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Samrådshandlingen omfattar nedanstående delar.  
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Inledning 

Lidköpings kommun bjuder här in till ett avgränsningssamråd för en skredföre-
byggande åtgärd i Lidan, vid Västra hamnen. 
I Västra hamnområdet i centrala Lidköping är intentionen enligt gällande 
fördjupad översiktsplan (Hamnstaden) att en omställning ska ske av mark-
användning från industri till t ex verksamheter icke störande för omgivningen. 
För kommande planer behöver markens lämplighet prövas vilket innebär att 
stabiliteten för gata och kajområde måste vara tillfredsställande. Därför har 
undersökning av stabiliteten utmed Lidan gjorts och det framgick att 
stabiliteten inte är tillfredställande inom ett kajområde utmed gatan Västra 
hamnen. Området föreslås ges en stabilitetshöjande åtgärd. Det aktuella 
området ligger i anslutning till Lidans västra strand inom en kilometer från 
utloppet i Vänern. 

Kommunen har tagit fram ett förslag som grundar sig på att stabilisera både kaj- 
och markområden. Förslagets innebär att den äldre kajen ges skredförebyggande 
åtgärd i form av en längre tryckbank i Lidan.  

Denna inbjudan beskriver i korthet förslaget, avgränsningen och dess bedömda 
miljöpåverkan. Förslaget beskrivs i sin helhet i samrådshandlingarna (miljökon-
sekvensbeskrivning) som hittas i sin helhet digitalt på kommunens hemsida, eller 
kan skickas i pappersform. Efter samrådet kommer kommunen söka tillstånd för 
åtgärden, enligt kapitel 11 kap 9 § miljöbalken hos Mark- och Miljödomstolen. 

Karta. Ungefärlig sträckning för tryckbanken i Västra hamnen i Lidköping. 
Planerad tryckbank markerad med streckad linje i lila. Efter sjökort i Eniro.  
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Avgränsning 
Förslaget omfattar en cirka 190 meter lång tryckbank av krossmaterial som anläggs 
på botten av Lidan längs gatan Västra hamnen. Tryckbanken anläggs ca 30 meter 
norr om järnvägsbron och är till största delen 9,5 meter bred med ett undantag av 
en sträcka på runt 25 meter i sin allra nordligaste del där dess bredd är 12 meter.  
 
Lidans bredd är här ca 57 - 60 meter bred. Lidans motsatta sida används av 
Vänerhamn AB.  
 
Färdigt anlagd ligger tryckbankens övre delar på nivån +44,0. Tryckbankens övre 
del ligger cirka 50 cm under Vänerns medelvattennivå. Förmodligen kommer 
tryckbankens övre del vara synliga, eller knappt synliga vid lågvatten då Vänerns 
medellågvattennivån (+44,32) är knappt 30 cm högre.  
 
Vattendjupet strax invid kajkanten är idag mindre än 3 meter och den föreslagna 
utsträckningen längs kajkanten kan inte användas för fartygstrafik. Platsen har 
under 60-talet utnyttjas för småbåtar men idag sker endast passage av småbåtar 
enligt kommunen. 
 
Enligt miljöbalkens 6 kapitel skall miljökonsekvensbeskrivningen redovisa alter-
nativa utformningar tillsammans med en motivering varför vald åtgärd föredras. 
Att utreda alternativa lokaliseringar ska om möjligt också redovisas. En alternativ 
lokalisering anses i det här fallet inte möjlig då den stabilitetshöjande åtgärden 
måste göras på den specifika platsen. 

 

Kajområdet. En 190 meter lång tryckbank anläggs i Lidan utmed kajen, med 
start ungefär där balkräcket startar och vidare ut mot Vänern.  
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Nollalternativet innebär att ingen stabiliseringsåtgärd anläggs vilket medför att 
släntstabiliteten inte är tillräcklig för gata och kajområde. Om inte tryckbanken 
genomförs finns risk för skred i det aktuella markområdet och därmed risk för 
personskada och större materiella skador. En pågående erosion gör också att 
stabiliteten minskar över tid om ingen åtgärd vidtas. 
 
Huvudalternativet med tryckbank har bedömts vara lämpligast med utgångspunkt 
från ekonomi, påverkan på befintlig stenkaj och vattenmiljön. Huvudalternativet 
Tryckbank har de hållbarhetsaspekter som tillfredsställer släntstabiliteten och som 
minskar erosionen i jämförelse med utredda alternativ. 
 
 

Miljöbedömning 

Bottenfaunan på platsen bedöms som 
begränsad och bottensedimenten består 
till stor del av stenmaterial. Därför görs 
bedömningen att när väl tryckbanken är 
på plats kommer den inte påverka det 
akvatiska livet på platsen negativt. Det 
kritiska momentet bedöms till anlägg-
andet av tryckbanken. Ett skred på plat-
sen skulle orsaka mer grumling än var 
anläggandet av en tryckbank orsakar. 

Med de i miljökonsekvensbeskrivning-
en föreslagna skydds- och försiktighets-
åtgärderna kan tryckbanken anläggas 
och fungera utan att försämra Lidans 
eller Vänerns vattenkvalitet eller för-
utsättningar att uppnå miljökvalitets-
normerna. 
 

 
Lidköpings kommun behöver i detta avgränsningssamråd samråda i frågan om 
betydande miljöpåverkan och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
och utformning med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan 
antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden. 

 

 

 

  

:  

 

Synpunkter ska lämnas skriftligt till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, via  epost: 
samhallsbyggnad@lidkoping.se 
eller postadress: 
Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING 
senast 2021-03-05.  
 
Underlaget finns i sin helhet utställt i Stadshuset, Skaragatan 8 i Lidköping och finns på kommunens 
webbplats: 
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/planer/planer-och-program-for-byggnation/pagaende-
planarbete/ 
 
Kontakt angående samråd: Teresia Wengström, teresia.wengstrom@melica.se. tel: 0730-26 60 25 
 
För mer information kontakta: 
Anders Svensson, projekteringsledare, MEX anders.svensson3@lidkoping.se . tel: 0510-77 00 00 
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