner
och tätorter. Mindre kommuner som studerats i denna rapport ställs inför andra utmaningar för
att verka för hållbara transporter, jämfört med hur situationen ser ut i den mellanstora staden eller
i storstadsregioner.

Avslutande diskussion
Studien ”Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar samhällsutveckling” som
presenteras i denna rapport har riktat intresset mot mindre kommuners och orters förutsättningar
att ta del av stora infrastrukturprojekt. Det omfattar att studera hur den kommunala planeringen
bidrar till att infrastrukturinvesteringar skapar lokal utveckling. Studien har undersökt hur
kommunerna Motala och Mjölby genom planeringsinsatser, initiativ och samarbeten har verkat
för att stärka nyttan och effekterna av tillgängligheten till ny- och ombyggd fysisk infrastruktur i
samband med genomförandet av BanaVäg Motala-Mjölby.
Sammantaget är kommunerna tacksamma för de investeringar som gjorts i infrastrukturen och
man uppskattar att man haft möjlighet att vara delaktig i utformningen och genomförandet av
BanaVäg. Båda kommunerna Motala och Mjölby betonar sitt ansvar för att generera lokal
utveckling i samband med denna infrastruktursatsning. I Mjölby beskriver respondenterna att
infrastruktur är nödvändigt men inte tillräckligt för lokal utveckling och att kommunen ”måste ta
bollen själv” för att utnyttja de möjligheter som infrastruktur ger. I Motala har man haft höga
ambitioner att göra sin ”hemläxa” för att få största möjliga nytta av nytillkommen och förbättrad
infrastruktur.
Många respondenter som är intervjuade för detta projekt instämmer med den breda uppfattningen
att infrastruktur har djupgående effekter för lokal utveckling. Till exempel säger en respondent
”Det händer saker när infrastruktur kommer”. Flera av de vi intervjuat uttrycker dessutom
förvåning över att effekterna av BanaVäg Motala-Mjölby har uppstått väldigt snabbt och till och
med innan den nya infrastrukturen var byggd. Effekterna av infrastruktursatsningen genom
BanaVäg Motala-Mjölby blir olika för de tätorter som står i fokus för studien. Mjölby tätort
arbetar i hög grad med att fortsätta att utnyttja infrastrukturen man haft tillgång till sedan en tid
tillbaka. Motala och Skänninge, däremot, har hamnat i radikalt förändrade infrastrukturlägen via
BanaVäg-projektet. Därför är det logiskt att av de tre undersökta tätorterna är det framförallt för
Skänninge och Motala som de tydligaste effekterna av BanaVäg-satsningen uppstått.
Enligt respondenterna påverkar infrastruktur orternas attraktivitet och tillgänglighet och därmed
inflyttningar och förutsättning för tillväxt. Inflyttningar uppfattas som positivt men det innebär
även ökat tryck på kommunens resurser och förmåga att klara av sina uppdrag. Väl förberedd och
proaktiv fysisk planering liksom snabba processer har effekter på samhällsutveckling på den
lokala nivån.
Planeringen i kommunerna syftar till att försöka uppnå förtätning och funktionsintegrering i de
centrala delar av tätorterna och detta är något som kan stödja utvecklingen av hållbart resande. I
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både Mjölby och Motala planlägger man för att möjliggöra investeringar i centralorternas
stadskärnor och båda kommunerna försöker stödja centrumhandeln. Det gör man dels genom
olika aktiviteter och insatser riktade mot centrum och dels genom att vara restriktiv till
handelsetableringar i externa lägen.
Samtidigt planerar både Motala och Mjölby för expansion av verksamheter i ytterområden som
ligger i vägnära lägen och med huvudsaklig tillgänglighet med bil och lastbil. De detaljplaner vi
har studerat för sådana lägen handlar om fortsatt utveckling av redan befintliga områden och
framstår som kommunens mer ”pragmatiska” utvecklingspolitik för tillväxtmöjligheter. I
kontrast till detta präglas planeringen av stadskärnorna i högre grad av ideologiska värderingar
och trender som kan öka attraktiviteten och förmågan att locka till sig nya invånare. I samband
med det kan frågan ställas om planering mot hållbar utveckling blir något av ett skyltfönster och
kanske inte integreras konsekvent i allt planeringsarbete. Samtidigt som man planerar för att
