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PLANBESKRIVNING 

Planens syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att möjliggöra en förlängning av Roddaregatan. Genom att 

förlänga gatan kan ytorna i industriområdet Östra hamnen användas mer ef-

fektivt än i dagsläget.  

 

Ändringen av detaljplanen bibehåller möjligheten för spårbunden trafik ut till 

hamnområdet, dock i en ny sträckning jämfört med gällande plan. Denna nya 

sträckning medför att byggrätterna ökar i området. Byggnadshöjderna tas 

bort i de kvarter som omfattas av ändringen. Det markområde som i gällande 

plan är avsatt för transformatorstation ändras till användningen J, industri.  

Avvägning enligt miljöbalken 
Planen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap, 

Miljöbalken. Ändringarna av detaljplanen gör att ytorna i Östra hamnen kan 

nyttjas mer effektivt som industriområde än i dagsläget. 

 

Planen berör inga riksintressen enligt 3 och 4 kap, Miljöbalken. 

 

Planen bedöms inte överskrida några miljökvalitetsnormer enligt 5 kap, Mil-

jöbalken. 

Plandata 
Lägesbestämning 
Planområdet är beläget i Östra hamnområdet i Lidköpings stad. Planområdet 

gränsar i norr och öster till Vänern, i söder till Sockerbruksgatan och i väster 

till Sjöhagsgatan. 

Orienteringskarta 

Areal 
Planområdet omfattar ca 39 ha mark. 
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Markägoförhållanden 
Kommunen äger marken på fastigheten Sannorna 6:1. Fastigheterna Hyveln 

1 och Filen 1 är i privat ägo. Vissa delar av planområdet är ännu inte ut-

fyllda. 

 

Blå skraffering visar kommunägd mark.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan från 2003. 

Fördjupad översiktsplan 

I Lidköping generalplan -80 (antagen av kommunfullmäktige 1984-06-12) är 

Östra hamnen utpekat som industriområde.  

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Gällande detaljplan, Östra hamnområdet (nr 253) möjliggör för industri samt 

gata från Sockerbruksgatan och ca 45 meter norrut. Förlängningen av Rodda-

regatan som nu tillåts i plan är i gällande detaljplan prickad kvartersmark för 

industriändamål vilket innebär att ändringen av kvartersmarken till allmän-

platsmark inte förändrar några byggrätter. De järnvägsspår som finns i gäl-

lande plan kommer att förflyttas något vilket ger ökade byggrätter i området. 

Kvartersmarken för transformatorstation vid Roddaregatans koppling till 

Jungmansgatan kommer att ändras till industriändamål.  

Kommunala beslut i övrigt 
2013-12-10 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att möjligheten till 

järnvägsspår i Östra hamnen ska finnas kvar vid ny planläggning i samband 

med Roddaregatans förlängning.
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STÄLLNINGSTAGANDEN 

Behovsbedömning 
Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan 

varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4:34 inte bedöms vara 

nödvändig. 

Barnkonventionen 
Inga barn eller unga anses berörda av detaljplanen eftersom det främst hand-

lar om att förlänga en industrigata i ett industriområde.  

Jämställdhet 
Planen bedöms inte negativt påverka jämställdheten eller tillgängligheten 

inom området. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Natur 
Geotekniska förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning har inte genomförts i samband med denna 

planändring. Fyra geotekniska undersökningar i delar av planområdet har 

genomförts under årens lopp.  

 

I stort är det översta lagret fyllningsmassor, av olika tjocklek, under fyll-

ningsmassorna återfinns naturlig silt/sand och under detta lager finns lera. 

Mellan leran och berget finns ett lager med friktionsjord. Stora lokala variat-

ioner finns dock inom området både gällande lagrens mäktighet och vad som 

använts som fyllningsmaterial. Markundersökning och grundläggningsförhål-

landen bör utredas inom varje enskild fastighet inför exploatering vilket be-

kostas av exploatören. 

 

Grundvattennivån i planområdet styrs av Vänerns vattennivå men beräknas 

generellt ligga på en nivå om 0,5-1,0 meters djup. 

Förorenad mark 
Hela Östra hamnen har av länsstyrelsen pekats ut som högriskområde, risk-

klass 1 för förorenad mark i Lidköpings kommun. Den höga riskklassen är 

baserad dels på att området består av olika slags fyllningsmassor och avfall 

och dels på att det av genomförda undersökningar framgår att marken är för-

orenad.  

 

Markprover ska tas och eventuell sanering ska genomföras inför eller i sam-

band med bygglov. Markundersökning ska göras i samråd med Miljö-Hälsa, 

Lidköpings kommun.  
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Vallar i Östra hamnen. Blå markering visar befintliga vallar som klarar en vatten-

höjning till +47,03 m (RH2000). Röd markering visar strandområden där proviso-

riska vallar behöver tillkomma vid stigande vatten i Vänern. 

Risk för höga vattenstånd 
Det finns risk för översvämning i planområdet eftersom området är beläget i 

anslutning till Vänern. DHI har genomfört beräkningar som baserar sig på 

länsstyrelsens riktlinjer Stigande vatten men skiljer sig något från länsstyrel-

sens rekommendation. DHI har baserat sina beräkningar på landhöjningen 

och ett snitt på den dimensionerande vattennivån på +0,3 meter. Detta gör att 

Byggnader med samhällsfunktion samt miljöfarlig verksamhet inte bör vara 

beläget på en nivå under +47,03 (RH2000). Planområdet har en varierande 

höjd men är generellt mellan +46,0 och +46,5 meter (RH2000). 

