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Sammanfattning 
Denna uppsats är en studie av hur en samhällsplaneringsfråga hanteras statligt, kommunalt och lokalt. Jag har valt 
att belysa detta med Skepparpinan i Motala som ett lokalt exempel. Skepparpinan är en framtida bro över 
Motalaviken som ska underlätta den tunga trafiken i centrala Motala, där genomfartstrafiken idag går längs 
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beslutat att genomföra projektet mellan år 2012-2015 men den kan komma att tidigareläggas om regeringen 
beslutar att genomföra projektet som OPS. Det beslutet tar regeringen under 2008. Om de beslutar att genomföra 
Skepparpinan som OPS kan det börja byggas redan 2010. OPS innebär offentlig och privat samverkan, d.v.s. att 
privata företag finansierar bygget och att staten tar över ägandet efter 25 år.  
 
Det finns både de som är för och de som är emot Skepparpinan. Främst är det de boende längs den nuvarande 
vägsträckningen och de boende längs den framtida sträckningen. Motala kommun har länge lobbat för att 
genomdriva projektet men i slutändan är det regeringen och Vägverket som har den slutgiltiga rösten. 
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mycket positivt för hela Motala då det blir minskade avgaser och mindre trafik i de centrala delarna. Men för de 
boende längs riksvägsreservatet (där den nya vägen skall dras) är konsekvenserna inte av lika positiv art. De 
kommer att bli grannar med en stor fyrfilig bro där tung trafik ständigt passerar. Samtidigt som de boende längs 
Storgatan (den nuvarande sträckningen) kommer att befrias från den tunga trafiken. Rent estetiskt kommer den 
nya bron att bli ett markant blickfång i Motalas stadsbild. 
 
Samhällsplaneringsfrågor kan behandlas i skolundervisningen genom att låta eleverna själva planera ett aktuellt 
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FÖRORD 

 

Under mitt uppsatsskrivande har jag ibland känt att mina egna tankar inte räckt till utan att det 

behövts någon eller några som jag kan dela mina funderingar och idéer med. Jag vill därför ge 

ett stort tack till min handledare Björn Segrell på Institutionen för Tema -avdelning geografi 

vid Linköpings Universitet för hjälp och uppmuntran. Jag vill även passa på att tacka 

medarbetarna på Kommunarkivet i Motala och stadsbyggnadschef Barbro Eklund som varit 

tillmötesgående och hjälpsamma under arbetets gång. Slutligen vill jag tacka min syster Lina 

som väckte mitt intresse att börja forska kring Skepparpinan i Motala. 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats är en studie av hur en samhällsplaneringsfråga hanteras statligt, kommunalt och 

lokalt. Jag har valt att belysa detta med Skepparpinan i Motala som ett lokalt exempel. 

Skepparpinan är en framtida bro över Motalaviken som ska underlätta den tunga trafiken i 

centrala Motala, där genomfartstrafiken idag går längs riksväg 50. Planeringen för 

Skepparpinan satte igång redan 1941 och den har ännu inte fullföljts. Vägverket har beslutat att 

genomföra projektet mellan år 2012-2015 men den kan komma att tidigareläggas om 

regeringen beslutar att genomföra projektet som OPS. Det beslutet tar regeringen under 2008. 

Om de beslutar att genomföra Skepparpinan som OPS kan det börja byggas redan 2010. OPS 

innebär offentlig och privat samverkan, d.v.s. att privata företag finansierar bygget och att 

staten tar över ägandet efter 25 år.  

 

Det finns både de som är för och de som är emot Skepparpinan. Främst är det de boende längs 

den nuvarande vägsträckningen och de boende längs den framtida sträckningen. Motala 

kommun har länge lobbat för att genomdriva projektet men i slutändan är det regeringen och 

Vägverket som har den slutgiltiga rösten. Konsekvenserna för de boende i Motala skulle vara 

av både positiv och negativ art. Trafiksäkerhetsmässigt skulle Motala vinna på en ny sträckning 

av RV 50 då genomfartstrafiken försvinner från centrum. Miljömässigt är det mycket positivt 

för hela Motala då det blir minskade avgaser och mindre trafik i de centrala delarna. Men för de 

boende längs riksvägsreservatet (där den nya vägen skall dras) är konsekvenserna inte av lika 

positiv art. De kommer att bli grannar med en stor fyrfilig bro där tung trafik ständigt passerar. 

Samtidigt som de boende längs Storgatan (den nuvarande sträckningen) kommer att befrias 

från den tunga trafiken. Rent estetiskt kommer den nya bron att bli ett markant blickfång i 

Motalas stadsbild. 

 

Samhällsplaneringsfrågor kan behandlas i skolundervisningen genom att låta eleverna själva 

planera ett aktuellt samhällsområde och sedan redovisa det med hjälp av kartor, planritningar 

och modeller. 
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1 INLEDNING 

 
Genomfartstrafiken i Motala stad har länge varit ett aktuellt ämne, både statligt och 

kommunalt. Frågan har även engagerat många av invånarna i Motala då demonstrationer och 

insändare i den lokala tidningen är vanliga inslag i vardagen. Debatten handlar om 

genomfartsleden Riksväg 50 som löper rakt genom Motala. Varje dag passerar ca 20 000 

fordon genomfarten, varav ca 2000 tunga fordon med farligt gods. Den tunga trafiken orsakar 

inte bara mycket avgaser i centrum utan även olyckor. Ett flertal tillfällen har långtradare vält 

p.g.a. hög fart och snäva kurvor. Motala kommuns förslag att lösa detta problem har varit att 

bygga en bro och leda genomfartstrafiken över Motalaviken istället för genom centrum.  

 

Skepparpinan (namnet på den tilltänkta bron) skulle lösa svårigheterna med tät och tung trafik i 

Motala city och även förebygga de trafikköer som bildas då genomfarten idag går över Göta 

Kanal med en öppningsbar bro. Detta kanske låter som en modern och ny lösning på problemet 

men faktum är att Motala kommun lade fram förslaget om en bro på riksväg 50 redan 1941. 

Utrednings- och planeringsarbetet har idag pågått i 66 år och Skepparpinan har ännu inte blivit 

byggd. Varför har inte planerna kring Skepparpinan genomförts? Vad är argumenten för och 

emot? Vad skulle konsekvenserna bli för de boende i Motala? 

 

Mot denna bakgrund väcktes mitt intresse att undersöka utredningsmaterial och 

planeringsunderlag inför en stor lokal samhällsplaneringsfråga med Skepparpinan i Motala som 

exempel. Då jag själv är Motalabo fann jag det ännu mer spännande att undersöka 

händelseförloppet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka händelseförloppet kring en aktuell 

samhällsplaneringsfråga med Skepparpinan i Motala som lokalt exempel. Syftet är att söka 

argument, på nationell och lokal nivå, för och emot Skepparpinan. Då denna uppsats även är ett 

examensarbete ska jag avslutningsvis presentera en didaktisk del där jag redogör för hur en 

samhällsplaneringsfråga kan hanteras i undervisningen. Till hjälp för att uppnå detta syfte har 

jag valt ett antal frågeställningar att utgå ifrån. Frågeställningarna är följande: 

 

• Hur planeras genomförandet av Skepparpinan? 
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• Vilka är för Skepparpinan och vad finns det för argument? 

• Vilka är emot Skepparpinan och vad finns det för argument? 

• Vad skulle konsekvenserna av byggandet bli för de boende i Motala? 

• Hur kan en samhällsplaneringsfråga behandlas i skolundervisningen? 

 

1.2 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa undersökningen till Motala stad. Det är den tilltänkta bron 

Skepparpinan i Motala som är under luppen och jag kommer därför inte att gå in djupare på 

den nationella infrastrukturella betydelse bron får vid ett framtida bygge. Det är argument från 

lokalt, kommunalt och statligt håll som kommer att undersökas och argumenten kommer att 

avgränsas till Motala, alltså vad Motala kommer att vinna eller förlora på byggandet av bron. 

 

Min avgränsning i tid är nutid, hur planerna inför Skepparpinan ser ut idag. Tanken är även att 

kunna demonstrera hur en samhällsplaneringsfråga behandlats under en aktuell tid. Avsnittet 

för bakgrund kommer därför att belysa Motalas stads historia, trafiksituationen i Motala och 

hur utrednings- och planeringsarbetet sett ut för bron Skepparpinan i Motala från allra första 

början fram tills idag. Avhandlingen i sin tur kommer att behandla argumenten för och emot 

och hur projektet hanteras idag, både kommunalt och statligt. Då det är otroligt många som 

tyckt till i debatten kring Skepparpinan har jag endast valt argument som jag tycker är relevanta 

för min undersökning, nämligen de för och emot argument som berör Motalas utveckling och 

framtid. 

 

I bakgrunden som berör Skepparpinans historia har jag valt att delvis avgränsa materialet till 

protokoll från kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige. Anledningen är att frågan 

kring Skepparpinan behandlats mer i kommunstyrelsen och de beslut som kommunfullmäktige 

tagit står oftast nerskriva i kommunstyrelsens protokoll. En annan anledning är att 

protokollböckerna saknar register och jag har därför tvingats bläddra igenom böckerna sida för 

sida för att leta efter rubriker som rör Skepparpinan. I kommunfullmäktiges protokoll upprepas 

även ofta det som sagts i kommunstyrelsen. 

 

1.3 Teori och metod 
Min uppsats är en kvalitativ ansats. Den kvalitativa metod jag använt i avhandlingen är delvis 

argumentationsanalysen eftersom jag har studerat för- och emotargument. Analysen handlar 
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om att analysera vilka argument som framförts kring byggandet av Skepparpinan i Motala. Jag 

har valt att använda mig av lokalt, kommunalt och statligt material för att kunna besvara mina 

frågeställningar. 

 

Min förhoppning med denna forskningsansats är alltså att jag ska kunna visa hur en 

samhällsplaneringsfråga kan behandlas under en aktuell tid. Till hjälp har jag studerat 

Skepparpinan i Motala som lokalt exempel. Det är därför det som får representera min teori i 

undersökningen. 

 

1.4 Källmaterial 
Materialet jag använt i min uppsats är av primär prägel. Det är statligt, kommunalt och lokalt 

material som ligger till grund för min bakgrund och undersökning. Det statliga materialet består 

bl.a. av utredningar från Vägverket och Länsstyrelsen. Vägverkets rapporter och utredningar är 

från olika årtal mellan 1990-2007.  

 

Det kommunala underlaget representeras av Motala kommuns utrednings- och planeringsarbete 

som jag hämtat från Motala kommunarkiv och Motala kommuns hemsida. Det material jag 

kunnat tillgå är Drätselkammare-, Stadsfullmäktige- och Kommunstyrelseprotokoll och 

Verksamhetsberättelser. Projektbeskrivningar och arbetsplaner har jag hämtat från kommunens 

hemsida på Internet. I hyllan på kommunarkivet fann jag även en låda vid namn ”Inneliggande 

handlingar RV 50 1990-1999”. I lådan fanns bl.a. en förberedande utredning om Skepparpinan 

som gjorts av ingenjörsfirman KM (Kjessler och Mannerstråle AB) på begäran av Vägverket 

och Motala kommun som jag kommer att använda mig av. Det fanns även ett antal brev skrivna 

av invånare i Motala som är relevanta för min uppsats då de representerar för- och 

emotargument. Jag har även använt mig av en intervju via mail med Motalas 

stadsbyggnadschef Barbro Eklund. Då det är stadsbyggnadskontoret i Motala som är ansvarigt 

för byggandet av Skepparpinan föll det sig naturligt att intervjua chefen för stadsbyggandet 

 

Det lokala materialet omfattar insändare och tidningsartiklar som publicerats i två lokala 

tidningar, Motala Tidning och Östgöta Correspondenten. Dessa artiklar och insändare kommer 

att inarbetas i avhandlingen då de representerar för- och emotargument. Artiklar ur Linköpings 

Tidning/Kinda Posten och Tidningen Svenska Kommuner finns även med i min undersökning. 
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Internet har varit till stor hjälp i mitt arbete då mycket finns publicerat som pdf-filer via 

hemsidor. Flera av Vägverkets rapporter och samtliga lokala tidningsartiklarna har jag laddat 

ner och hämtat från Internet. 

 

1.5 Tidigare forskning 
Sofie Storbjörk har skrivit en bok som heter Vägskäl- Miljöfrågan, subpolitiken och 

planeringsidealets praktik i fallet riksväg 50 från 2001. Avhandlingen behandlar hela ”nya” 

RV 50, hela sträckningen, den s.k. Bergslagsdiagonalen. Författarens syfte var att fokusera på 

mötet mellan idag planerade planeringsideal, den konfliktfyllda miljöfrågan och 

”allmänhetens” olika aktörer, såsom planerare, experter och politiker i allmänhetens tjänst, 

intresse- och medborgargrupper samt enskilda – i ett särskilt fall av vägplanering: frågan om 

”nya” riksväg 50 i västra Östergötland. Syftet var även att utforska hur två centrala 

planeringsförutsättningar, miljöfrågan och politikens förändrade villkor, kommer till uttryck i 

praktiken.1

 

Storbjörck presenterar först hur samhällsplanering byggs upp, vilka förutsättningar, ideal och 

rutiner som finns med i förändringen. Kapitel två behandlar hur en väg blir till, besluts- och 

samrådsprocessen, den stegvisa planeringen och det samtida planeringsidealets hörnpelare. 

Kapitlet som följer hanterar väghållningsplaner och sedan tar förstudien kring RV 50 vid. I 

förstudien presenterar Storbjörck riksväg 50, utredningsarbete av bl.a. vägverket och de 

nationella väghållningsplanerna, miljöbedömningar, Länsstyrelsens kommentarer, och 

ställningstaganden och argument. Planeringens parter, vägutredningen och dess organisering 

tas upp i studien som följer efter förstudien, vägutredningen. Slutligen behandlar författaren 

väghållningsplaner mellan kommuner, Länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet och sedan 

regeringens intrång i frågan.2

 

Sofie Storbjörcks slutsats av studien är att det förefaller rimligt att tala om att vägplaneringen 

befinner sig vid ett vägskäl. Hon menar att när planeringen väl ska omsättas till praktik uppstår 

ett gap där planeringens ordning utmanas och tvistas om. I vissa fall noteras en försvagning av 

den kommunala representativa demokratin och en motsvarande förstärkning av subpolitik, dvs. 

politik på andra arenor och med andra medel. Storbjörck anser att möjligheten att få gehör på 
                                                 
1 Sofie Storbjörck, Vägskäl- Miljöfrågan, subpolitiken och planeringsidealets praktik i fallet riksväg 50, 
(Linköping 2001) s.8f 
2 Sofie Storbjörck, Vägskäl- Miljöfrågan, subpolitiken och planeringsidealets praktik i fallet riksväg 50, 
(Linköping 2001) se Innehållsförteckning 
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den ”nationella trafikpolitiska arenan” visar sig handla mycket om politik med andra medel. I 

vissa delar framstår planeringen som en ihärdig kamp om rummet där olika utopier och 

framtidsbilder möts och slåss om utrymme. I planeringens väg från ideal till praktik framträder 

även miljöfrågans mångsidighet. Avslutningsvis framhåller Storbjörck att fallet RV 50 visar på 

långt ifrån entydiga intressenter. Hon menar att frågorna kring planeringsidealets hörnpelare i 

form av miljöhänsyn, kommunikation och medborgarmedverkan i praktiken framstår som långt 

ifrån klara. Slutsatsen är dock inte att planeringsidealen bör överges eller i grunden är 

förfelade. Det är istället planeringsidealets översättning till praktik och det gap som uppstår 

som förtjänar större uppmärksamhet i den praktiska planeringen och dess rutiner, understryker 

Sofie Storbjörck.3

 

Sofie Storbjörcks bok hanterar alltså hela ”nya” riksväg 50, medan min uppsats är inriktad på 

en del av riksväg 50, nämligen Skepparpinan i Motala. Men hon, liksom jag, fokuserar ju även 

på planeringen kring ett vägbygge och dess olika aktörer. Jag har inte funnit någon annan 

tidigare forskning kring ämnet. Det finns många statliga utredningar att tillgå men de 

representerar inte tidigare forskning på samma sätt som Storbjörck. I en 

samhällsplaneringsfråga finns många parter, åsikter och föreställningar. Jag hoppas kunna 

förmedla dessa i min uppsats. 