stödja cykling och gång och täthet för att reducera resornas längd, så värnar man också om
parkeringsmöjligheter och tillgänglighet med bil. Den reducering av biltrafik som vi har fått
beskrivet handlar primärt om hastighetsbegränsningar och viss avstängning i centralaste delarna
av Mjölby och Motala tätorter. Ökningen av pendeltågsresor kan innebära en överflyttning av
bilresor till tåg.
Vad gäller skillnader mellan de studerade kommunerna har de olika framtoning, vilket bland
annat har sin bakgrund i att de senaste decennierna har inneburit kontrasterande
utvecklingstrender för Motala och Mjölby. Motala strävar efter att vända en kraftig tillbakagång,
framförallt inom näringslivet, och för detta har man ett stort engagemang för framtagning av
visioner och för profilarbete med varumärket. Från Motala kommuns perspektiv betraktas
BanaVäg-satsningen som en viktig tillgång som möjliggör en omvandling av Motala centralort
och förbättrade förutsättningar för den lokala utvecklingen av näringsliv och boende.
Stadskärnan i Motala har genomkorsats av en genomfartsled ända fram till genomförandet av
BanaVäg Motala-Mjölby. Vidare påverkar den fysiska strukturen med visst avstånd mellan
tågstationen och stadskärnan planeringsförutsättningarna att integrera centrala Motala.
I Mjölby kommun vände en nedåtgående och stagnerande befolkning och sysselsättning till
tillväxt för cirka tio år sedan. Mjölby tätort har sedan en tid tillbaka varit välförsörjd med
infrastruktur för transporter. För Mjölby tätort utgör Svartån och tågspåren barriärer och inte
heller här är resecentrum och centrum väl integrerat. En respondent uttrycker det som att ”staden
vänder ryggen till besökarna som kommer med tåg”. Befolkningsökningen är bakgrunden till att
önskan om nyproduktion av bostäder – framförallt i flerfamiljshus – är ett centralt
utvecklingsmål i Mjölby och som engagerar de vi intervjuat. Ett stort engagemang riktas mot att
utvecklas till en attraktiv boendeort i en stor arbetsmarknad där Linköping är ett viktigt centrum.
För Skänninge ser vi en utveckling med tydligt samband till BanaVäg-projektet.
Pendeltågstrafiken till Skänninge station har genererat effekter och genom planeringen uttrycks
önskemål om nybyggnation av bostäder i stationsnära områden. Även verksamhetslokaler och
utveckling av service och handel beaktas.
Även om man kan se att kommunerna genom planeringsinsatser integrerar och ”nyttjar”
BanaVäg-projektet som en viktig resurs för att stärka tillväxten för orterna Motala, Mjölby och
Skänninge, kan detta också innebära dilemman i ett hållbart utvecklingsperspektiv. En viktig
fråga blir hur sådana dilemman beaktas i den lokala planeringen. Dilemman omfattar exempelvis
hur strandskydd och bevarande av jordbruksmark vägs mot exploatering av verksamhetsområden
och utbyggnad av urbana funktioner. Sådana avvägningar finns i planer som diskuterats genom
denna studie. Infrastrukturens effekter genom BanVäg är också geografiskt selektiva och i hög
grad koncentrerade till tätorter för tågstationer. Förutsättningar för ytterområden och
landsbygden kanske försämras med ytterligare koncentration kring kommunernas tätorter. Det
kan även förstärka bilresandet hos befolkningen i det lokala omlandet. Infrastrukturens bidrag till
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regionförstoring kan också diskuteras ur ett socialt hållbarhetsperspektiv (dvs. de negativa
sociala konsekvenserna i form av ohälsa, stress osv.). Genom studien har det inte framkommit
någon sådan diskussion om pendlingens påverkan. Dessa frågor illustrerar komplexiteten i
samhällsplanering och även i att bedöma effekterna av infrastruktursatsningar.
Lärdomar, råd och nya frågor
För att omformulera lärdomarna från hur Motala och Mölby kommuner har ”tagit emot”
omfattande infrastruktursatsning i termer av råd riktade till framtida planeringsinsatser är det
viktigt att påminna om att en kommun samtidigt är en demokratiskt och politikerstyrd
organisation och en samverkanspartner för utveckling. Vidare är det viktigt att notera att studien
syftat till att skapa lärdomar mer specifikt avseende mindre kommuner. Med dessa
utgångspunkter vill vi framhålla tre lärdomar och råd.