                                                 
3 3 Sofie Storbjörck, Vägskäl- Miljöfrågan, subpolitiken och planeringsidealets praktik i fallet riksväg 50, 
(Linköping 2001) s. 262f 
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2 BAKGRUND 

 
Diskussionerna kring Skepparpinan har idag pågått i 66 år men planerna har ännu inte kunnat 

förverkligas. Anledningen till varför Motala kommun vill bygga en alternativ väg över 

Skepparpinan har att göra med Motalas lokalisering på kartan och hur trafiksituationen ser ut. 

För att lättare förstå detta kommer jag därför i denna del att redogöra för en historisk 

tillbakablick kring Motala stad och även hur trafiksituationen ser ut i Motala idag. 

Bakgrundsdelen är till för att ge min uppsats kontext och för att läsaren ska bli införstådd i 

problemet. 

 
2.1 Motala stads historia 
Motala ligger i västra Östergötland vid Göta kanals utlopp i sjön Vättern, mitt emellan 

Stockholm och Göteborg (se bild 1). Genom staden rinner Motala ström och sjön Boren 

angränsar i öst.4

 

 
Bild 1 Motala markerad av grön pil 
Källa: www.googlemaps.com
 

Vid arkeologiska utgrävningar vid Motala ströms södra strand i centrala Motala har 

mångtusenåriga bosättningar från stenåldern påträffats. Fornlämningar saknas dock nästan helt 
                                                 
4 www.motalakommun.se Motala kommuns hemsida, sökord: lokalisering och fakta (26/11-2007) 
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norr om strömmen. Uppkomsten och utvecklingen av bebyggelse vid Motala har i varje fall 

sedan medeltiden varit nära knuten till Motala ström med dess fiske och vattenkraft för kvarnar 

och andra verksamheter. På 1200-talet uppfördes en kyrka på norra sidan av strömmen och det 

talar för att det även fanns en prästbostad invid kyrkan. Delar av den kyrka som byggdes på 

1200-talet återfinns i dagens kyrka från 1774. Jorden i trakten, liksom fisket och kvarnarna i 

strömmen var in på 1500-talet i växlande adlig och kyrklig ägo och indrogs efter reformationen 

till kronan. Den dåvarande kungen Gustav Vasa byggde även en kungsgård på strömmens 

södra strand, Motala gård. Motala gård blev senare gästgiveri och det uppstod en by med 

tingshus och krog. På 1600- och 1700-talen övergick kronans jord i adlig ägo.5

 

På 1700-talet och långt in på 1800-talet var bebyggelsen i stort samlad kring anläggningarna 

vid strömmen; Motala norra by, Motala södra by och Holm samt gårdarna Hårstorp och 

Duvedal. Invid Motalaviken och strömmen fanns även ett par större gårdar såsom Bispmotala 

kungsgård och Charlottenborgs säteri. De gamla landsvägarna kan fortfarande urskiljas i 

gatunätet, t.ex. Medevivägen, gamla Vadstenavägen, Skänningevägen och byvägen söder om 

strömmen (nuvarande Strandvägen). År 1787 uppfördes en bro i sten över Motala ström efter 

en tidigare träbro. Bron benämndes som Storbron (se bild 2). Storbron trafikerades av dåtidens 

genomfartstrafik.6

 

 
Bild 2 Storbron i Motala, i horisonten syns viken Skepparpinan, kort taget från nuvarande RV 50 
Källa: Kompletterande vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Samrådshandling, Vägverket (2000) 
s.12 

                                                 
5 ”Fördjupningsdel Motala Stad” ur Översiktsplan Motala 1994, Motala kommun (1994) 
6 ”Fördjupningsdel Motala Stad” ur Översiktsplan Motala 1994, Motala kommun (1994) 
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Det tillkom ett flertal militära boställen (Bondebacka, Staffanstorp, Davidshem) och senare 

flera jordbruk inom det nuvarande stadsområdet. Från Medevivägen låg ett antal ensamgårdar, 

t.ex. Samuelsberg, Ekön, Bråstorp, Dysäter, Paris, Bromma och Bergsäter. Flera av dessa namn 

är idag oförändrade och ligger på samma plats där de först uppkom. Under 1800-talet 

genomfördes laga skifte i Motalatrakten vilket dock inte medförde någon större utflyttning av 

gårdar.7

 

Göta Kanal, delen förbi Motala, byggdes mellan åren 1810-1825 i ledning av Baltzar von 

Platen och under byggandet växte en mängd småsamhällen upp längs kanalen. 1822 anlade 

Baltzar von Platen en mekanisk verkstad i Motala, AB Motala Verkstad. Verkstaden var en 

reparationsverkstad för Göta Kanalverk och placerades mellan Motala ström och Göta Kanal. 

Det var runt Motala Verkstad som bebyggelsen växte snabbast. Omkring verkstaden uppstod 

ett brukssamhälle med bostäder och sociala inrättningar. 1825 bildades Motala köping och 

Göta Kanal invigdes 1832. Motala Verkstad blev senare ett självständigt bolag vilket innebar 

hög tillväxt i Motala köping. Järnvägen mellan Mjölby- Hallsberg byggdes i denna veva. Det 

var dock inte förrän år 1881 som Motala fick stadsprivilegier och blev Motala stad med 

stadshus vid Stora torget. Stadsplanen i Motala centrum förblev densamma som Baltzar von 

Platen ritade upp 1823 i form av en solfjäder och den är ännu idag oförändrad. Solfjädern har 

kommit att bli Motalas kännemärke då den används som logo för Motala kommun.8

 

Motala Verkstad fortsatte sin expansion med nya fabriksbyggnader på 1890-talet och 

bebyggelsen kring verkstaden växte snabbare än den i ”centrala” Motala. Smalspårsbanan till 

Linköping byggdes i början av 1900-talet på södra sidan av strömmen. Motala stad utvidgades 

1917 med vissa områden från Motala socken, t.ex. Bispmotala och Samuelsberg. Åren 1917-22 

anlades Motala kraftverk vilket innebar stora förändringar. Strömmen dämdes upp och den nya 

Hårstorpssjön medförde att den gamla bebyggelsen vid stranden försvann. Bostäder byggdes 

främst intill fabrikerna men även i närheten av landsvägarna vilket innebar att bebyggelsen 

blev mycket spridd. 1927 byggdes Motala rundradiostation (även kallad Motala långvåg) för att 

företaget Radiotjänst (grundat 1925) skulle få bättre täckning för sina sändningar. Under 

mellankrigstiden etablerades flera nya industrier i Motala, t.ex. Electrolux och Luxor, och dessa 

företag har haft en avgörande betydelse för stadens senare utveckling. Staden fortsatte att 

byggas ut och fler områden i Motala socken kom att tillhöra Motala stad. Hyddmarken, 

                                                 
7 ”Fördjupningsdel Motala Stad” ur Översiktsplan Motala 1994, Motala kommun (1994) 
8 ”Fördjupningsdel Motala Stad” ur Översiktsplan Motala 1994, Motala kommun (1994) 
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Varamobaden, Brunnsvik och Bergsäter är bara några av de områden som byggdes ut med ny 

bebyggelse. I början av 1940-talet anlades den nya Storgatan för genomfartstrafik. År 1948 

utvidgades Motala stads område radikalt då hela Motala och Vinnerstads socknar 

inkorporerades. På 50-talet började det planeras för ny bostadsbebyggelse enligt den s.k. 

grannskapsprincipen. Principen gick ut på att bostadsbebyggelsen skulle bli självförsörjande 

med service i form av ett stadsdelscentrum. Det första området som byggdes enligt modellen 

var Ekön. På 60-talet följde flera stora sammanhållna projekt liknande det på Ekön, t.ex. 

Charlottenborg och Motala väster. Under 70-talet förändrades den gamla stadskärnan (Gamla 

staden) genomgripande på grund av byggandet av den nya genomfarten för riksväg 50 och med 

rivningen av västra delen av Gamla staden. Den gamla småstadsbebyggelsen ersattes av 

storskaliga bostadskvarter. En ny bro över Göta Kanal och Motala ström invigdes 1974 i 

samband med utbyggnaden av riksväg 50. Senare delen av 70-talet och början på 80-talet 

utvidgades staden med stora områden för gruppbyggda småhus, t.ex. Bergsätter, Dysätter och 

Tegelviken.9 1990-talet och början av 2000-talet har kännetecknats av flera nya bostadsbyggen 

nära vatten, framförallt kring Varamon, Vätterpromenaden, Göta Kanal och Dynudden.10

 

Motalas utveckling har i huvudsak hängt samman med dess industri och lokaliseringen vid 

Motala ström och dess vattenkraft. Efter att industrierna gjort sig oberoende av strömmen som 

direkt kraftkälla har verksamheter med ny teknik och nya produkter kunnat utvecklas på andra 

håll i staden. De största arbetsgivarna i Motala idag är Motala kommun, Östergötlands läns 

landsting, Electrolux, Dometic, Autoliv AB, Motala Verkstad, Hycop och Saab-Bofors 

Underwater Systems. Invånarantalet är 42 000 i kommunen varav ca 30 000 bor i Motala.11 

Nedan följer en orientering av hur trafiken sträcker sig genom Motala idag. 

 

2.2 Trafiksituationen i Motala 
Genom Motala löper tre stora transportleder, riksväg (RV) 36 mot Linköping, RV 32 mot 

Mjölby och RV 50 mellan Örebro och Ödeshög (se bild 3 och 4). Riksvägarna har i princip 

kvar de sträckningar de haft under lång tid. De passerar genom såväl bostadsområden som 

industri- och affärsområden och strålar samman i centrum. Den väg som berörs av den framtida 

utbyggnaden över Skepparpinan i Motala är RV 50. Riksväg 50 sträcker sig mellan Ödeshög 

                                                 
9 ”Fördjupningsdel Motala Stad” ur Översiktsplan Motala 1994, Motala kommun (1994) 
10 www.motalakommun.se Motala kommuns hemsida, sökord: bygga och bo (26/11-2007) 
11 www.motalakommun.se Motala kommuns hemsida, sökord: statistik och fakta (26/11-2007) 
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och Örebro och ingår i det nationella stamvägnätet och utgör en viktig transportled mellan 

Norrland, Bergslagsregionen och E4 med vidare koppling till södra Sverige och kontinenten.12  

 

 
Bild 3 Anslutande vägar till och från Motala 
Källa: Projektbeskrivning –OPS, Riksväg 50 delen Mjölby-Motala inkl delen genom Motala, Vägverket (2007) s.3 
 

Vägen kallas även Bergslagsdiagonalen. Formellt går den mellan Ödeshög i Östergötland och 

Bollnäs i Hälsingland, men skyltningen börjar redan i Jönköping. Vägen är ett huvudstråk för 

godstransporter till Danmark och övriga Europa, vilket innebär att lastbilstrafiken är stor. På 

vissa delsträckor uppgår andelen lastbilar till ca 20 % av den totala trafiken. Nuvarande riksväg 

50 mellan E4 och Motala har låg standard med otillräcklig framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Vägbredden är huvudsakligen 6-7 meter och hastigheten är bitvis begränsad till 50 eller 70 

km/h. Den dåliga vägstandarden i kombination med en stor mängd tung trafik medför att 

olycksrisken på RV 50 är stor.13

                                                 
12 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) 
13 Vägutredning och miljökonsekvensbeskrivning, Riksväg 50 och 32 mellan E4 och Motala, Samrådshandling, 
Vägverket (01-2003) 
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De 17 kommuner som berörs av Bergslagsdiagonalen har enats om att gemensamt göra en 

prioritering av de olika vägförbättringar som behöver göras. Aktörerna har kommit fram till att 

den viktigaste satsningen längs hela Bergslagsdiagonalen är att bygga en bro över Motalaviken 

i Motala och att genomföra en sammanhängande anslutning av riksväg 50 till E4 via nuvarande 

riksväg 32 som går mellan Motala och Mjölby. För närvarande går riksväg 50 till E4:an söder 

om Ödeshög, efter att ha passerat Vadstena och Omberg. Tanken är att RV 50 ska 

sammanföras med RV 32 (som går till E4 via Mjölby) söder om Motala, istället för den 

nuvarande sträckningen till E4 via Vadstena och Ödeshög.14 Allt detta ingår i ett större projekt 

för riksväg 50, bron över Motalaviken kan ses som ett mindre lokalt projekt då det främst rör 

Motala. 

 

 
Bild 4 Sträckningen av riksvägarna 50, 36 och 32 genom Motala, den gröna pilen markerar centrum. 
Källa: www.googlemaps.com
 

Idag går riksväg 50 rakt genom centrala Motala, en sammanlagd sträcka på 6,8 km (se bild 5). 

Den sträckning som vägen har idag är den som byggdes i början av 1970-talet (via Storgatan). 

                                                 
14 Motion till riksdagen 2007/08:T487, Upprustning och utbyggnad av riksväg 50, Motala (08-2007) 
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Vägen går huvudsakligen på stadsgator och passerar åtta trafikljus, tolv oreglerade korsningar 

och en öppningsbar bro över Göta kanal. Det finns 90-graderskurvor med felaktig lutning, 

skymda trafikljus och ett 30-tal stadsgator som ansluter till riksvägsgenomfarten. På 

genomfarten blandas genomfartstrafik med lokal biltrafik, bussar, gång- och cykeltrafik. 

Genom centrala Motala rullar mer än 20 000 fordon varje dag, varav ca 2000 tunga fordon med 

farligt gods. Inom 30 meter från riksvägen bor fler än 1000 människor. Omkring 500 

lägenheter har fönster direkt mot vägen (främst längs Storgatan, se bild 6).15

 

 
Bild 5 Nuvarande sträckning av riksväg 50 genom Motala. Skepparpinan är lokaliserad där Motalaviken är som 
smalast (vid namnet Hyddmarken på kartan) 
Källa: Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (1997) s.33 

                                                 
15 Motion till riksdagen 2007/08:T487, Upprustning och utbyggnad av riksväg 50, Motala (08-2007) 
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Bild 6 Riksväg 50 längs Storgatan i Motala 
Källa: Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (1997) s.4 
 

Bullerstörningarna och nedsmutsningen av trafiken är omfattande. Det tar lång tid för 

genomfartstrafiken att transportera sig genom Motala. De senaste tio åren har det i genomsnitt 

hänt en lastbilsolycka varje år på den del av riksväg 50 som går genom Motala. Vägen är inte 

anpassad för den stora mängd tung trafik som passerar genom staden. Med en bro över 

Motalaviken (Skepparpinan) skulle vägen bli 2 km kortare och fordonen skulle kunna hålla 90 

km/h. Bron skulle även bidra till att spara minst 5 000 000 årliga fordonskilometer. Bron över 

Motalaviken skulle innebära ändringar ifråga om transporttider, trafiksäkerhet, boendemiljö, 

koldioxidutsläpp och risker för farliga godsolyckor.16 Bron över Motalaviken har planerats 

sedan 1940-talet men har ännu inte byggts. I nästa avsnitt följer en presentation av hur frågan 

hanterats från 40-talet fram till idag. 

                                                 
16 Motion till riksdagen 2007/08:T487 ”Upprustning och utbyggnad av riksväg 50” Motala (08-2007) 
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3 SKEPPARPINANS HISTORIA 

 
Utredningen kring en alternativ väg över Skepparpinan i Motala har idag pågått i 66 år. Mycket 

vatten har runnit under broarna sen förslaget först togs upp i början av 1940-talet. Jag kommer 

därför i denna del att redogöra för en historisk tillbakablick. Jag vill även understryka att den 

tilltänkta bron över Motalaviken inte alltid kallats för namnet Skepparpinan. Det var först på 

90-talet som bron kom att kallas så eftersom viken där bron ska gå heter Skepparpinan. Jag har 

ändå valt att kalla denna del för ”Skepparpinans historia” eftersom det är namnet den tilltalas 

med idag. Jag har även delat in detta avsnitt i olika tidsperioder för att läsaren lättare ska kunna 

följa Skepparpinans diskussioner genom decennierna. 

 

3.1 Diskussionerna kring Skepparpinan 1941-1960 
Första gången en alternativ väg genom Motala nämndes var den 19:e februari 1941 i ett 

protokoll från Stadsfullmäktige17 i Motala. I protokollet omtalades en ny väg genom Motala. 

Paragrafen löd: ”Från drätselkammaren hade inkommit framställning om anslag för 

undersökning av lämpligaste sträckningen genom staden av rikshuvudväg”18. Nio dagar innan 

stadsfullmäktiges sammanträde, alltså den 10:e februari 1941, hade drätselkammaren19 vid ett 

sammanträde diskuterat ärendet mer ingående. Kammaren hade utrett frågan med 

representanter från kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och påfordrat en undersökning 

av den lämpligaste sträckningen genom staden. De ville noga understryka att stadsplaner och 

bebyggelse inte skulle komma hindrande i vägen och att frågan skulle klarläggas snarast 

möjligt.20  

 

Efter samråd med väginspektör Södergren i Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsen skulle 

uppdraget att utföra undersökningen av lämpligaste väg anförtros åt ingenjörsfirman Kjessler 

och Mannerstråle i Stockholm. Arbetets omfattning skulle bestämmas av väg- och 

vattenbyggnadsstyrelsen i samråd med stadsingenjören och stadsarkitekten. Förslaget 

benämndes i detta första skede som ”ny omläggning av riksvägen Ödeshög- Örebro, delen 

Norrsten- Dysäter inom Aska vägdistrikt och Motala stad.”21

                                                 
17 Stadsfullmäktige är det beslutande organet i staden, idag heter det Kommunfullmäktige 
18 Protokoll, Stadsfullmäktige i Motala § 14 (19/2-1941) 
19 Drätselkammare är organet med ansvar för stadens finansförvaltning, idag heter det Kommunstyrelse 
20 Protokoll, Drätselkammaren i Motala, bilaga nr 28 (10/2-1941) 
21 Protokoll, Drätselkammaren i Motala, bilaga nr 28 (10/2-1941) 
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Stadsarkitekten Påhlman i Motala kunde konstatera att förslaget om en ny omläggning av 

riksvägen Ödeshög- Örebro, delen Norrsten- Dysäter inom Aska vägdistrikt och Motala stad 

skulle beaktas med en högbro eller lågbro över Motalaviken. Handlingarna skickades vidare till 

Byggnadsnämnden i Motala där det gjordes en ingående granskning av den del av vägförslaget 

som föll inom Motala stads gränser. Byggnadsnämnden beslöt att yttra att den inte hade något 

att erinra emot den föreslagna sträckningen av riksvägen inom staden men att den för 

närvarande inte tagit ställning till frågan huruvida högbro eller lågbro borde anordnas över 

Varviken.22 Handlingarna skickades i sin tur vidare till Ingenjörsfirman Kjessler och 

Mannerstråle i Stockholm. 

 

Den 14:e november 1942 skrev Ingenjörsfirman Kjessler och Mannerstråle ett brev till 

Byggnadsnämnden i Motala. Ingenjörsfirman, genom Sven Kjessler, påstod i brevet att 

stadsarkitekt Gunnar Påhlman i Motala yttrat sig i Östgöta Correspondenten om att Kjessler 

och Mannerstråle skulle ha förordat en lågbro över Varviken i Motala. Framställningen av 

sakläget i Östgöta Correspondenten var inte riktig, skrev Sven Kjessler. Han valde att citera sitt 

eget uttalande kring den tilltänkta bron i brevet: ”huruvida en dylik lösning kan vara att 

föredraga framför en rörlig lågbro synes i icke ringa grad bliva beroende av stadsplanens 

utformning, varför arbetsplanen ev. framdeles bör kompletteras med ett dylikt förslag”23 Sven 

Kjessler själv var alltså inte övertygad om att en lågbro skulle vara den lyckliga lösningen på 

problemet. Han underströk att han vid flera tillfällen påpekat att en högbro skulle vara väl så 

motiverad som en lågbro men att kostnaderna för högbro skulle bli större än för en lågbro. 

Eftersom uppdraget att undersöka en ny möjlig bro genom Motala låg på deras bord ville han 

meddela att arbetsplanen skulle komma att innefatta båda lösningarna, alltså både låg- och 

högbro.24

 

Sven Kjessler ansåg också att det var hans skyldighet att inför staden Motala lägga fram den ur 

ekonomisk synpunkt mest fördelaktiga lösningen samtidigt som han delgav sin åsikt i ärendet. I 

brevet till Byggnadsnämnden jämförde Kjessler byggandet av en högbro över Motalaviken 

med den tilltänkta högbron över Göta Kanal i Norsholm. Han kunde konstatera att Norsholm-

brons kostnad skulle bli 900 000 kr och att bron över Motalaviken skulle bli något dyrare på 

                                                 
22 Protokoll, Byggnadsnämnden i Motala, § 268 (1941) 
Varviken är det gamla namnet på Motalaviken, idag heter viken Skepparpinan 
23 Brev till Byggnadsnämnden i Motala från Ingenjörsfirman Kjessler och Mannerstråle (14/11-1942) 
24 Brev till Byggnadsnämnden i Motala från Ingenjörsfirman Kjessler och Mannerstråle (14/11-1942) 
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grund av terrängförhållandena. Det skulle även tillkomma kostnad för drift och underhåll 

oavsett vilket alternativ som valdes, låg- eller högbro, avslutade Sven Kjessler.25

 

Den 20:e januari 1943 togs ärendet återigen upp i Stadsfullmäktige i Motala. Stadsfullmäktiges 

protokoll inleddes med ett utlåtande att Ingenjörsfirman Kjessler och Mannerstråle överlämnat 

ett förslag till arbetsplan för omläggning av riksvägen Ödeshög- Örebro, delen Norrsten- 

Dysäter inom Aska vägdistrikt och Motala stad. I protokollet nämns också att stadsarkitekten, 

byggnadsnämnden och drätselkammaren i Motala gett utlåtanden kring frågan om byggande av 

bro över Motalaviken. De närvarande vid Stadsfullmäktiges möte gick igenom ett utdrag från 

ett protokoll som var hållet vid sammanträde med byggnadsnämnden i Motala 3:e november 

1942. I sammandraget från byggnadsnämndens protokoll stod det att nämnden från början inte 

tagit ställning till frågan om högbro eller lågbro över Varviken i Motala. Ett förslag av bro som 

då kom upp under byggnadsnämndsmötet var en öppningsbar lågbro av betong. Stadsarkitekten 

Påhlman tyckte dock att det var egendomligt att ett sådant förslag kom upp eftersom det 

tidigare diskuterats mer kring en högbro. En högbro skulle bli billigare i längden då man slapp 

kostnaderna för en brovakt och för öppnandet av bron, menade Påhlman. Flera enskilda 

personer gjorde också ganska bestämda uttalanden om önskvärdheten av en högbro under 

sammanträdet. Påhlman framhöll för egen del att han inte stod bakom förslaget till en lågbro. 

Han menade att en bro med 1,5-2 meter höga konstruktioner inte skulle bli estetiskt tilltalande, 

utan endast klumpig.26

 

Byggnadsnämndsmötet avslutades med att stadsarkitekten Gunnar Påhlman anförde att en 

lågbro av betong inte skulle kunna inordnas i stadsbilden. Han menade att en lågbro skulle 

avstänga Varviken och att vattenytan då skulle förlora sitt naturliga sammanhang med Vätterns. 

Påhlman underströk avslutningsvis: ”Att gå miste om den fria sikt man har från staden utåt 

Vättern innebär helt visst att beröva Motala ett av stadens största skönhetsvärden. Jag kan icke 

finna annat, än att brofrågan måste lösas med en högbro och denna skall utformas med 

smäckrast möjliga konstruktioner och med tillfarter i form av viadukter utan nämnvärda 

banker. […] En bro med 22 meter fri segelhöjd är icke otänkbar enligt vad som anmärktes i 

                                                 
25 Brev till Byggnadsnämnden i Motala från Ingenjörsfirman Kjessler och Mannerstråle (14/11-1942) 
26 Protokoll, Stadsfullmäktige i Motala § 15 (20/1-1943) och utdrag av protokoll från Byggnadsnämnden i Motala 
(3/11-1942) 
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betänkandet vid vägförslaget. En sådan lösning borde så småningom noggrannare 

undersökas.”27

 

Efter att samtliga handlingar hörande till ämnet föredragits beslöt byggnadsnämnden att ställa 

sig bakom stadsarkitekt Påhlmans förslag till en högbro. De menade att det vore mindre 

välbetänkt att anlägga en öppningsbar lågbro över viken då målet med den nya vägsträckningen 

skulle vara att eliminera mesta möjliga hinder för genomfartstrafiken. En lågbro skulle 

innebära ett mycket stort hinder för såväl trafiken på riksvägen som för sjötrafiken på Vättern. 

Byggnadsnämnden betonade att även ur trafiksynpunkt talade allt för en högbro över 

Varviken.28

 

Efter byggnadsnämndens slutgiltiga förslag till arbetsplan gällande ny sträckning genom 

Motala skickades ärendet vidare till drätselkammaren. Efter överläggning beslöt 

drätselkammaren att instämma i det förslag till yttrande som byggnadsnämnden angivit. De 

ansåg att ytterligare utredning i anledning av förslaget till högbro inte var nödvändig på sakens 

nuvarande läge.29 Stadsfullmäktige i Motala beslöt även de att enhälligt bifalla det som 

byggnadsnämnden fört fram angående bron över Varviken.30

 

Inte förrän år 1944 nämns den nya rikshuvudvägen igen. Det var i drätselkammarens protokoll 

ärendet omtalades. Det stod att Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hade hänvisat förslaget till 

ny rikshuvudväg med uppmaning att drätselkammaren var tvingad att inhämta yttranden från 

de markägare som skulle beröras av förslaget. De boende i området för den nya 

rikshuvudvägen skulle bli tvungna att flytta ifrån sina tomter och förslaget skulle därför behöva 

utredas mer. Drätselkammaren skickade en remiss till stadsingenjören för verkställande. I 

samma veva planerades det var den nya vägen skulle dras fram och området för vägen kom att 

kallas riksvägsreservatet (se bild 7).31 Riksvägsreservatet ser idag likadant ut som det gjorde på 

40-talet. Det är helt orört i väntan på den nya genomfarten. 

                                                 
27 Utdrag av protokoll, Byggnadsnämnden i Motala (3/11-1942) 
28 Utdrag av protokoll, Byggnadsnämnden i Motala (3/11-1942) 
29 Protokoll, Drätselkammaren i Motala (28/12-1942) 
30 Protokoll, Stadsfullmäktige i Motala (20/1-1943) 
31 Protokoll, Drätselkammaren i Motala § 144 (7/3-1944) 
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Bild 7 Nuvarande sträckning av riksväg 50 (markerat svart) och den framtida sträckningen över Skepparpinan 
genom riksvägsreservatet (markerat grått) 
Källa: Projektbeskrivning –OPS, Riksväg 50 delen Mjölby-Motala inkl delen genom Motala, Vägverket (2007) s.5 
 

Förslag till arbetsplaner för nya rikshuvudvägen och Storgatan togs först upp i 

drätselkammaren 1946. Det var från Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen som de uppgjorda 

arbetsplanerna för omläggningen av rikshuvudvägen kom. Det nämndes dock inte något om en 

bro över Motalaviken utan istället en omläggning av rikshuvudvägen mellan Storgatan och 

stadsgränsen samt en nyläggning av Storgatan. Förslaget var alltså att reparera den nuvarande 

sträckningen genom staden istället för att bygga en ny. Drätselkammaren hade inget att erinra 

mot det nya förslaget. De skickade uppdraget att upprätta förslag till ändring av stadsplan 

beträffande Storgatans sträckning till stadsingenjören och stadsarkitekten i Motala.32

                                                 
32 Protokoll, Drätselkammaren i Motala § 87 (18/2-1946) 
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Mellan 1946 och 1954 var det tyst kring byggandet av ny riksväg och alternativ bro. Det som 

diskuterades flitigt var istället en permanentbeläggning av vägen mellan Motala- Vadstena, 

stensättning av Storgatan och reparering av storbron. Genomfartstrafiken gick uteslutande över 

storbron vid denna tid eftersom det inte fanns någon annan överfart. Motala blev dessutom en 

storkommun 1948 och detta kan vara en anledning till att bron över Motalaviken lades på 

hyllan för en tid.33

 

1954 behandlades frågan om förvärv av mark för anläggning av norra etappen av riksvägen 

genom staden. Efter överläggning beslöt drätselkammaren att markägarna skulle erbjudas ett 

pris av 1,75 kr/m2 under förutsättning att en uppgörelse i godo kunde träffas.34

 

3.2 Diskussionerna kring Skepparpinan 1961-1990 
Inte förrän 1963 utarbetades en arbetsplan för den nya sträckningen för riksväg 50. 

Arbetsplanen skickades in till Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och planerna för 

den nya riksvägen hade helt oväntat ändrat riktning. Det var inte längre en bro över 

Motalaviken som diskuterades utan det skulle istället läggas en ny väg genom centrum och 

byggas en helt ny bro alldeles intill den gamla storbron över Göta kanal och Motala ström. Den 

nya bron skulle vara en provisorisk lösning i avvaktan på omläggning till riksvägsreservatet. 

Utan diskussion beslöt drätselkammaren på förslag av arbetsutskottet att godkänna 

överenskommelsen mellan Motala stad och Statens järnvägar angående stadens andel i 

kostnaderna för ombyggnad och framdragning av riksväg 50 i den ändrade sträckningen genom 

staden. Den totala kostnaden för Motala stad skulle bli 1 040 000kr.35

 

Under 1972 startades evakueringen av de hyresgäster som hade fastigheter i området där den 

nya riksväg 50 skulle byggas. Göta Kanalbolag och Motala kommun skrev även under 

arrendekontrakt för mark i anslutning till riksvägens nya framdragning. Den nya bron över 

Göta kanal och Motala ström stod färdig och invigdes 1974.36

 

Under våren 1989 genomförde Motala kommun och Vägverket gemensamt en 

destinationsundersökning vid infarterna till Motala tätort. Syftet var att undersöka fördelningen 

mellan lokaltrafik och genomfartstrafik av det totala trafikflödet samt andelen tung trafik. 
                                                 
33 Flera protokoll från Drätselkammaren i Motala (1948-1954) 
34 Protokoll, Drätselkammaren i Motala § 16 (4/1-1954) 
35 Protokoll, Drätselkammaren i Motala § 303 (31/8-1970) 
36 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala (31/1-1972 och 25/2-1972) 
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Resultatet skulle användas som underlag för den framtida trafikplaneringen i och omkring 

Motala. Det visade sig att fördelningen mellan genomfartstrafik och lokaltrafik i stort var 

oförändrad jämfört med tidigare undersökningar men att den totala volymen hade ökat och 

även andelen tung trafik. Kommunstyrelsen började därför i denna veva att planera en 

”uppklassning” av riksväg 50.37

 

Med anledning av resultatet av destinationsundersökningen 1989 beslöt kommunstyrelsen 1990 

att redovisa ett förslag till kommunens fortsatta planering av genomfartsfrågan. Planeringen 

kom att kallas: ”Planering för framtida utbyggnad av riksväg 50 genom riksvägsreservatet och 

med bro, alternativt tunnel vid Skepparpinan”. Det redovisade förslaget innehöll ett antal 

punkter som kommunstyrelsen ville att kommunen skulle verkställa. Den första var att 

kommunens planering inriktas på att riksväg 50 ska få en ny sträckning genom 

riksvägsreservatet med bro alternativt tunnel under Skepparpinan. Den andra var att statens 

vägverk i samarbete med kommunen snarast utredde de tekniska och ekonomiska 

förutsättningarna för projektet samt en miljökonsekvensbeskrivning. Det tredje och sista kravet 

var ett markreservat som kunde möjliggöra en sammanbindning av riksvägarna 32 och 50 söder 

om Motala. Dessa krav från kommunstyrelsen skickades vidare till tekniska nämnden och 

kommunstyrelsen beslöt att avvakta nämndens åsikter och behandling av ärendet.38

 