Den första handlar om att i möjligaste mån förbereda för och initiera planeringsinsatser tidigt
även om inte alla förutsättningar för den kommande infrastruktursatsningen är beslutade. Denna
lärdom har dels sin grund i att planeringsprocesser tar tid i anspråk då de sker enligt en
demokratisk process. Dels har det sin grund i att en kommun har begränsade resurser för
planeringsarbete och kan man fördela arbetet så jämnt som möjligt över en tidsperiod stärker det
förutsättningarna för att kommunens resurser används på ett effektivt sätt. Dessa förhållanden
med begränsade resurser har ett stort inflytande på den mindre kommunens villkor.
Den andra lärdomen har sin grund i kommunens roll att vara en samverkanspartner.
Ändamålsenlig fysisk planering är nödvändig men inte tillräcklig för lokal utveckling. Att
samverka med genomförare omfattande lokalbefolkningen, byggbolag, företag, detaljhandel och
andra aktörer är en förutsättning för att planeringsmålen ska omsättas i praktiken. Detta relaterar
till strategisk planering och som måste utvecklas i tät interaktion med den fysiska planeringen.
Förtroendefulla relationer mellan samhällssektorer kan ta lång tid att etablera och tidsfaktorn är
därför viktig även här.
Den tredje lärdomen handlar om att målsättningar för att stödja en hållbar utveckling och
hållbara transporter finns med i det empiriska underlaget men i flera fall utan specificerade
konkreta åtaganden. Här ingår frågor om omfördelningen till mer hållbara transportslag, dvs. att
minska bilanvändning, att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och att förstärka infrastrukturen för
cykel och gång. För mindre tätt bebyggda kommuner med längre avstånd behöver lösningarna
för att stärka hållbara transporter sannolikt se annorlunda ut jämfört med de stora urbana
regionerna och stadsmiljöerna. Denna lärdom pekar ut en viktig fråga för fördjupade studier.
Avslutningsvis är det ett tydligt resultat av studien som presenteras genom denna rapport att de
studerade kommunerna Motala och Mjölby har mobiliserat stora resurser och stort engagemang
för att förvalta möjligheterna som infrastruktursatsningarna som BanaVäg Motala-Mjölby har
skapat. Viktiga mål som kommunernas planeringsinsatser vittnar om handlar om tillväxt och hur
det kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt är det en ständig lärprocess för aktörer på alla
samhällsnivåer att hantera dilemman som uppstår i utvecklingsarbete mot hållbar
samhällsutveckling.
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Kommunala dokument
Motala
1. Stadsvision Motala + underlag (2014)
2. Motala Centrum 2025 – Vår gemensamma vision (2014)
3. Lokal utvecklingsplan (2015-2018)
4. Motala möter framtiden - Översiktsplan för Motala Kommun (2006)
5. Planprogram för Badstrandsvägen mm, Varamon (2010)
6. Detaljplaneprogram för Norrstens verksamhetsområde (2013)
7.1. Detaljplan för del av Kv. Telegrafen mm. (2008)
7.2. Detaljplan för Motala Centralstation mm, Östermalm (2013)
7.3. Detaljplan för Kv. Ingenjören, Östermalm (2014)
7.4. Detaljplan för Kv. Linden, Östermalm (2015)
7.5. Detaljplan för Bispgatans förlängning, trafikplats Metallvägen mm (2013)
7.6. Detaljplan för Östra Varamobaden, etapp 1 (2013)
7.7. Detaljplan för Norrstens verksamhetsområde, etapp 1, Norrsten (2013)
Mjölby
1. Vision Mjölby kommun 2025 (2010)
2. Vi möts i Mjölby - Utvecklingsprogram för Mjölbys stadskärna (Samrådshandling från
2015-06-05)
3. Översiktsplan för Mjölby kommun (ÖP) 2011 – Vision 2025
4. Svartå Strand - Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum (2012)
5. Samrådshandlingar för den fördjupad översiktsplan i Skänninge (2014)
6. Fördjupad översiktsplan Skänninge – samrådshandling
7.1. Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby (2009)
7.2 Detaljplan för kvarteret Rosenkammaren, Svartå strand (2014)
7.3 Detaljplan för Sjunningsfält, Mjölby (Obs! Samrådshandling) (2014)
7.4 Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen (2010)
7.5 Detaljplan för Viringe industriområde, södra delen, (2013)
7.6 Detaljplan för del av kvarteren Yxan och Symaskinen i Mjölby (2013)
7.7 Detaljplan för del av Skänninge 3:2 m.fl. Skänninge (Obs! Samrådshandling) (2015)