Bara en knapp månad efter det första förslaget kom ett annat. I en motion till kommunstyrelsen 

krävde undertecknad att ett beslut fattades kring utnyttjandet av riksvägsreservatet och i en 

annan att kommunen omedelbart skulle utreda frågan och ta upp överläggningar med 

Vägverket. Kommunstyrelsen valde att återigen upprepa de tidigare kraven för en ny 

sträckning genom Motala.39

 

3.3 Diskussionerna kring Skepparpinan 1991-2007 
Under 1991 var det istället trafik och miljö som var på tapeten, inte Skepparpinan. Det 

diskuterades mycket kring lokal trafikförsörjningsplan, trafiksäkerhet i centrum och även 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på riksväg 50 och i city.40

 

                                                 
37 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 146 (17/4-1990) 
38 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 313 (17/9-1990) 
39 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 360 och § 361 (23/10-1990) 
40 Flera protokoll från Kommunstyrelsen i Motala (1991) 
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I översiktsplanen för Motala kommun- delen Motala stad 1992 hanterades en skrivelse av 

stadsbyggnadskontoret. Kontoret ville att kommunstyrelsen tog ställning till ett par frågor som 

skulle komma att bli riktlinjerna för kontorets fortsatta arbete. En av frågorna var ”omläggning 

av riksväg 50 genom Motala”.41 Två månader senare hade kommunen begärt ett samarbete 

med Vägverket för att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för projektet samt 

miljökonsekvensbeskrivningar. En styrgrupp bildades och fick som uppdrag att tillsammans 

med Vägverket bestämma tidpunkt för en konferens om riksväg 50:s framtida utbyggnad och 

prioritering i det nationella stamvägnätet.42

 

Ungefär ett år senare höll planeringschefen ett föredrag för kommunstyrelsen om den konferens 

man haft med anledning av riksväg 50- Skepparpinan. Samma kväll hölls ett informationsmöte 

för allmänheten kring frågan. Planeringschefen berättade även att kommunstyrelsen skulle få 

en redovisning av alternativa förslag beträffande Skepparpinan vid ett senare möte.43 Vid ett 

sammanträde två månader senare tog kommunstyrelsen emot en redovisning av Rolf Lövkvist, 

Kjessler och Mannerstråle AB, som på uppdrag av Vägverket hade utarbetat alternativa förslag 

till bro alternativt tunnel över Skepparpinan. Detta var den första förberedande utredningen i 

ärendet.44

 

Den förberedande utredning som Kjessler och Mannerstråle AB (KM) utarbetat för Vägverket 

och Motala kommun hette ”Rv 50 genom Motala- delen över Motalaviken”. Utredningen 

innehöll fyra alternativ som alla hade studerats. Alternativen som studerats var: högbro 

(snedkabelbro), högbro (konventionell betong- eller stålbro), lågbro och tunnel. Utredningen 

omfattade, förutom de fyra alternativen, även förutsättningar, konsekvenser och bilagor med 

ritningar och beräkningar.45

 

Efter att kommunen tagit del av KM´s förberedande utredning kring Motalaviken gjordes en 

konsekvensanalys. Det var teknisk produktion som utredde de kommunala konsekvenserna av 

den delutredning som KM utarbetat. I konsekvensanalysen framgick det att alternativet 

snedkabelbro kunde utgå från det fortsatta utredningsarbetet eftersom det var likvärdigt med en 

                                                 
41 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 94 (21/4-1992) 
42 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 158 (23/6-1992) 
43 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 140 (22/6-1993) 
44 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 175 (24/8-1993) 
45 Förberedande utredning av Kjessler och Mannerstråle AB, Rv 50 genom Motala- delen över Motalaviken (08-
1993) 
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konventionell högbro.46 En månad senare rekommenderade Motala kommun Vägverket att 

utesluta både alternativet snedkabelbro och lågbro i den fortsatta utredningen. De alternativ 

som fanns kvar var konventionell högbro och tunnel.47

 

I Vägverkets nationella vägplan som fastställdes av regeringen 1994 var RV 50, delen 

Ödeshög- Motala, prioriterad att genomföras under 10-årsperioden 1994-2003 med start 1996 

om planmässiga förutsättningar förekom.48 Vägverket överlämnade sin utredning till Motala 

kommun för yttrande i oktober 1994. Efter överläggning gav kommunen ett par yttranden över 

utredningen. Ett av dem löd såhär: ”Förutsättningen för en utbyggnad av riksväg 50 är att den 

kombineras med en lösning av genomfartstrafiken i Motala, d.v.s. att en förbindelse via 

Skepparpinan byggs och är färdigbyggd samtidigt med RV 50 delarna norr och söder om 

Motala.”49 Detta blev även ett av kommunstyrelsens beslut vid sammanträdets slut. 

 

I november samma år gavs en muntlig lägesrapport kring RV 50 av planeringschefen och 

stadsbyggnadschefen inför kommunstyrelsen. De beslutade att bjuda in Vägverket och 

Banverket till kommunstyrelsen i januari 1996 för ytterligare information.50

 

Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade 1996 att det skulle utföras en arkeologisk utredning 

i två etapper i form av kart- arkiv- och litteraturstudier och en specialinventering i fält av 

området för nya riksvägen. Det skulle även utföras en marinarkeologisk utredning av passagen 

vid Skepparpinan. Länsstyrelsen gav uppdraget till Riksantikvarieämbetet i Linköping. 

Resultatet skulle ligga till grund för länsstyrelsens senare beslut av ärendet.51

 

Den första vägutredningen i frågan utgavs 1997 av Vägverket. I den förberedande utredningen 

från 1993 studerades olika lösningar för delen över Motalaviken men kommunen 

rekommenderade Vägverket att utesluta alternativen snedkabelbro och lågbro. Vägutredningen 

från 1997 innehöll därför bara alternativen konventionell högbro och tunnel. Utredningen 

innefattade även befintliga förhållanden, planeringsförutsättningar och konsekvenser för den 

planerade sträckningen genom Motala.52

                                                 
46 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 215 (27/10-1993) 
47 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 240 (9/11-1993) 
48 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 335 (14/11-1994) 
49 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 31 (24/1-1995) 
50 Protokoll, Kommunstyrelsen i Motala § 345 (13/11-1995) 
51 Beslut, Länsstyrelsen i Östergötlands län, kulturmiljöenheten (9/2-1996) 
52 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) 
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I juni 1998 togs beslutet som Motala väntat på i 50 år. Regeringen fastställde den nationella 

vägplanen för åren 1998-2007 och i planen fastslogs att delen förbi Motala över Skepparpinan 

skulle genomföras under planperioden. Vägverkets styrelse beslutade senare i december samma 

år att projektet skulle påbörjas under åren 2003-2005.53

 

I Motala kommuns verksamhetsberättelse för året 1998 understryker kommunstyrelsens 

ordförande att kommunens inlägg och uppvaktningar kring RV 50 gett ett mycket konkret 

resultat då delen genom Motala med förslag om en högbro vid Skepparpinan fanns i 

Vägverkets planering med möjlig byggstart ca 2003. Även i 1999års berättelse fasthåller 

ordföranden att byggstart skall ske under 2003.54

 

År 2001 beslutade Vägverket att påbörja framtagandet av en arbetsplan för förbifarten Motala 

med en högbro över Skepparpinan, istället för en tunnel (se bild 8). Vägverket ansåg att en 

högbro skulle bli viktig i Motalas stadsbild och utgöra ett markant blickfång i landskapet till 

skillnad från en tunnel. Byggstart beräknades till år 2004.55

 
Bild 8 Ett fotomontage av den framtida bron över Skepparpinan, vy från Vättern österut över Motalaviken 
Källa: Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (1997) s.67 

                                                 
53 Brev till Näringsdepartementet undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson i Motala 
kommun (7/6-1999) 
54 Verksamhetsberättelse Motala kommun, Motala (1998 och 1999) 
55 Pressmeddelande ”Valet av bro över Skepparpinan, rv 50, förbi Motala presenteras” av Vägverket (20/3-2002) 
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I förvaltningsberättelsen för 2003 framhölls att projektet för RV 50 inte kommit närmare en 

slutlig lösning då Vägverket i sina prioriteringar skjutit fram projektet vilket innebar en 

byggstart tidigast 2008.56  

 

Fler motgångar följde. För att få behålla SAAB i Trollhättan beslutade regeringen 2004 att föra 

över pengar från olika vägprojekt till infrastruktursatsningar i Västsverige, det s.k. 

Trollhättepaketet. En av de infrastrukturella satsningarna som stoppades var bl.a. den fortsatta 

projekteringen av riksväg 50. I Vägverkets nuvarande planer kan en byggstart för RV 50 ske 

mellan 2012-2015. Men regeringen har nu tagit fram projekt som kan vara aktuella för Motala 

och RV 50. Projekten kallas OPS, offentlig och privat samverkan (beskrivning i 

undersökningen). I juni 2007 kom beskedet att RV 50 fanns med på OPS- listan, vilket skulle 

betyda att planeringen som avbröts 2003 hos både Vägverket och kommunen skulle återupptas. 

Byggstarten kan tidigareläggas till 2009-2010 om regeringen beslutar att förbifarten kan 

byggas via OPS. Vägverket har lämnat in en prioriteringslista till regeringen där bron över 

Motalaviken står högst upp på listan av samtliga Vägverkets projekt.57

                                                 
56 Årsredovisning ur Förvaltningsberättelse, Motala kommun, Motala (2003) 
57 Gruppförsändelse från Tidningen Svenska Kommuner, Motala- Infrastruktur och näringsliv i fokus, Årgång 7 
2007/2008, artikel ”Bilden av Motalas framtid – bro i horisonten”, Motala kommun (11-2007) 
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4 UNDERSÖKNING 

 
Min undersökning är indelad under olika rubriker, nämligen mina frågeställningar. Jag kommer 

att använda frågeställningarna som överskrifter för att göra avhandlingen lättorienterad och 

strukturerad. Under varje rubrik behandlas frågeställningen men det är i den avslutande delen 

jag först sammanfattar och drar slutsatser kring undersökningen. 

 

4.1 Hur planeras genomförandet av Skepparpinan? 
Motalaviken delas av sundet Skepparpinan i en inre, mer sluten, del och en yttre del som 

öppnar sig mot Vättern. Vyn över Skepparpinan sammanför Motalaviken och Vättern och 

inifrån stadskärnan ser man ut över sundet. Valet av alternativ väg påverkar både 

landskapsbilden sedd ifrån Motalas centrala delar och upplevelsen av Motalaviken som öppen 

eller sluten mot Vättern. År 2001 beslutade Vägverket att en högbro skulle bli det bästa 

alternativet av väg över sundet och det är därför det enda alternativ som finns med i dagens 

detaljplan. Vid Skepparpinan är Motalaviken ca 250 meter bred och har ett största djup på ca 5 

meter. På södra sidan av Skepparpinan sträcker sig ett skogsbeklätt vegetationsområde. Norra 

sidan av viken består av öppna gräs- och koloniytor begränsade av villaområden på båda sidor. 

Det planlagda riksvägsreservatet sträcker sig sedan norrut på denna sida och är omringat av 

kvarter med omväxlande bostäder och arbetsplatser. Nedan presenteras planeringen och 

finansieringen av bron idag.58

 
4.1.1 Arbetsplan och utformning av bron 
Planeringen kring den alternativa vägen genom Motala har pågått sedan 1940-talet. Men för att 

genomföra ett stort projekt som detta krävs god planering. För att bygga en allmän väg krävs 

först att projektet prövas enligt Väglagens bestämmelser. Prövningen sker i tre steg; förstudie, 

vägutredning och arbetsplan. Förstudien i detta fall för RV 50 gjordes 1993 av ingenjörsfirman 

Kjessler och Mannerstråle på uppdrag av Vägverket och Motala kommun. Fyra år senare 

(1997) utfördes en vägutredning av Vägverket och arbetsplanen är i princip färdig. Då det inte 

har beslutats när byggandet kan sätta igång har arbetsplanen ännu inte kunnat fullföljas. Den 

kan bara fullbordas när byggandet fått ett startdatum. För varje skede ska det även göras en 

miljökonsekvensbeskrivning. Prövningen inför Skepparpinan har skett i en öppen 

planeringsprocess där allmänheten och berörda markägare genom samrådsmöten och 

                                                 
58 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) s.65ff 
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utställningar har fått insyn och möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen har varit 

remissinstans i alla skeden av planeringen.59

 

Arbetsplanen är alltså det näst sista skedet i planerings- och projekteringsskedet för en väg. 

Planen ska innehålla den information som är nödvändig för fastställelsen, dvs. uppgifter om 

vägens fysiska och miljömässiga ”intrång” och även vägens kostnader. I nästa skede, när en 

bygghandling tas fram, bestäms exakt hur vägen ska byggas. Arbetsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska godkännas av Länsstyrelsen innan den skickas för 

fastställelse. Arbetsplanen för RV 50, som den ser ut idag, omfattar en sträcka från Södra 

Freberga, där vägen går i den befintliga väg 50:s sträckning parallellt med järnvägen, fram till 

Fors för att fortsätta på en bro över Motalaviken. På norra sidan av Motalaviken fortsätter 

vägen i ett 60 år gammalt vägreservat för att ansluta till den befintliga väg 50 vid 

Luxorrondellen och fortsätter sedan därifrån i den befintliga riktningen. Den nya vägen ska 

utformas som en fyrfilig väg med en vägbredd på 18,5 meter och med tre trafikplatser: Fors 

(söder om Motalaviken), Storgatan (Luxorrondellen) och Metallvägen (norr om Motalaviken). 

Utöver de fyra vägfälten ska sju planskilda passager för gång- och cykeltrafik skapas.60

 

I Vägverkets vägutredning från 1997 fanns både tunnel och högbro- alternativet med. Idag är 

det alltså endast högbro som är det tänkbara. I vägutredningen beräknades högbron bli ca 700 

meter lång från södra landfästet till norra ändpunkten (som ligger norr om Drottninggatan). 

Jämfört med den tidigare studerade snedkabelbron kan en konventionell högbro läggas i kurva 

och därmed anpassas bättre till omgivningen. Grundläggningen av bron skulle utföras på södra 

sidan direkt på kalkstensberggrunden. Grundläggningen skulle i övrigt ske på slagna pålar. 

Vägverket underströk i sin utredning att utformningen av bron var oerhört vikig eftersom den 

skulle komma att bli ett dominerande inslag i landskapsbilden. Vägverket framlade två olika 

skisser på förslag till bron i sin utredning. Alternativen handlade kring vilket material som 

skulle användas, stål eller betong, spannindelning och detaljutformning av pelare och dylikt.61

 

I utredningen från 1997 studerades dock flera alternativ kring RV 50 och delen genom 

Motala av Vägverket. Att det skulle byggas en bro eller tunnel var däremot bestämt. 

Alternativen som presenterades i utredningen var hur vägen skulle dras innan och efter 
                                                 
59 Program för detaljplaneläggning, Ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, 
Kommunledningskontoret/stadsbyggnad, Motala kommun (20/8-2007) 
60 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Väg 50 genom Motala, Sammanfattning kap 1, Motala kommun (2007) 
61 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) s.44 
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bron/tunneln. Utredningen visade även hur tillfarterna till bron över Motalaviken skulle se ut. 

För att komma upp på bron skulle det krävas en relativt hög vägbank söder om bron. Närmast 

bron skulle den bli ca 15 meter hög. Broalternativet skulle medföra en vidsträckt utsikt över 

Motala och Vättern. Vägverket betonade även att trafikanterna skulle få möjlighet att, mellan 

skogsområdena i söder och slättområdena i norr, uppleva områdets speciella karaktär där 

staden möter vattnet.62

 

Planeringen för RV 50 genom Motala har som bekant pågått sedan 1940-talet och 

förutsättningarna och den tänkta utformningen har ändrats med tidens gång. Det är Vägverket 

som äger frågan om vägens omläggning och ansvarar och driver därmed planeringen enligt 

Väglagens bestämmelser. Länsstyrelsen har mycket att säga till om genom lagstiftning i 

planeringen. Kommunen är en viktig samrådspart som kan påverka men dock inte avgöra 

Vägverkets ställningstaganden i den stegvisa processen. Mellan Vägverket och kommunen 

råder samsyn om den inriktning som gäller för den fortsatta planeringen. Planeringen mellan 

Vägverket och kommunen har idag nått fram till ett flertal beslut. Det som beslutats om RV 50- 

delen genom Motala är följande: 

- Den nya riksväg 50 får sin sträckning genom riksvägsreservatet och passagen över 

Motalaviken utformas som en högbro 

- Bron förses med gång- och cykelbana och anslutande gång- och cykelvägar byggs ut 

- Vägen dimensioneras på huvuddelen av sträckningen för en hastighet av 90 km/h och 

utformas med fyra körfält och mitträcke. Tre trafikplatser utformas med planskilda 

korsningar där riksvägstrafiken är genomgående 

- Den omlagda vägen och dess närområde ska ges en utformning som ansluter väl till 

omgivande landskap och stadsbebyggelse. Broar och andra konstbyggnader, slänter, 

bullerskärmar mm kräver särskild omsorg 

- Dagvatten från vägen till recipienten ska omhändertas på ett sådant sätt att långsiktiga 

miljökrav tillgodoses 

- Vägverket har genom parallella uppdrag låtit fem konsulter ge förslag till utformning av 

högbro över Motalaviken.63 

Dessa beslut har stegvis formats i den planeringsprocess Vägverket inledde 1993 och som 

sedan drivits i nära samråd med kommunen. 

                                                 
62 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) s.53ff 
63 Program för detaljplaneläggning, Ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, 
Kommunledningskontoret/stadsbyggnad, Motala kommun (20/8-2007) s.8f 
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En arbetsplan har alltså upprättats för delen genom Motala men den har ännu inte ställts ut på 

grund av att arbete med detaljplaner pågår. Motala kommun beräknar kunna anta dessa planer 

våren 2008. Miljödom för bron över Motalaviken kommer att sökas då arbetsplanen är 

fastställd.64

 

4.1.2 Den planerade finansieringen av Skepparpinan 

Den 18:e juni 2007 presenterade Vägverket sin lista över tänkta OPS- projekt och Motala och 

riksväg 50 fanns med på listan. Vägverket lämnade sedan över en prioriteringslista till 

regeringen där RV 50 genom Motala stod överst. Regeringen har lagt in objekten i 

höstbudgeten och presenterar upphandlingarna under 2008. Regeringens beslut kan innebära 

en tidigareläggning med minst fem år för RV 50- förbifarten med bro över Skepparpinan. Det 

skulle innebära en byggstart redan 2010.65

 

Men vad innebär OPS? Numera finns en ny möjlighet att genomföra samhällsintressanta 

satsningar genom samverkan mellan det offentliga och det privata, s.k. Offentlig Privat 

Samverkan (OPS). Motala och riksväg 50 faller in under de kriterier som man har ansett vara 

vägledande. Kriterierna är bl.a. investeringsvolym, hur planläget ser ut, om projektet är 

lönsamt, konkurrensmässighet nationellt och internationellt, livscykelkostnad, avtalstid samt 

slutfinansiering. Motala uppfyller dessa kriterier och står därför högst upp på 

prioriteringslistan.66

 

OPS innebär att privata vägentreprenörer betalar ombyggnaden av vägen med egna pengar 

och sedan står för det löpande underhållet. Staten betalar sedan tillbaka pengarna till den 

privata entreprenören och tar över ägandet. Avbetalningen sker under ca 25-30 år. Staten tar 

alltså över ägandet efter 25-30 år. Modellen infördes i England under 80-talet och har fått 

spridning i Europa. Både Norge och Finland har använt sig av modellen. Regeringen i 

Sverige anser att det ska handla om relativt stora projekt som har samhällsnytta och som är 

geografiskt avgränsande, alltså inte ingå som en länk i något redan pågående statligt 

finansierat projekt. Motala lever upp till de kriterierna eftersom det handlar om en bro över 

Motalaviken och en eventuell sammanbindning av RV 50 och 32. Det är ytterst geografiskt 

avgränsande och det ingår inte heller i något pågående statligt finansierat projekt. Anders 
                                                 
64 Projektbeskrivning –OPS, Riksväg 50 delen Mjölby-Motala inkl delen genom Motala, Vägverket (3/5-2007)s.10 
65 Artikel i Östgöta Correspondenten, ”18 juni ödesdatum för ny bro på Skepparpinan” (29/5-2007) 
66 Gruppförsändelse från Tidningen Svenska Kommuner, Motala- Infrastruktur och näringsliv i fokus, Årgång 7 
2007/2008, artikel ”Bilden av Motalas framtid – bro i horisonten”, Motala kommun (11-2007) s.12f 
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Björklund, projektledare för OPS -arbeten inom näringsdepartementet, uttryckte i Östgöta 

Correspondenten att mycket talade för att Skepparpinan skulle komma med i den första 

omgången av OPS –projekten. Han menade att med hänvisning till de olyckor med 

långtradare de sista åren i Motala har planeringen för RV 50 redan kommit långt. 

Regeringens avsikter med OPS –projekt är att få en effektivare väghållning. Avslutningsvis 

underströk Anders Björklund att privat samverkan hittills visat att projekt av denna typ blir 

bättre underhållna eftersom staten inte betalar ut några pengar förrän vägen är klar.67

 

För att de privata företagen, som investerar i byggandet, ska kunna gå runt kommer bron över 

Motalaviken att finansieras med broavgifter. En förutsättning för att trafikanter ska välja den 

nya vägen över viken är dock att övriga delar mellan Mjölby och Motala byggs ut samtidigt. 

Motala kommun är beredda att delfinansiera utbyggnaden med upp till 100 miljoner kr. 

Totalkostnaden för hela väg- ombyggnaden skulle då bli 1330 miljoner kr (1,33 miljarder kr). 

Kostnaden för bron uppgår till ca 800 miljoner kr (redan inräknat i 1,33 miljarder kr). När det 

gäller avgiftsdelen har beräkningar gjorts av i vilken mån som investeringen helt eller delvis 

kan finansieras med avgifter. Beräkningar har utförts av Vägverket med hjälp av 

trafiksimuleringar, den s.k. EMME- modellen. Beräkningarna har konstaterat att om en avgift 

av 5 kr för lätt trafik och en avgift av 93 kr för tung trafik tas ut kan delen genom Motala helt 

finansieras med de avgifter som tas ut för bron. De avgifter som tas ut kommer dock att 

medföra en viss trafikminskning, dels genom ändrat vägval och dels genom att resor inte 

genomförs. Det är den lätta trafiken som troligtvis kommer att påverkas av avgifterna. 

Trafikminskningen har beräknats till ca 20 % eller 1100 fordon/dygn för lätta fordon. För den 

tunga trafiken har inte antagits någon trafikminskning p.g.a. avgifter. Ett problem som 

uppstått är att trafiken som väljer att inte korsa bron p.g.a. avgiften troligtvis kommer att 

välja den gamla genomfartssträckan. Detta skulle, enligt Vägverket, kunna förhindras genom 

utfärdande av lokala trafikbestämmelser som förhindrar passage genom Motala centrum. För 

att reducera trafikbortfallet för den lätta trafiken skulle även ett rabattsystem kunna införas 

för de boende och förvärvsarbetande i Motala kommun.68

 

Vägverket skriver i sin projektbeskrivning att vinsterna med en OPS - lösning är att hela 

projektet kan genomföras samtidigt istället för etappvis. Ett stort projekt med bl.a. en lång 

                                                 
67 Artikel i Östgöta Correspondenten, ”18 juni ödesdatum för ny bro på Skepparpinan” (29/5-2007) 
68 Projektbeskrivning –OPS, Riksväg 50 delen Mjölby-Motala inkl delen genom Motala, Vägverket (3/5-2007)s.11 
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bro bör även vara av intresse för utländska byggföretag. Detta kan, enligt Vägverket, leda till 

ökad konkurrens och effektivt byggande.69

 

4.1.3 Stadsbyggnadschefens tro om framtiden 

Stadsbyggnadschefen i Motala, Barbro Eklund, ställer sig frågande till projektets framtid. Hon 

betonar att regeringen fortfarande inte är överens om huruvida man vill genomföra några OPS-

projekt och därför skjuter man de politiska besluten framför sig. Som det ser ut nu, framhåller 

Eklund, kommer det att stå klart först hösten 2008 om regeringen vill gå vidare. I så fall 

kommer projektet att finnas med i budgetpropositionen och i den nya 

infrastrukturpropositionen. Om Skepparpinan planeras att byggas med hjälp av OPS tror 

Eklund att det kan bli en byggstart runt 2010 och ett färdigställande i slutet av 2012. Hon 

understryker dock att detta är hennes egna spekulationer och att det än så länge är omöjligt att 

veta.70

 

4.2 Vilka är för Skepparpinan och vad finns det för argument? 
Det är många som tyckt till i frågan kring Skepparpinan och argumenten är åtskilliga. Jag har 

därför valt att dela in dem i underrubriker. Då min uppsats syftar till att presentera en 

samhällsplaneringsfråga ur statligt, kommunalt och lokalt perspektiv fann jag det därför 

lämpligt att dela in argumenten på samma sätt. Sist följer argument från övriga intressenter. 

 

4.2.1 Argument från statligt håll 

Vägverket har gjort ett flertal utredningar kring frågan om ny väg genom Motala (som jag 

tidigare refererat till). Syftet med utredningarna har varit att förbättra trafik- och 

miljöförhållandena i Motala och i norr och södergående riktning på RV 50. Varje dag passerar 

ca 20 000 fordon genomfarten, varav ca 2000 tunga fordon med farligt gods. På RV 50 

transporteras årligen ca 12 000 ton farligt gods. Antalet trafikolyckor är stort och det är detta 

man vill åtgärda. Den nuvarande RV 50 genom Motala utgör, enligt Vägverket, en stor barriär 

och ett mycket dominant inslag i stadsbilden och den kulturhistoriskt värdefulla miljön. 

Trafiken orsakar buller och andra störningar för de boende. De som bor längs med genomfarten 

är de som drabbas mest av den högljudda trafiken. En upprustning av nuvarande RV 50 med 

bro över Skepparpinan skulle förbättra trafiksäkerheten, särskilt för gång- och cykeltrafik. 

Åtgärderna skulle innebära att hastigheten på den nuvarande genomfarten dämpas och att 
                                                 
69 Projektbeskrivning –OPS, Riksväg 50 delen Mjölby-Motala inkl delen genom Motala, Vägverket (3/5-2007)s.12 
70 Intervju via e-mail med Motalas stadsbyggnadschef Barbro Eklund (18/12-2007) 
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Storgatan smalnas av. Den förbättrade säkerheten på vägen är av högt värde, enligt 

Vägverket.71  

 

Riksväg 50 uppfyller heller inte kraven som ställs för det nationella stamvägnätet. Standarden 

och miljö- och trafiksituationen är under all kritik, menar Vägverket. Vägen passerar även intill 

ett par skolor, vilket är ett gott argument för att lägga om vägen.72

 

Den nuvarande genomfarten erbjuder dock trafikanterna både positiva och negativa intryck, 

anser Vägverket. Det positiva kan vara att trafiken får ”se mer” av Motala än bara en genomfart 

i stadens utkant. Det negativa är irritationsmoment i form av trafikljus, bilköer och 

broöppningar. På den nya förbifarten över Skepparpinan försvinner praktiskt taget alla dessa 

irritationsmoment eftersom trafiken leds över en högbro istället för en lågbro.73

 

Sju östgötaledamöter från allianspartierna skrev i juni ett brev till infrastrukturminister Åsa 

Torstensson och uppmanade att satsa på Ostlänken och bron över Motalaviken. Eftersom 

Vägverket då för närvarande nedprioriterat Skepparpinan bad ledamöterna regeringen att tänka 

om. De menade även att riksvägsbron över Skepparpinan skulle vara ett lämpligt 

försöksprojekt för alternativ finansiering, OPS, av infrastruktursatsningar.74

 

Länsstyrelsen i Östergötland står även bakom förslaget att bygga bron över Skepparpinan. 

Ordföranden för Länsstyrelsen i Östergötland, Björn Eriksson, sade i en artikel i Linköpings 

Tidning/ Kinda Posten att de på Länsstyrelsen är ålagda av regeringen att prioritera vad 

Banverket och Vägverket säger. Han framhöll även att de är ålagda att prioritera de nationella 

vägarna i Östergötland.75

 

I ett yttrande från Länsstyrelsen står det även att efter en sammanvägd bedömning finner 

Länsstyrelsen att en bro över Skepparpinan, samt en upprustning av befintliga vägar, är att 

föredra ur allmän synpunkt. Det är, enligt Länsstyrelsen, en viktig regional fråga när det gäller 

vägstandard och kommunikationsförutsättningar i västra länsdelarna och även en viktig lokal 

fråga beträffande miljö och säkerhet. Behovet av att samordna vägprojekt med den kommunala 
                                                 
71 Kompletterande vägutredning om förbättring av nuvarande väg, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, 
Samrådshandling, Vägverket (03-2000) s.3 
72 Artikel, www.vagverket.se, ”Väg 50, genom Motala, med bro över Motalaviken” Vägverket (23/2-2007) 
73 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) s.64 
74 Artikel, www.svt.se, ”Tänk om uppmanar alliansen” (15/6-2007) 
75 Artikel i Linköpings Tidning/ Kinda Posten (LK), ”Östsam ifrågasätter länsstyrelsen” (23/5-2007) 
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fysiska planeringen är mycket stort eftersom RV 50 ska dras genom en befintlig tätortsmiljö 

och tidigare planlagda områden.76

 
4.2.2 Argument från kommunalt håll 

Motala kommun har varit en drivande faktor i frågan kring RV 50 och Skepparpinan. Både 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har hanterat frågan under en längre tid. I de 

protokoll från kommunstyrelsen jag läst inför denna uppsats har jag kunnat se att det alltid varit 

någon som yttrat sig kring frågan, både för och emot. Det har dock aldrig varit en majoritet av 

”emot -röster” eftersom projektet nu står inför en närmare verklighet än aldrig förr. 

 

År 2005 skrev Gunnar Axén (m) från Motala kommun en interpellation77 till statsrådet Ulrika 

Messing om bro över Skepparpinan i Motala. Han beskrev trafiksituationen i Motala och 

betonade att Skepparpinan är ett viktigt projekt, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Som 

situationen ser ut trafikeras Motala innerstad intensivt av tung trafik och detta är en stor 

säkerhetsrisk, framhöll Axén. Olyckor med välta långtradare och bilar med tunga släp har blivit 

vanliga inslag i Motala. Regeringen beslutade den 28:e oktober 2004 om en utbyggnad av RV 

45 till Trollhättan. Bron över Skepparpinan skulle egentligen ha varit med i Vägverkets projekt 

som skulle genomföras inom en snar framtid. Men projektet fick dock skjutas på framtiden 

ännu en gång p.g.a. investeringarna för att rädda kvar jobb i Trollhättan. Axén underströk att 

detta med Trollhättan var ett tecken på svagheten i regeringens infrastrukturbudget. När något 

nytt ska byggas måste genast något annat redan planerat prioriteras bort och i detta fall var det 

säkerheten för Motalaborna som fick stryka på foten. Det är inte rimligt att ställa regioner mot 

varandra på det sättet, menade Axén. Bron över Skepparpinan skulle förbättra transportvägarna 

och infrastrukturen för det lokala näringslivet. Bron skulle även förkorta vägen för den tunga 

trafiken med drygt två kilometer, vilket totalt skulle spara in fem miljoner onödiga 

fordonskilometer per år. Avslutningsvis betonade Axén att regeringen måste agera för att 

snabba upp processen kring Skepparpinan. Han avslutade med att fråga statsrådet ”Hur avser 

statsrådet att agera för att bron över Skepparpinan inte fortsatt ska skjutas på framtiden till 

förmån för av regeringen mer prioriterade projekt?”78

 

                                                 
76 Yttrande från Länsstyrelsen Östergötland till Vägverket ”Vägutredning, Rv 50 genom Motala och Rv 36, delen 
Smedsby –Offerby” (23/6-1997) 
77 Interpellation är ett förslag som syftar till att initiera debatt i angelägna frågor 
78 Interpellation av Gunnar Axén (m) till statsrådet Ulrika Messing om bro över Skepparpinan i Motala, Motala 
kommun (19/4-2005) 
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Motala kommun har varit den instans som lobbat för Skepparpinan till högre instanser. 