Intervjuer
Motala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Camilla Egberth, Kommunstyrelseordförande, 8 april 2015
Caroline Unéus, Oppositionsråd, 28 april 2015
Peter Ingesson, Kommunchef, 28 april 2015
Jan Holmberg, Utvecklingschef, 15 april 2015
Rolf Persson, Mark- och exploateringschef, 8 april 2015
Marie Kristoffersson, Miljöstrateg, 27 april 2015
Lars Åke Landén, Verkställande direktör Bostadsstiftelsen Platen, 23 juni 2015
Joakim Ljungqvist, Verkställande direktör Tillväxt Motala, 5 juni 2015
Lotta Eliasson Centrumledare/ Centrumutvecklare Motala centrumförening, 22 juni 2015

Mjölby
1. Cecilia Wilhelmsson, Kommunstyrelseordförande, 30 april 2015
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2.
3.
4.
5.
6.

Monica Gideskog, Oppositionsråd, 29 april 2015
Dag Segrell, Kommunchef, 30 april 2015
Magnus Petersson, Stadsbyggnadschef, 24 april 2015
Jenny Asp Andersson, Miljöchef, 6 maj 2015
Torbjörn Olsson, Verkställande direktör och förvaltningschef, Bostadsbolaget i Mjölby,
15 juni 2015
7. Dan Ljungvall, Citysamordnare, Centrumföreningen Mjölby City, 15 juni 2015
8. Carina Jönsson, Ordförande Mjölby City, 15 juni 2015
9. Peter Strömberg, ägare av saluhallen i Skänninge och Ordförande i
Skänningeföretagarna, 23 juni 2015
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Bilagor
A. Intervjuguide politik och tjänstemän Motala
Intervjuguide för forskningsprojekt inom DAR (Den attraktiva regionen):
Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar samhällsutveckling.
Detta projekt genomförs i samarbete med Trafikverket samt Mjölby och Motala kommuner.
Projektledare vid CKS är Brita Hermelin och projektmedarbetare är Terje Ragnarsson.
Projektet är en fallstudie av BanaVäg Motala-Mjölby. Det syftar särskilt till att öka kunskapen
om den kommunala politiken och planeringen betydelse för effekter av nationella investeringar i
infrastruktur.
Intervjudata samlas genom att de spelas in och sedan renskrivs. Vi avser att skriva namn på
respondenter i källförteckning i skriftlig rapportering från projektet och använda titel/funktion i
löpande text.
Vi kommer inom projektet att intervjua fler personer från Motala kommun, för att se de olika
perspektiven på planeringen. Intervjuer kommer också att genomföras med representanter för
Mjölby kommun.
Intervjuguide
Din bakgrund, organisation, ansvarsområden, etc.
1. Hur har du varit involverad i kommunala strategier och planering i samband med BanaVäg?
Politik och planering för BanaVäg – översiktligt och strategiskt
1. Hur har de olika målen i hållbar utveckling förstärkts/uppmärksammats i samband med
BanaVäg?
a. Sociala/befolkning– insatser, prioriteringar, samarbeten inom dessa fält?
b. Ekonomisk/näringsliv/sysselsättning – insatser, prioriteringar, samarbeten inom dessa
fält?
c. Ekologiska/miljöeffektiva transporter – insatser, prioriteringar, samarbeten inom dessa
fält?
2. Hur har resonemanget kring stadsbildens utveckling/stadförtätning sett ut?
3. Vad har de svåraste avvägningarna varit i samband med BanaVäg?
4. Hur har Motala och Mjölby samarbetat i samband med BanaVäg?
5. Vilka nyttor kommer Motala ha av BanaVäg? Hur ser du på tidsperspektivet vad gäller
effekter av BanaVäg?
Politik och planering för BanaVäg – kommunala planer
Vi har sorterat ut några detaljplaner som vi tror är specifikt intressanta för projektets syfte (se
baksidan på intevjuguiden) Har du varit involverad i några av dessa? Är det några specifika
förhållanden om dessa som du vill kommentera? Är det några andra detaljplaner eller
plandokument du tycker vi ska speciellt beakta?
Lärdomar och annat
1. Lärdomar och självvärdering av den kommunala politiken och planeringen
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2. Annat som jag glömt
Urval av plandokument