Representanter från Motala kommun har flera gånger uppvaktat regeringen med blandat 

resultat. 2005 sade kommunrådet Johan Andersson (s) i Motala till Östgöta Correspondenten 

att det hela tiden handlar om att föra frågan vidare, att tala för varan och att göra 

trafiksituationen i Motala så känd som möjligt i regeringsorganisationen. När Skepparpinan 

kommer på tal ska man genast veta vad det är för objekt det handlar om, menade Andersson, 

och att senarelägga projektet Skepparpinan skulle vara absurt och leda till katastrofala följder 

för de boende i Motala och för närmiljön om en olycka med farligt gods skulle inträffa igen. 

Andersson pekade även på det samhällsslöseri som kan bli följden av att Vägverkets redan 

färdiga arbetsplan bara blir liggande och att kommunens detaljplanearbete delvis kan vara gjord 

i onödan. Denna typ av handling är, enligt Andersson, en färskvara och en arbetsplan för ett 

vägbygge får därför inte vara äldre än fem år.79

 

Vänsterpartiet i Motala presenterades i juli 2006 ett kommunalpolitiskt program för 

infrastruktur. Det stod att trafikpolitikens mål i Motala är att underlätta transporter av 

människor och varor och att det är av stor vikt att allmänhetens intressen tillgodoses då det 

gäller lättillgänglighet, trafiksäkerhet för alla trafikslag och en god luftmiljö i centrum. 

Centrum ska vara en trivsam och säker mötesplats för människor och Vänsterpartiet 

presenterade därför ett antal punkter som de ansåg vara de viktigaste att arbeta för. Den fjärde 

punkten löd ”att RV 50/Skepparpinan tidigareläggs”.80  

 

Representanter för både Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Motala har 

alltså lobbat och förespråkat för den nya sträckningen genom Motala och över Skepparpinan. 

Ett konstaterande av detta är att Motala kommun står enat inför att bygga den nya förbifarten så 

snart som möjligt. 

 

I programmet för detaljplaneläggning av RV 50 understryker stadsbyggnadskontoret i Motala 

att förutom att tillgodose det grundläggande behovet av bättre framkomlighet och säkerhet för 

genomfartstrafiken med mindre störningar för omgivningen, ska den nya vägen också ge goda 

förutsättningar för den lokala trafiken mellan stadsdelar i Motala. Den nya vägen avser alltså 

även att gynna lokalbefolkningen i Motala, inte bara genomfartstrafiken. Den nya vägen 

                                                 
79 Artikel i Östgöta Correspondenten, ”Fortsatt påtryckning om Skepparpinan” (30/6-2005) 
80 Vänsterpartiet Motala, ”Vänsterpartiets kommunalpolitik, Programpresentation, Infrastruktur”, Motala (12/7-
2006) 
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kommer att ge trafikanten en säker genomfart utan korsande gator och en möjlighet att hålla 

jämn hastighet. Bullerskydden på bron ska bli genomsiktliga vilket ger trafikanten en utblick 

över viken och en identitet till Motala, skriver Stadsbyggnadskontoret.81

 

4.2.3 Argument från lokalt håll 

I juni 2007 cyklade och promenerade ca 600 Motalabor fram och tillbaka längs med Storgatan 

för att manifestera att bron över Skepparpinan måste byggas snarast. Längs med Storgatan går 

den nuvarande sträckningen/genomfarten av RV 50 i Motala. Parollen för manifestationen var 

”65 års väntan är nog- bygg förbifarten nu”. Det var främst boende längs med Storgatan som 

demonstrerade, men även boende från andra delar av Motala och många aktiva 

kommunpolitiker. Argumenten för att bygga bron var många. Ett argument var att oljudet från 

trafiken längs gatan gör det omöjligt för de boende att ha öppet fönster på natten och att aldrig 

kunna släppa in frisk luft var ett annat. En boende på Storgatan framhöll att om hon ställer ett 

glas vatten nära ett öppet fönster blir det odrickbart på mindre än 10 minuter. En kvinnlig 

kommunalpolitiker (kd) framhävde att hon inte vågade släppa sin 10-åriga son till 

fotbollsträningen själv eftersom han skulle behöva korsa RV 32 och RV 50. Istället valde hon 

att skjutsa honom till träningen. Riksdagsledamoten Karin Granbom (fp) deltog också i 

cykelmanifestationen och underströk att det är otroligt viktigt med manifestation eftersom det 

visar att även medborgarna i Motala anser att det är nödvändigt med en ny förbifart genom 

staden.82

 

En insändare i Motala Tidning i oktober hade överskriften ”Bygg Skepparpinan nu”. Det var 

företaget Fastighetsägarna som låg bakom uppmaningen. Fastighetsägarnas ordförande för 

Motala distrikt, Joakim Bierfeldt, och distriktsansvarige för Linköping, Robert Bendtz, skrev 

att de till fullo ställde sig bakom förslaget om Skepparpinan och hoppades att byggandet kunde 

börja så snart som möjligt. De betonade att brons viktigaste fördel är att den tunga trafiken 

genom Motala försvinner. Det skulle i sin tur förbättra närmiljön och ge säkrare promenader till 

skola och arbete. De menade även att bron skulle kunna öppna möjligheter för en bättre 

planlösning för Drottningplan och Storgatans genomfart och de genomresande trafikanterna 

skulle få en bättre bild av Motala och vad staden har att erbjuda. Detta skulle i sin tur kunna 

                                                 
81 Program för detaljplaneläggning, Ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, 
Kommunledningskontoret/stadsbyggnad, Motala kommun (20/8-2007) s.10 
82 Artikel i Östgöta Correspondenten, ”Igår kväll gick startskottet för en bro över Skepparpinan” (12/6-2007) 
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leda till mer försäljning och fler jobb i Motala. Insändarskribenterna avslutade med att 

uppmana: ”bygg bron nu!”83

 

Ett annat argument som talar för att byggandet av Skepparpinan ska tidigareläggas är den 

planerade utbyggnaden av järnvägen i Motala. Järnvägen planeras att bli dubbelspårig och detta 

skulle i sin tur kräva en ny bro över kanalen eftersom järnvägsbron idag är enkelspårig. I 

spalten för ”Ordet fritt” i Östgöta Correspondenten presenterade en insändare i mars en idé att 

sammanlänka en ny järnvägsbro med landsvägsbron över Skepparpinan. Han menade att 

Vägverket och Banverket skulle kunna samarbeta för att påskynda byggstarten. Motala skulle 

enbart vinna på det tänkbara samarbetet eftersom dubbelspåret och bron över Skepparpinan 

skulle stå färdigt samtidigt. Insändaren uppmanade att det var läge att tänka om, innan 

planeringen gått för långt.84

 

4.2.4 Argument från övriga intressenter 

Östgöta Trafiken (kollektivtrafiken i Motala) framhöll i Vägverkets utredning att en ny 

sträckning för RV 50 är positiv eftersom genomfartstrafiken istället leds utanför centrum och 

lämnar mer plats för busstrafiken i centrum.85

 

AB Göta Kanalbolag skrev i sitt remissvar till Vägverket att de stödde förslaget om riksvägs 

50:s sträckning förbi Motala vid Skepparpinan, antingen som högbro med minst 22 meter 

segelfri höjd eller som tunnel under Motalaviken.86

 

4.3 Vilka är emot Skepparpinan och vad finns det för argument?  

Jag har valt att dela in emot- argumenten på samma sätt som för- argumenten, nämligen under 

statligt, kommunalt, lokalt och övrigt håll. 

 

4.3.1 Argument från statligt håll 

I Vägverkets samrådshandling 2000 presenterades en rad olika argument för att Skepparpinan 

skulle byggas och flertalet var av ”för” - karaktär. Men Vägverket kunde ändå konstatera ett 

                                                 
83 Insändare i Motala Tidning, ”Bygg Skepparpinan nu!”, (25/10-2007) 
84 Insändare i Östgöta Correspondenten, ”Tidigarelägg bygget av bron över Skepparpinan” (5/3-2007) 
85 Sammanställning av remiss- och enkätsvar, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägutredning maj 1997, 
Vägverket (09-1997) 
86 Sammanställning av remiss- och enkätsvar, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägutredning maj 1997, 
Vägverket (09-1997) 
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argument emot bygget, det ekonomiska. Rent trafikekonomiskt ansåg Vägverket att 

upprustningsalternativet för RV 50 var mycket negativt, då bron skulle kosta Motala kommun 

mer pengar än vad som fanns tillgängligt. Den förbättrade säkerheten skulle heller inte kunna 

balansera ökade tid- och fordonskostnader.87

 

Att regering och riksdag ännu inte prioriterat och tagit ett nytt beslut kring Skepparpinan har 

jag inte betraktat som ett emot- argument eftersom de tidigare beslutat att RV 50 ska byggas 

om. Det är beslutet om Skepparpinan ska byggas som OPS- projekt eller inte som kommer att 

avgöra om regering och riksdag vill fortsätta med RV 50-frågan och verkställa ombyggnaden. 

 

4.3.2 Argument från kommunalt håll 

Jag har inte funnit några emot- argument från kommunalt håll. 

 

4.3.3 Argument från lokalt håll 

I september i år bjöd kommunen in allmänheten till samråd inför detaljplanearbetet med 

Skepparpinan. Samrådet hölls i ett fullsatt Folkets Hus i Motala. Många motståndare till bron 

var samlade och Östgöta Correspondenten redovisade medborgarnas åsikter dagen efter. En 

medborgare ska ha yttrat: ”Ni skiter fullkomligt i vad befolkningen tycker”. Med ”ni” menade 

han ett flertal kommunpolitiker som var närvarande och även två representanter från 

Vägverket. Stadsbyggnadskontorets Barbro Eklund och Alf Johansson fanns även på plats för 

att informera om hur långt planeringen kommit. Flera av motståndarna på mötet hade ännu inte 

lagt tunnelalternativet på hyllan. Trots att alternativet valdes bort av Vägverket 2001 ville de 

närvarande på mötet ändå propagera för tunneln. Ett förslag som togs upp var att lägga både 

järnvägen och riksvägen i en gemensam tunnel under Motalaviken istället för över. En 

fastighetsägare ifrågasatte att ingen ersättning utgår till dem vars hus minskar i värde. 

Kommunalrådet Eva Isaksson Ribers (m) uppmanade de missnöjda att gå via de politiska 

partierna. Hon underströk även att riksvägsreservatet tillkom för 65 år sedan och att de flesta 

som bor längs reservatet varit medvetna om att en ny väg skulle byggas förr eller senare. 

Stadsbyggnadschef Barbro Eklund beklagade dock att fastighetsägarna fått vänta på besked så 

länge.88

 

                                                 
87 Kompletterande vägutredning om förbättring av nuvarande väg, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, 
Samrådshandling, Vägverket (03-2000) s.3 
88 Artikel i Östgöta Correspondenten, ”Broplaner möter hårt motstånd” (27/11-2007) 
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Flera av de boende utmed Herrgårdsgatan, Bispmotala, Hyddmarken, Rödbergs udde samt 

Sidensvansvägen i Motala har ett flertal gånger haft invändningar mot den nya byggnaden av 

bron. De boende har tillsammans skrivit ett antal brev till Vägverket med bilagda 

namnunderskrifter (ca 250). De undertecknade bor alla längs med det s.k. riksvägsreservatet 

och de representerar ”emot” – sidan av byggandet av bron. De framhåller att de kommer att 

utsättas för exakt samma olägenheter i form av buller och avgaser som de som bor utmed 

Storgatan. De hävdar även att trafiken på Storgatan och i centrum efter en tänkt förbindelse 

över Skepparpinan endast obetydligt kommer att minska. Den största delen av fordonen på 

Storgatan och i centrum är Motalabor som är på väg till och från arbete eller till 

serviceinrättningar i centrum, betonar de undertecknade, och trafiken skulle därför inte kunna 

minska på Storgatan efter byggandet av den nya sträckningen. Det skulle därför vara en stor 

felsatsning att för tredje gången bygga en ny genomfart med statliga medel inom Motala tätort. 

Den nya sträckningen skulle även medföra en stor försämring av boendemiljön för alla de som 

bor alldeles intill den planerade riksvägen över Skepparpinan. De boende hävdar att de 

skyddsvallar som Vägverket planerat att bygga bara delvis kommer att dämpa bullret och det är 

heller inte möjligt att bygga skyddsvallar över bron. Där kommer avgaserna att falla ner på 

bebyggelsen, eftersom avgaser är tyngre än luft, och de västliga vindarna kommer i sin tur att 

förstöra trädgårdsprodukterna för de boende, uppger undertecknad. Husen längs med 

Herrgårdsgatan är byggda på hel bottenplatta, då det är gammal sjöbotten av djup lera, och 

husen riskerar därför att utsättas för sättningar om riksvägen byggs nära intill. De 

undertecknade framhåller avslutningsvis att den nya sträckningen över Skepparpinan bör slopas 

eller i framtiden förläggas öster om tätorten istället för söder.89

 

De boende längs med riksvägsreservatet skickade återigen ett brev till Vägverket och 

Kommunstyrelsen i Motala 1997 och bad dem att arbeta för att tunnelalternativet prioriterades 

framför broalternativet. De var övertygade om att bullerproblemen skulle bli mindre om en 

tunnel byggdes istället för en bro. Broförslaget skulle leda till närmast olidliga miljöproblem 

för de boende, framhöll undertecknad.90

 

Östgöta Correspondenten hade 1997 en läsaromröstning kring förbifartsfrågan och red chefen 

för Östgöta Correspondenten i Motala, Anders Nilsson, bifogade resultatet av omröstningen till 
                                                 
89 Brev till Vägverket Region Sydöst från boende längs med riksvägsreservatet, ”Angående planerad genomfart i 
Motala tätort”, Motala (1/2-1994) 
90 Brev till Vägverket region Sydöst och Kommunstyrelsen i Motala från boende längs med riksvägsreservatet, 
”Angående planerad genomfart i Motala tätort”, Motala (21/5-1997) 
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Kommunstyrelsen i Motala. Läsaromröstningens syfte var att se hur broalternativet mätte sig 

med tunnelalternativet. Av totalt 427 röster var 89 röster på tunnelalternativet och 6 röster på 

övriga alternativ, t.ex. behåll genomfarten som den är, och resten av rösterna var på 

broförslaget. Broförespråkarna var spridda över hela Motala kommun. Hälften av 

tunnelanhängarna bodde väster om Storgatan och allra störst var engagemanget omedelbart 

norr om Skepparpinan, i Bispmotala och Hyddmarken. Anders Nilsson kunde dock se att 

engagemanget på den södra sidan av viken inte alls var lika starkt som på den norra. Nilsson 

tyckte detta var lite anmärkningsvärt.91

 

I ett annat brev till Motala kommun uppmanar undertecknad att när ett så stort ingrepp i 

naturen ska genomföras är det av största vikt att man förorsakar så lite störningar som möjligt 

för de boende i området. De åkande över bron kommer förhoppningsvis också att hålla ögonen 

på vägbanan vilket betyder att skönhetsvärdet är noll för deras del. Avslutningsvis vädjar 

undertecknad att inte förstöra den vackra vinjetten över Motalaviken med ett stort broelände 

utan istället satsa på en tunnel.92

 

Ordföranden för Motala –V Ny LRF:s avdelning (Lantbrukarnas Riksförbund) skrev ett 

remissvar till Vägverket angående RV 50:s nya anslutning till RV 36 i och med utbyggnaden 

av RV 50. Anslutningen skulle beröra flera markägare i området och LRF ansåg därför att man 

ska ta kontakt med berörda markägare innan för att få en bild av hur respektive företags framtid 

är planerad och att man ska följa naturens egna gränser mellan skog och åker så mycket som 

möjligt. De framhävde även att man ska ge full ersättning för mark som tas i anspråk vid den 

nya vägsträckningen. LRF hade dock inget att erinra kring den framtida bron.93

 

4.3.4 Argument från övriga intressenter 

Vattenfall Regionnät AB tog del av Vägverkets utredning 1997 och kunde konstatera att 

vägutredningen för RV 50 berörde Motala ström. Vattenområdet vid Skepparpinan tillhör det 

område av Motala ström som kan påverka vattenföringen vid kraftverket i Motala och i 

Vägverkets utredning fanns ingen kommentar av vad den minskade arean eventuellt kunde 

                                                 
91 Resultat av Östgöta Correspondentens läsaromröstning i förbifartsfrågan, till Kommunstyrelsen från Anders 
Nilsson, red chef i Motala (16/6-1997) 
92 Brev till Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson från VD Leif Andersson, Arne Anderssons Åkeri AB, 
Motala (27/1-1998) 
93 Sammanställning av remiss- och enkätsvar, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägutredning maj 1997, 
Vägverket (09-1997) 
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innebära för förluster i utbytet av elkraft. Vattenfall önskade att få detta utrett innan byggandet 

av bron kunde dra igång.94

 

4.4 Vad skulle konsekvenserna av byggandet bli för de boende i Motala? 
Den nya riksväg 50 kommer att passera över Motalaviken som är en del av Vättern. Sjön 

Vättern har höga naturvärden och har genom sin Natura 2000 klassning det starkaste skydd 

som finns i svensk lagstiftning beträffande skydd av naturmiljö. Som underlag för bedömning 

av effekter och konsekvenser har därför specialinventeringar och analyser av bottenfauna, 

bottensediment, fisk och fåglar utförts av ekologiska experter. Men förutom påverkan på 

naturmiljön är även påverkan på boendemiljö de viktigaste konsekvenserna för den nya vägen. 