1. Detaljplan för del av Kv. Telegrafen mm.
Planstatus: Laga kraft 2008-04-22
Urvalsgrund: Den främsta till att denna plan valdes ut för studie är att det är ett aktuellt projekt
där kommunen inte står som ägare till fastigheten, och inte heller är initiativtagare. Det är ett
intressant fall av hur samverkan mellan kommunen och andra aktörer sker, där de är beroende av
varandra för att uppnå respektive mål.
2. Detaljplan för Bispgatans förlängning, trafikplats Metallvägen mm.
Planstatus: Laga kraft 2013-10-22
Urvalsgrund: Denna plan valdes som ett exempel på hur det statliga infrastrukturprojektet ändra
förutsättningar för den kommunala infrastrukturen. Planen visar också på hur kommunen arbetar
med att hantera dessa nya förutsättningar för att få en fungerande trafiksituation.
3. Detaljplan för Motala Centralstation mm, Östermalm.
Planstatus: Laga kraft 2013-02-27.
Urvalsgrund: Centralstationen spelar en central roll i anpassningen av staden till de nya
möjligheterna som Östgötapendeln och dubbelspåret ger. Hur kommunen arbetat med att anpassa
stationen är en nyckelfråga för hur hela transportkedjan fungerar väl för de resande.

4. Detaljplan för Kv. Ingenjören, Östermalm.
Planstatus: Laga kraft 2014-06-03
Urvalsgrund: Denna plan behandlar ett centralt område i direkt anslutning till centralstationen.
Redan i själva detaljplanen pekas området ut som viktigt för att tillvarata möjligheterna som de
förbättrade tågkommunikationerna ger. Ambitionen som kommunen har med denna plan och
dess läge gör den således intressant att inkludera i urvalet.

5. Detaljplan för Kv. Linden, Östermalm.
Planstatus: Förnyad granskning t.o.m. 2015-04-24
Urvalsgrund: Denna detaljplan valdes på grund av dess läge, intill centralstationen. Det talar för
att den kan komma att spela en roll i stadsutvecklingen efter det att dubbelspåret och
Östgötapendeln kommit kommunen till del. Dessutom anges i planen att området är prioriterat i
samband med omläggningen av Riksväg 50.

6. Detaljplan för Norrstens verksamhetsområde, etapp 1, Norrsten.
Planstatus: Samråd 8 april – 20 maj 2013
Urvalsgrund: Planen valdes på grund av dess roll som en del i utvecklingen av Norrstens
verksamhetsområde, som i sin tur är intressant som ett exempel kommunens strävan att locka till
sig industri med hjälp av den nya infrastrukturen.

7. Detaljplan för Östra Varamobaden, etapp 1.
Planstatus: Laga kraft 2013-12-17
Urvalsgrund: Denna plan är intressant att studera då den är ett exempel på hur kommunen
arbetar med att utnyttja sina nya kommunikationer till att utveckla sin turism- och besöksnäring.
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B. Intervjuguide politik och tjänstemän Mjölby

Intervjuguide för forskningsprojekt inom DAR (Den attraktiva regionen):
Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar samhällsutveckling.
Detta projekt genomförs i samarbete med Trafikverket samt Mjölby och Motala kommuner.
Projektledare vid CKS är Brita Hermelin och projektmedarbetare är Terje Ragnarsson.
Projektet är en fallstudie av BanaVäg Motala-Mjölby. Det syftar särskilt till att öka kunskapen
om den kommunala politiken och planeringen betydelse för effekter av nationella investeringar i
infrastruktur.
Intervjudata samlas genom att de spelas in och sedan renskrivs. Vi avser att skriva namn på
respondenter i källförteckning i skriftlig rapportering från projektet och använda titel/funktion i
löpande text.
Vi kommer inom projektet att intervjua fler personer från Motala kommun, för att se de olika
perspektiven på planeringen. Intervjuer kommer också att genomföras med representanter för
Mjölby kommun.

Intervjuguide
Din bakgrund, organisation, ansvarsområden, etc.
1. Hur har du varit involverad i kommunala strategier och planering i samband med BanaVäg?
Politik och planering för BanaVäg – översiktligt och strategiskt
1. Hur har de olika målen i hållbar utveckling förstärkts/uppmärksammats i samband med
BanaVäg?
a. Sociala/befolkning– insatser, prioriteringar, samarbeten inom dessa fält?
b. Ekonomisk/näringsliv/sysselsättning – insatser, prioriteringar, samarbeten inom
dessa fält?
c. Ekologiska/miljöeffektiva transporter – insatser, prioriteringar, samarbeten inom
dessa fält?
2. Hur har resonemanget kring stadsbildens utveckling/stadförtätning sett ut?
3. Vad har de svåraste avvägningarna varit i samband med BanaVäg?
4. Hur har Motala och Mjölby samarbetat i samband med BanaVäg?
5. Vilka nyttor kommer Motala ha av BanaVäg? Hur ser du på tidsperspektivet vad gäller
effekter av BanaVäg?
Politik och planering för BanaVäg – kommunala planer
Vi har sorterat ut några detaljplaner som vi tror är specifikt intressanta för projektets syfte (se
baksidan på intevjuguiden) Har du varit involverad i några av dessa? Är det några specifika
förhållanden om dessa som du vill kommentera? Är det några andra detaljplaner eller
plandokument du tycker vi ska speciellt beakta?
Lärdomar och annat
1. Lärdomar och självvärdering av den kommunala politiken och planeringen
2. Annat som jag glömt
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Urval av plandokumentet

1. Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby
Planstatus: Laga kraft: september 2009
Urvalsgrund: Planen är intressant, dels på grund av dess centrala läge och närhet till det
planerade Svartåstrand. I och med det blir byggnadens förändrade användning en del av
omstöpningen av stadsdelen.

2. Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen
Planstatus: Laga kraft: mars 2010
Urvalsgrund: Etableringen av industri och Bilservice, i så när anslutning till både E4 och
Riksväg 32/50 är i sig intressant när man studerar infrastruktur.

3. Detaljplan för del av kvarteren Yxan och Symaskinen i Mjölby
Planstatus: Laga kraft 2013-08-27.
Urvalsgrund: En investering i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk är intressant ur ett
hållbarhetsperspektiv. Vilken roll ”BanaVäg Motala-Mjölby” spelat är ännu oklart, men
kraftvärmeverkets närhet till den nya riksvägen och dess stadsutvecklande potential gör det ändå
motiverat att lyfta planen till närmare studie.