Naturmiljön kommer att påverkas mest under byggtiden medan boendemiljön är av permanent 

art.95 Jag har därför valt att dela in konsekvenserna för de boende under trafiksäkerhetsmässiga, 

miljömässiga och estetiska konsekvenser. 

 

4.4.1 Trafiksäkerhetsmässiga konsekvenser 

Det är i nuläget av kommunen planerat för planskilda passager för gång- och cykeltrafik på 

bron, vilket gör det möjligt att på sju ställen passera riksväg 50 på ett säkert sätt. Utöver gång- 

och cykeltrafiken på bron kan man passera längs stränderna under Skepparpinan. 

Tillgängligheten till olika stadsdelar för de boende kommer även att öka om bron byggs 

eftersom det blir betydligt lättare att ta sig till fots eller med cykel mellan områden norr 

respektive söder om Motalaviken.96

 

Utbyggnaden av genomfarten för riksväg 50 i en ny sträckning medför en stor förändring i 

miljön även för genomfartstrafikanterna. Nuvarande genomfart erbjuder trafikanterna både 

positiva och negativa intryck. Det positiva är att trafiken får ”se mer” av Motala än bara en 

genomfart i stadens utkant. Det negativa är irritationsmoment i form av trafikljus, bilköer och 

broöppningar. På den nya förbifarten över Skepparpinan försvinner praktiskt taget alla dessa 

irritationsmoment.97

 

                                                 
94 Sammanställning av remiss- och enkätsvar, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägutredning maj 1997, 
Vägverket (09-1997) 
95 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Väg 50 genom Motala, Sammanfattning kap 1, Motala kommun (2007) 
s.9 
96 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Väg 50 genom Motala, Sammanfattning kap 1, Motala kommun (2007) 
s.10 
97 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) s.64 
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Vägverket har gjort ett flertal uträkningar kring trafiksäkerheten i sina utredningar. De kunde 

1997 konstatera att antalet olyckor och skadade kommer att minska efter utbyggnaden av RV 

50. Beräkningen var gjord för hela Motala tätort. Med den nuvarande genomfarten beräknades 

det ske totalt 124 olyckor/år. Med den föreslagna nya vägen hamnade totalsumman på 113, en 

minskning med totalt 9 %. Skadade personer/år beräknat på den nuvarande genomfarten 

hamnade på 52/år och på den nya genomfarten 48/år, en minskning med 7 %. Restid och 

trafikarbete kommer att minska vid utbyggnad av RV 50. Minskningen av restiden på 

sommaren är särskilt betydande eftersom broöppningarna ofta fördröjt trafikanterna. För 

genomfartstrafiken minskar antalet fordonskilometer, vilket har betydelse för fordonskostnader 

och avgasutsläpp. Vägverket understryker i sin utredning att ombyggnaden av RV 50 totalt 

medför en ökad trafiksäkerhet.98

 

Alla befintliga gång- och cykelvägar, som idag passerar riksvägsreservatet och den befintliga 

riksvägen norr om bron, kommer att finnas kvar i planskilda korsningar med den nya vägen. 

Detta är otroligt viktigt eftersom tanken inte är att den nya vägsträckningen ska bli en barriär 

för gång- och cykeltrafiken. Det har krävt omsorg att utforma gångtunnlar och ramper för att 

skapa en trygg, säker och tilltalande miljö. Lutningsförhållanden ska beaktas så att 

tillgängligheten blir tillfredställande även för personer med nedsatt rörelseförmåga. Genom att 

sänka gång- och cykelbanan på bron kommer gång- och cykeltrafiken tydligt att skiljas från 

biltrafiken, vilket ger en högre trafiksäkerhet både för gång- och cykeltrafik och biltrafik.99

 

4.4.2 Miljömässiga konsekvenser 

Vägverket har kunnat konstatera att broalternativet kommer att medföra större risker för 

påverkan på miljön än t.ex. tunnelalternativet på grund av den öppna passagen över 

Motalaviken. Eventuella utsläpp i anslutning till bron kommer därför att bli svårare att 

kontrollera. Den nya genomfartsvägen kommer dock att bli kortare än den nuvarande vilket 

leder till minskade avgasutsläpp i centrum och totalt i hela staden.100

 

Byggandet av vägen och bron kommer att medföra påverkan på boendemiljön i form av buller 

och luftföroreningar från arbetsmaskiner och transporter av material. Den nya vägen kommer 

dock att ge en förbättring av boendemiljön i centrala Motala då den tunga genomfartstrafiken 
                                                 
98 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) s.62 
99 Program för detaljplaneläggning, Ny- och ombyggd riksväg 50 genom Motala med bro över Motalaviken, 
Kommunledningskontoret/stadsbyggnad, Motala kommun (20/8-2007) s.11 
100 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) s.62 
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försvinner. Bullernivåerna för de som bor längs Storgatan kommer att minska något men dock 

ändå ligga kvar över riktvärdet även efter den nya vägens utbyggnad. Vägverket har vidtagit 

fönsteråtgärder längs Storgatan, vilket har lett till att inomhusnivåer under riktvärdet uppburits. 

Bullerskydd, bullervallar och skärmar är åtgärder som är inarbetade i arbetsplanen för dem som 

bor där den nya vägen ska dras. Det innebär att de flesta boende får bullernivåer under 

riktvärdet, räknat på den trafikvolym som förväntas år 2020. Det är dock ca 50 boende i 

sammanlagt 23 fastigheter som kommer att få bullernivåer över riktvärdet. Det är de boende 

kring Bispmotala, Dynudden och Hyddmarken, den norra delen av Skepparpinan. Bullervärdet 

inomhus kan för dessa boende dock bekämpas med olika fasadåtgärder.101

 

Bron över Skepparpinan kommer att medföra att närmiljön för de boende vid norra landfästet 

förändras. Området består idag av villabebyggelse med lugn karaktär och en närhet till 

Motalaviken som förhöjer kvaliteten för de boende. Bron kommer att innebära ett stort 

byggnadselement i den småskaliga villamiljön då den kommer att ligga kraftigt exponerad för 

de närliggande husen. De villor som ligger öster om bron kommer att under sen eftermiddag få 

sina tomter beskuggade på vår och höst, samt efter klockan 20 på sommaren.102

 

Med en bro över Motalaviken (Skepparpinan) skulle vägen bli 2 km kortare och fordonen 

skulle kunna hålla 90 km/h. Bron skulle även bidra till att spara minst 5 000 000 årliga 

fordonskilometer, vilket ger ett minskat utsläpp av avgaser.103

 

4.4.3 Estetiska konsekvenser 

Den nya riksvägen kommer att innebära en stor positiv konsekvens för kulturmiljön i centrala 

Motala. Genomfartsvägen kan göras om till stadsgata vilket innebär att de arkitektoniska och 

kulturhistoriska värdena kan lyftas fram och bli tydligare. De boende och passerande kan då 

njuta mer av omgivningen än innan. Bron över Skepparpinan kommer även att bli ett nytt 

inslag i stads- och landskapsbilden och invånarna i Motala kommer att kunna skåda den när de 

befinner sig i centrum eller i närheten. Bron blir ett nytt och modernt inslag i Motala. Den nya 

riksvägen kan dock komma att innebära att fornlämningar måste grävas ut.104

                                                 
101 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Väg 50 genom Motala, Sammanfattning kap 1, Motala kommun (2007) 
s.10 
102 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Väg 50 genom Motala, Sammanfattning kap 1, Motala kommun (2007) 
s.9 
103 Motion till riksdagen 2007/08:T487, Upprustning och utbyggnad av riksväg 50, Motala (08-2007) 
104 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Väg 50 genom Motala, Sammanfattning kap 1, Motala kommun (2007) 
s.9 
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Kolonilotterna på den norra stranden kommer att försvinna när bron byggs, likaså ett flertal 

fotbollsplaner i riksvägsreservatet mellan Drottninggatan och Storgatan. Bollplanerna kommer 

att bli svåra att ersätta. Påverkan på friluftslivet bedöms därför lokalt som väldigt stor.105

                                                 
105 Vägutredning, Riksvägarna 50 och 36 genom Motala, Vägverket (05-1997) s.75 
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5 DIDAKTIK 
 
I denna del följer ett didaktiskt upplägg hur jag och förhoppningsvis andra gymnasielärare kan 

inkludera samhällsplaneringsfrågor i skolundervisningen. 

 

5.1 Hur kan en samhällsplaneringsfråga behandlas i skolundervisningen? 
Denna uppsats inkluderar även denna didaktiska del då jag valt att skriva uppsatsen som ett 

examensarbete. Jag studerar till gymnasielärare i geografi och har därför valt att utgå från 

kursplanen som utarbetats för ämnet geografi. I denna del kommer jag att behandla ämnet 

geografis mål och syfte samt ett exempel på hur jag som lärare kan arbeta med 

samhällsplanering i skolundervisningen. 

 

5.1.1 Ämnet geografi 

Ämnet geografi kan ses som en tvärvetenskap, det inkluderar flera olika ämnen. I ämnet 

geografi studeras bl.a. biologi, historia, sociologi, ekonomi, meteorologi, geologi och 

samhällskunskap. På detta sätt kan geografi även ses som ett syntesämne, det behandlar ”allt”. 

Det behandlar tid och rum, människa och natur och förändringar, processer och mönster. För 

att behandla förändringar, processer och mönster krävs teorier och därför kan geografin, enligt 

mig, betraktas som en vetenskap. Geografiämnet syftar till, enligt kursplanen, att eleven ska 

”utveckla kunskap, förståelse och handlingsberedskap i frågor som rör människan och hennes 

omgivning, natur- och kulturlandskapets framväxt och förändring samt samband mellan olika 

geografiska områden”.106

 

Personligen anser jag att ungdomen idag bör känna ett ansvar och en delaktighet för sin 

närmiljö och där har skolundervisningen en betydande roll. Detta har även stöd i kursplanen för 

geografi där målet är att ämnet ska ge ”insikter och kunskaper för den handlingsberedskap som 

medborgaren behöver för att aktivt delta i beslut om markanvändning, miljö och 

samhällsförändringar”.107 Vidare vill jag ge eleverna verktyg för att kunna studera de rumsliga 

processer som ständigt pågår samt kunna se dem i relation till varandra. Dessa processer kan 

ses ur både ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv. Min undersökning visar att just detta har 

skett med Skepparpinan i Motala. Det är en samhällsplaneringsfråga som engagerat och 

fortfarande engagerar människor på olika nivåer i samhället, både statligt, kommunalt och 

                                                 
106 www.skolverket.se sökord: kursplan, geografi, gymnasiet (4/1-2008) 
107 www.skolverket.se sökord: kursplan, geografi, gymnasiet (4/1-2008) 
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lokalt. Det jag vill påvisa för eleverna är de olika resonemang och aktörer som finns med i 

beslutsprocessen kring en samhällsplaneringsfråga. Enligt skolverket bör geografisk teori 

beröra frågor om ”närhet, avstånd och utrymme, och viktiga begrepp som plats, lokalisering, 

utbredning, flöden, region, rumslig interaktion och rumsliga förändringar”.108 Det viktigaste, 

enligt mig, är att kunna se sambandet mellan människa och miljö och därefter kunna dra 

slutsatser kring helheten, d.v.s. att kunna väva in det i ett större sammanhang. 

 

5.1.2 En samhällsplaneringsfråga i praktiken  

För att förtydliga mitt ovanstående resonemang har jag valt att visa hur en 

samhällsplaneringsfråga kan användas i skolundervisningen med hjälp av ett upplägg för 

temaarbete i gymnasieskolans kurs A i geografi. Mitt mål med temaarbetet är att få eleverna 

engagerade i en lokal samhällsplaneringsfråga. Jag har tänkt att eleverna ska utgå från området 

kring Varamobaden i Motala då detta område är av högsta prioritet och intresse för ungdomar. 

Eftersom frågan kring Skepparpinan redan analyserats i denna avhandling valde jag därför ett 

annat område, men dock fortfarande på lokal nivå. Varamobaden är, liksom Skepparpinan, ett 

område som engagerar invånarna i Motala, gammal som ung. Det råder på vissa håll i Motala 

ett missnöje med hur Varamon och området omkring nyttjas. Detta är också den främsta 

anledningen till varför jag valde just detta område. 

 

Varamon är en halvmil lång sandstrand och därmed också Nordens största insjöbad vid Vättern 

i Motala Vattenkvalitén är mycket god och erbjuder förutom friluftsbad en mängd andra 

aktiviteter såsom tennis, minigolf, lekplats, kajak- och kanotpaddling samt flera restauranger. 

Runt Varamon finns campingplatser, pensionat, stugbyar och vandrarhem. Varamon har därför 

kommit att bli en självklar besöksplats i Motala, både för boende och besökande.109

 

Temaarbetet kommer att inledas med en genomgång av vad samhällsplanering är och vad det 

innebär. Uppgiftsbeskrivningen är att skapa ”ett mer levande Varamon”. Detta ska eleverna 

göra i grupper om ca 3-4 personer. De ska ställa sig geografiska frågor såsom: Var? Hur? och 

Varför där? Uppgiften syftar till att eleverna själva ska fundera ut och argumentera för hur de 

vill utnyttja Varamons resurser på bästa sätt. Eleverna får själva bestämma var de vill placera 

vägar, parkeringar, hotell, lekplatser osv. och sedan demonstrera upplägget på karta. Det är 

argumenten för hur eleverna vill samhällsplanera Varamon som är ett de viktigaste momenten i 

                                                 
108 www.skolverket.se sökord: kursplan, geografi, gymnasiet (4/1-2008) 
109 www.motalakommun.se sökord: Varamon (4/1-2008) 

 49

http://www.skolverket.se/
http://www.motalakommun.se/


temaarbetet. Mitt syfte är att eleverna ska sträva mot och utveckla ”förmågan att arbeta med 

kartor och annan geografisk information, samla in, bedöma och bearbeta material, dra 

slutsatser och generalisera”110 samt att eleverna ska ”utveckla förmågan att analysera 

komplicerade rumsliga samband och identifiera konsekvenserna av sådana samband”.111

 

Tidsåtgången är tänkt till ca tre veckor då jag räknar med två lektioner i veckan. Elevernas 

arbete ska resultera i en muntlig redovisning där de ska förklara samt argumentera för sitt 

tänkande och sina slutsatser samt kunna visa detta genom kartor och bilder. Jag skulle dock 

även kunna tänka mig att ha frivillig redovisningsform, där eleverna själva får bestämma hur de 

vill presentera sina planer. Möjliga redovisningsformer skulle kunna vara kartor, modeller, 

planritningar och/eller olika virtuella modeller. Detta kan resultera i att eleverna också visar 

upp sina resultat i form av en utställning, antingen på skolan eller t.ex. i Kommunhuset. 