4. Detaljplan för Viringe industriområde, södra delen
Planstatus: Laga kraft 2014-01-09
Urvalsgrund: Etableringen av och restaurangverksamhet, bilservice och viss industri, i så när
anslutning till både E4 och Riksväg 32/50 är i sig intressant när man studerar infrastruktur. Det är
också ett tydligt exempel på hur infrastrukturen kan ge direkt påverkan i form av grund för
näringsverksamhet.

5. Detaljplan för kvarteret Rosenkammaren, Svartå strand
Planstatus: Upprättad i januari 2014, (överklagad)
Urvalsgrund: Planen är intressant, inte minst av dess roll i den planerade stadsdelen
Svartåstrand. Dess centrala och stationsnära läge och betydelse för de kommunala målen bidrar
också till att göra den intressant för studien.

6. Detaljplan för Sjunningsfält, Mjölby (Obs! Samrådshandling)
Planstatus: Beslut om samråd 2014-11-24
Urvalsgrund: Denna plan har valts ut för att representera den utveckling som sker i stadens östra
delar, där flera planer för närvarande utarbetas. Att planen innehåller såväl förskola, och boende
av olika slag gör den dessutom ännu intressantare.

7. Detaljplan för del av Skänninge3:2 m.fl. Skänninge (Obs! Samrådshandling)
Planstatus: Upprättad i januari 2015
Urvalsgrund: En butik av det slag som planeras här är för sin funktion beroende av goda
kommunikationer, och dess närvaro kan vara ett tecken på en utveckling av orten. Intressant är
också att planen kom till på företagets begäran. Dess koppling till dubbelspåret och riksvägen bör
utforska
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C. Intervjuguide näringsliv och bostadsmarknaden

Intervjuguide för forskningsprojekt inom DAR (Den attraktiva regionen):
Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar samhällsutveckling.
Detta projekt genomförs i samarbete med Trafikverket samt Mjölby och Motala kommuner.
Projektledare är Brita Hermelin och projektmedarbetare är Terje Ragnarsson, båda anställda vid
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet.
Projektet är en delstudie inom DAR (Den attraktiva regionen) och som riktar ett intresse mot de
samspel som uppstår i anslutning till utbyggnaden av transportsystem, och hur dessa samspel
bidrar till regional utveckling och bostadsmarknaden.
Projektet är en fallstudie av BanaVäg Motala-Mjölby och som har omfattat utbyggnad av väg
och järnväg. Mer konkret har detta omfattat ombyggnad av väg 50 med ny genomfart genom
Motala och bro över Motalaviken, ny pendeltågsstation i Skänninge, upprustning av tågstationen
i Motala och dubbelspår för pendeltågtrafik mellan Motala och Mjölby.
För att samla data har vi intervjuat representanter för kommunal politik och kommunal planering
i Motala och Mjölby kommuner och vänder oss nu till representanter för näringsliv och
bostadssektorn och för att få en mer mångsidig bild av insatser, utveckling och effekter som skett
i samband med infrastrukturutveckling inom BanaVäg Motala-Mjölby.
Intervjudata samlas genom att intervjuer spelas in och sedan renskrivs. Vi avser att skriva namn
på respondenter i källförteckning i skriftlig rapportering från projektet och använda titel/funktion
i löpande text.
Frågor
Presentation - Din bakgrund, organisation, ansvarsområden, etc.
Är BanaVäg Motala-Mjölby bekant?
Om ja – i vilket sammanhang har det blivit känt för dig?
Samverkan med kommunen och andra aktörer (med relationer till BanaVäg)
Effekter av förbättrad infrastruktur och transporter
Har du erfarenheter av/kan du reflektera över om ökad rörlighet (via BanaVäg) har eller kommer
i framtiden ha effekter för dina ansvarsområden (i Motala och/eller Mjölby)?
Har du erfarenheter/kan du reflektera över hur BanaVägs satsningar på väg och pendeltågstrafik
inneburit eller kommer i framtiden innebära omlokaliseringar i Motala och/eller Mjölby?
Lärdomar och annat
Andra reflektioner över lokala strategier för att ta tillvara på tillgången till förstärkt infrastruktur.
Förslag på andra respondenter
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