Personligen tycker jag det skulle vara trevligt att bjuda in representanter från kommunen som 

jobbar med samhällsplanering och stadsbyggnad för att visa ungdomars perspektiv på Varamon 

och dess potential. Elevernas medverkan i planeringen behöver heller inte stanna bara vid 

skolarbete utan det kan medföra en framtida påverkan i den ”riktiga” planeringen. Detta, tror 

jag, skulle medföra att eleverna känner en delaktighet samt ett engagemang för 

samhällsplaneringsfrågor. Om ungdomarna i Motala får vara med och tycka till och delge sina 

synpunkter i planeringen för ”ett mer levande Varamon” tror jag att det kommer bli ett område 

där människor i alla åldrar umgås och trivs. 

 

För att underlätta bedömningen vill jag även ha en enskild, skriftlig reflektion över arbets- och 

grupprocessen och de slutsatser som dragits. En enskild reflektion delger elevens egna 

formuleringar och slutsatser som kanske inte kommit fram under den muntliga redovisningen. 

Redovisningen kommer att bedömas efter samtliga betygssteg, IG-MVG. För att underlätta min 

bedömning har jag även utarbetat en mall för den muntliga redovisningen. Denna finns bifogad 

som bilaga 2. 

                                                 
110 www.skolverket.se sökord: kursplan, geografi, gymnasiet (4/1-2008) 
111 www.skolverket.se sökord: kursplan, geografi, gymnasiet (4/1-2008) 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Jag har valt att inte dela in min diskussion i underrubriker då jag hellre för en sammanhängande 

diskussion kring ämnet i löpande text. Upplägget är tänkt så att jag återigen presenterar min 

bakgrund och bakar in mina frågeställningar, i samma ordning som i undersökningen, och 

redogör för vad jag kommit fram till. Avslutningsvis följer en kort orientering av mina 

personliga åsikter rörande ämnet. 

 

Turerna kring ämnet Skepparpinan har sammanfattningsvis varit otroligt många. Det var till en 

början svårt för mig att greppa hur lång tid Skepparpinan behandlats på statligt, kommunalt och 

lokalt håll. 66 år är en lång tid och det har både hänt och inte hänt mycket. Skepparpinans 

historia går så långt tillbaka som 1941. Då diskuterades ”en alternativ ny sträckning av riksväg 

50” i stadsfullmäktige, drätselkammaren och byggnadsnämnden i Motala. Trafiksituationen i 

Motala är komplicerad då RV 50 måste korsa vattnet i Motalaviken, det finns nämligen ingen 

sammanhängande landyta för en vägsträckning utan vattenkontakt. Man utsåg redan på 40-talet 

att ingenjörsfirman KM skulle genomföra en förberedande utredning kring alternativen för RV 

50. Tanken var att underlätta trafiken i centrum och göra genomfarten smidigare och mindre 

tidskrävande. Det var redan från första början tänkt att sträckningen skulle dras över 

Motalaviken. Vad som dock inte var beslutat var huruvida en lågbro, högbro eller tunnel skulle 

passa bäst. Detta skulle komma att bli en lång följetong, både statligt, kommunalt och lokalt. 

Marken där den nya vägen skulle dras genom Motala reserverades och ända sedan 1940-talet 

har marken stått orörd, under namnet ”riksvägsreservatet”. Innan beslutet kring bro eller tunnel 

genomdrevs hann det ske en mängd avgörande beslut för Motala. Idén om den nya 

sträckningen över Motalaviken lades på hyllan under 70-talet då det byggdes en helt ny 

genomfartsväg för RV 50 och en helt ny bro över Göta Kanal och Motala ström, parallellt med 

den gamla storbron. Vägen och bron invigdes 1974. Den nya vägen och bron var från början 

tänkt som en provisorisk lösning, i väntan på den nya över Skepparpinan. Den provisoriska 

lösningen har idag varat i 34 år.  

 

Det var inte förrän 1989 som planerna för Skepparpinan återigen togs upp på allvar då Motala 

kommun genomförde en destinationsundersökning. Undersökningen visade att volymen för 

genomfartstrafik ökat och att det behövdes göras en ”uppklassning” av RV 50. Början av 90-

talet blev en intensiv period för Skepparpinans framtid. Ingenjörsfirman KM gjorde på begäran 
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av Motala kommun en förberedande utredning (1993) och Vägverket gjorde en utredning kring 

ärendet 1997. 1998 togs beslutet som Motala väntat på i 50 år. Regeringen beslöt att RV 50 

skulle finnas med i den nationella vägplanen för åren 1998-2007 och Vägverket beslutade 

senare samma år att Skepparpinan och RV 50 skulle börja byggas mellan åren 2003-2005. 2001 

beslöt även Vägverket att det skulle bli en högbro, istället för en tunnel över Skepparpinan. 

Men sista ordet var dessvärre inte sagt. Trollhättepaketet kom emellan och Motala och RV 50 

sköts framåt i tiden. Nu har det återigen tänts ett ljus för Motalas framtid då regeringen tagit 

fram projekt som kan vara aktuella för RV 50 och Skepparpinan, nämligen OPS (offentlig och 

privat samverkan). Motala väntar nu på regeringens beslut huruvida de vill att RV 50 ska 

genomföras som OPS eller inte. 

 

Men hur planeras genomförandet av Skepparpinan? Att bygga en allmän väg kräver god 

planering och det är ett flertal instanser som är inblandade: Motala kommun, Länsstyrelsen, 

Vägverket och regering och riksdag, med andra ord statliga, kommunala och lokala. Det är 

regeringen som tar besluten men Vägverket som äger frågan och driver projekteringen. Motala 

kommun kan påverka men inte avgöra Vägverkets ställningstaganden. Men i dagens läge råder 

samsyn mellan Vägverket och Motala kommun om den inriktning som gäller för den fortsatta 

planeringen. De är på ”samma linje” och på Vägverkets prioriteringslistor finns RV 50 i topp. 

Det finns skrivna arbetsplaner men ännu inga färdigställda detaljplaner eftersom det arbetet inte 

kan färdigställas förrän framtiden för projektet är beslutad. Men det som Motala kommun och 

Vägverket gemensamt kommit fram till är bl.a. att sträckningen för RV 50 ska dras genom 

riksvägsreservatet, att bron utformas som en högbro, att bron förses med gång- och cykelbana, 

att det ska bli fyra körfält med en hastighet av 90 km/h och att omgivningen ska anpassas till 

vägen genom bullerskärmar osv. Planeringen är långskriden och nu är det så gott som bara 

regeringens beslut som kan sätta käppar i hjulet för RV 50 och Skepparpinan.  

 

Hur ser den planerade finansieringen ut? Regeringen ska år 2008 besluta om RV 50 ska byggas 

med hjälp av OPS eller inte. Vägverket har lämnat in en OPS -prioriteringslista till regeringen 

där RV 50 står överst. OPS bygger på att privata entreprenörer finansierar bygget och 

underhållet i ca 25 år när staten tar över ägandet och betalar tillbaka pengarna till de privata 

företagen. OPS har inte använts i Sverige ännu och det är troligtvis därför regeringens beslut 

dröjer. I Tidningen Svenska Kommuner, som utkom i december 2007, stod att regeringens 

beslut kommer att ske under våren 2008. Men i min intervju med stadsbyggnadschef Barbro 

Eklund gav hon svaret att regeringen beslutar kring ärendet hösten 2008. Tydligen är det oklart 
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när regeringen kommer att besluta. Men om och när de gör det kommer projektet att finnas 

med i budgetpropositionen och det är då det avgörs om det blir ombyggnad 2010 (med OPS) 

eller 2015 (enligt Vägverkets vägplan).  

 

Det har alltså varit många turer fram och tillbaka bara mellan statliga intressenter. Motala 

kommun, som också är en intressent, har lobbat aktivt för frågan på flera sätt. De har bjudit in 

riksdagsledamöter till Motala för att demonstrera RV 50 och påvisa hur Motalaborna lider av 

den tunga trafiken i centrum, de har haft flera utställningar och möten för allmänheten och de 

har skrivit flera interpellationer och motioner till regering och riksdag. Jag har kunnat 

konstatera att det är betydligt fler som är för Skepparpinan än emot. Det synes mig märkligt att 

trots alla ”för” – argument är det fortfarande inget som hänt, och med hänt menar jag att bygget 

ännu inte kommit igång. Det har hänt mycket på kommunal och lokal nivå de senaste åren men 

på statlig nivå står det för närvarande still. Bland alla de lokala intressenter som är för 

Skepparpinan är det främst de boende längs Storgatan som gjort sin röst hörd, men även civila 

kommunpolitiker och ”vanliga” Motalabor. Jag har fått intrycket av att de flesta Motalabor vill 

se Motala utvecklas och förändras med en ny, modern bro över Skepparpinan. Många talar om 

”Motalas framtid” och en chans att sätta staden på kartan.  

 

Men alla är dock inte lika hänförda av det planerade bygget, även om ”emot- sägarna” är 

betydligt färre än ”för- sägarna”. De som bor längs riksvägsreservatet är beslutna att sätta stopp 

för byggandet av en bro, de skulle hellre vilja se en tunnel under Motalaviken. De boende längs 

reservatet kommer att påverkas på flera sätt av byggandet, först och främst under 

byggnadstiden men sedan av den permanenta bron med all dess trafik. De är bekymrade över 

avgaserna och att förstöra den fina siluetten över Motalaviken. Det som Storgatan stått ut med i 

form av avgaser och buller kommer i och med bygget att förflyttas till Hyddmarken och 

Bispmotala. Det finns dessvärre inget bättre alternativ än att vissa invånare kommer drabbas 

mer än andra. Kommunpolitikernas motargument till de boende längs reservatet är just att det 

är ett reservat. Det har varit ett riksvägsreservat sedan 1940-talet och tanken har hela tiden varit 

att bygga en ny riksväg genom det, frågan har bara varit när. Att ärendet hela tiden skjutits på 

framtiden har säkerligen gjort att de boende slutat räkna med att det någon gång kommer att 

byggas en bro och därmed också bestämt sig för att bo kvar längs reservatet. Enligt min åsikt är 

det självklart tråkigt att några ska behöva drabbas mer än andra, men samtidigt är det ju i 

princip redan förutbestämt att det någon gång ska dras en ny väg och det är beklagligt att det 

råkar ligga villatomter nära inpå. Rent ekonomiskt är brobyggandet negativt. Bara bron kostar 
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800 miljoner och det är dessvärre pengar som inte Motala kommun har. Det krävs därför andra 

ekonomiska metoder, vilket man hoppas att OPS ska kunna förverkliga. De tänkta 

broavgifterna kan ses som både en positiv och en negativ faktor. Det positiva är att de privata 

företagen ”får tillbaka” sina pengar och det negativa är att flera kanske väljer att åka den gamla 

genomfarten via Storgatan istället. Jag hoppas att Motala kommun löser det problemet genom 

att förbjuda genomfart och att ge Motalabor ett rabatterat pris. 

 

Konsekvenserna för de boende kan sammanfattas som både positiva och negativa. Rent 

trafiksäkerhetsmässigt är dock konsekvenserna, enligt mig, enbart positiva. Genomfartstrafiken 

försvinner från centrum och leds istället över en fyrfilig bro utan hinder som trafikljus och 

broöppningar. Enligt Vägverkets beräkningar kommer även olyckorna att minska. Gång- och 

cykeltrafik kommer att finnas tillgänglig över bron och det befintliga gång- och cykelnätet 

kommer att förbli oförändrat, vilket är av hög betydelse för en stad av Motalas storlek. 

 

Miljömässigt är konsekvenserna för de boende i centrum och längs Storgatan mycket positiva 

eftersom genomfartstrafiken försvinner. Storgatan kommer dock att finnas kvar som stadsgata 

och de boende i Motala kommer troligtvis fortfarande att välja den som transportväg. Storgatan 

kommer alltså fortfarande att vara drabbad av trafik men inte av tunga fordon med tung och 

farlig last. Den nya vägen kan, enligt mig, även ses som en miljömässig förbättring för hela 

Motala. Det kommer att resultera i renare luft och säkrare omgivning för invånarna, framförallt 

i centrum. För de boende längs med riksvägsreservatet blir de miljömässiga konsekvenserna 

mindre positiva. Trafiken kommer att synas och höras mer för dem som bor runt brofästena och 

de är själva rädda för att bullerskydden inte kommer att hjälpa. Avgaserna från trafiken kan 

komma att hamna i vattnet eftersom avgaser är tyngre än luft och resultera i ett smutsigare och 

mindre hälsosamt vatten. Allt detta bör självklart beaktas innan bygget sätts igång.  

 

De estetiska konsekvenserna blir ett mindre ”trafik-tätt” centrum vilket medför en lugnare 

atmosfär och förhoppningsvis att Motalas kulturhistoriska värden framhävs tydligare. De som 

brukar kolonilotter vid den norra stranden av Skepparpinan kommer dessvärre att behöva flytta 

på sig, likaså flera bollplaner som ligger i riksvägsreservatet. Detta är tråkigt då kolonilotter 

ofta ger ett gemytligt och idylliskt inslag i omgivningen. Bollplanerna brukas idag av flera av 

de närboende och de kommer att tvingas hitta nya områden för att utöva sitt intresse. Den 

tänkta högbron över Skepparpinan kommer dock, enligt de flesta, att bli ett nytänkande och 
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modernt inslag i stadsbilden. De som färdas över bron kommer att kunna se Motalas främsta 

sida, vilken är närheten till vattnet. 

 

Turerna kring Skepparpinan har som sagt varit många och jag tror ännu inte att det är helt 

slutdiskuterat. Som det ser ut nu hänger mycket av Motalas framtid på beslutet från regeringen, 

vilket kommer fattas våren eller hösten 2008. De kommer att besluta huruvida de vill satsa på 

OPS- projekt och om de anser att RV 50 är ett lämpligt försöksprojekt. Om regeringen beslutar 

till Motalas fördel kommer nästa steg i processen. OPS bygger som sagt på offentlig och privat 

samverkan, vilket innebär att det måste till privata entreprenörer eller företag för att investera i 

projektet. Utan privata aktörer kan det inte byggas någon bro och mycket hänger därför på de 

framtida investerarna. Vilka skulle kunna träda in och verkställa byggandet? Jag själv, som 

Motalabo, anser att Motala har allt att vinna på byggandet av Skepparpinan. Jag tror att den 

skulle kunna skapa arbetstillfällen och bidra till att Motala sätts på kartan. Motala centrum 

kommer även att befrias från tung trafik och därmed inbjuda till en trevligare atmosfär. Min 

förhoppning med denna forskningsansats är dels att kunna upplysa om projektet Skepparpinan 

samt att väcka ett medborgerligt intresse för samhällsplaneringsfrågor. Att planeringen och 

utredningen kring Skepparpinan tagit så pass lång tid är nog egentligen inget udda bara för 

Motala utan det finns säkerligen andra samhällsplaneringsfrågor i andra städer som hanterats på 

liknande sätt. 

 

Samhällsplaneringsfrågor involverar många aktörer och jag tycker det är viktigt att belysa hur 

en fråga hanteras från olika håll i skolundervisningen. Detta framkommer också tydligt i 

kursplanerna för geografiämnet och jag har därför presenterat ett möjligt temaarbete inom 

ämnet. Genom att själva planera och arbeta fram en samhällsplan för Varamon hoppas jag 

kunna få eleverna intresserade av samhällsplaneringsfrågor. 
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Vägverket www.vagverket.se, artikel ”Väg 50, genom Motala, med bro över Motalaviken” 
(23/2-2007) 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1 

 
Intervjufrågor till stadsbyggnadschef Barbro Eklund 

- Tror du Skepparpinan kommer att byggas med hjälp av OPS? 

- Och i så fall, när? 

- Tror du Motala och RV 50 kommer att prioriteras i regeringens överläggning i vår? 

- När tror du Skepparpinan är helt färdig för att tas i bruk? 
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Bilaga 2 
 
Muntlig redovisning - Bedömning 
 
Grupp:     
 
Ämne:     
 
 
Innehåll 
 
   Bra   Att tänka på 
 
Fakta 
 
 
Kartor/bilder 
 
 
Analyser/slutsatser 
 
 
Redovisningens helhet 
 
 
Övrigt 
 
 
Framförande 
 
   Bra   Att tänka på 
 
Manusbundenhet 
 
 
Inledning/avslutning 
 
 
Röstvolym/tempo 
 
 
Kontakt med publiken 
 
 
Övrigt 
 
 
Betyg: 
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