 

För att minimera risken för översvämning i Östra hamnen har strandlinjen 

försetts med en vall på en höjd mellan +47,1 och +47,8 meter (RH2000) (Blå 

markering i kartan ovan). Längs Lidan, hamnen och mynningen av Svarte-

bäcken behöver dock provisoriska vallar tillkomma vid stigande vatten i Vä-

nern. På så sätt blir Östra hamnen som helhet invallat och kan stå emot en 

eventuell översvämning. Stigande vatten i Vänern har ett långsamt förlopp 

vilket gör att provisoriska vallar mm hinner att placeras där behov uppstår. 

Bebyggelseområden 
Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Planområdet är beläget i ett industriområde med tillhörande industribebyg-

gelse. Genomförandet av planen medför att fler industrier kan etablera sig i 

området. Industriområdet är en arbetsplats med diverse olika tillverknings- 
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och förädlingsindustrier i kommunen. Ändringen av planen gör att de bygg-

nadshöjder som finns i befintlig plan kommer att försvinna från kvarteren 

Mejseln, Filen och kommande kvarter Raspen. 

Gator och trafik 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Ändringen av detaljplanen möjliggör en förlängning av Roddaregatan. I och 

med förlängningen så kommer trafikflödet i Östra hamnen att förbättras och 

belastningen på Jungmansgatan och Sjöhagsgatan minskar.  

 

I dagsläget finns inga gång- och cykelvägar i planområdet eftersom det är ett 

industriområde som trafikeras med tunga transporter. Bredden på gatumar-

ken för Roddaregatan gör att markerade cykelfält längs körbanan kan anord-

nas vilket ökar möjligheten för exempelvis verksamma inom industriområdet 

att ta sig till sin arbetsplats med cykel.  

Kollektivtrafik 
Närmsta kollektivtrafikpunkt är Lidköpings resecentrum som trafikeras med 

både bussar och tåg. 

Parkering 
Parkering sker enskilt inom fastigheterna. 

 

Trafikmängd 
Två trafikmätningar har genomförts i området, dels på Jungmansgatan och 

dels på Sockerbruksgatan. Mätningen på Jungmansgatan genomfördes 7-10/9 

2010 och visar en trafikmängd på 1622 fordon/ÅDT. Andelen tungtrafik är 

42 %. När denna mätning genomfördes var Värmeverket öppet för allmän-

heten att lämna sitt avfall och sedan dess har denna möjlighet försvunnit vil-

ket borde innebära att mängden biltrafik längs Jungmansgatan minskat. Mät-

ningen på Sockerbruksgatan-Roddaregatan genomfördes 7-11/10 2013 och 

visar på en trafikmängd på 2282 fordon/ÅDT. Andelen tungtrafik är 10 %.  

 

Hastighetsreducerande åtgärder 
Under samrådsmötet framkom att flera av fastighetsägarna i området anser 

att det är många som kör i högre hastighet än vad som medges enligt hastig-

hetsskyltarna, dvs 40 km/h. De breda gatorna i området inbjuder till högre 

hastigheter än vad som är tillåtet. För att reducera hastighetsöverträdelserna 

finns möjlighet att i framtiden anlägga någon form av hastighetsdämpande 

åtgärd. På grund av den tunga trafik som finns i området så måste alla slags 

hastighetsreducerande åtgärder anläggas på ett sådant sätt att spårbildning 

och liknande undviks. Någon åtgärd är inte aktuell i dagsläget utan frågan 

undersöks vidare.  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet antingen via 

anslutningspunkt i Jungmansgatan eller i förlängningen av Roddaregatan.  

 

Eftersom planområdet är beläget i ett område med riskklass 1 för förorenad 

mark så anses det olämpligt att ta hand om dagvattnet på annat sätt än genom 
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att leda bort vattnet i slutna system. Användandet av exempelvis LOD (lokalt 

omhändertagande av dagvatten) är inte aktuellt i planområdet dels eftersom 

grundvattennivån är hög och dels pga av potentiellt förorenad mark vilket 

skulle förorena vattnet snarare än rena det. Dagvattnet anses i huvudsak vara 

relativt rent varför det leds via ledningar ut i vändjacket i hamnområdet väs-

ter om planändringen. Dagvattenledningar finns både i Jungmansgatan och i 

förlängningen av Roddaregatan 

 

Avloppspumpstation finns i anslutning till Värmeverket. Detta område är 

avsatt för tekniska anläggningar i planen. Den södra delen av detta område 

får inte bebyggas och omfattar z-område, område som ska vara tillgängligt 

för spårbunden trafik. Spårområdet inkräktar dock inte på själva avlopps-

pumpstationen som är belägen längre in på E-området och vid eventuell 

byggnation av spåret ska det vara möjligt att komma till avloppspumpstat-

ionen.  

Värme 
Fjärrvärme finns i Roddaregatan.  

El 
De nya fastigheterna kommer att anslutas till Lidköpings Elnät. 

 

I planområdets östra del finns en transformatorstation vilken säkerställs i 

plan genom kvartersmark med ändamålet tekniska anläggningar.  

 

Vid behov av ytterligare en transformatorstation i anslutning till fastigheten 

Hyveln 2 kommer servitut att upprättas som möjliggör för transformatorstat-

ion på kvartersmark avsedd för industri.  

 

Vid byggnation av spåret kommer korsande kablar att behöva förläggas i 

skyddande rör. Detta bekostas av exploatören. 

Bredband 
Lidköpings bredband har bredbandsledningar och tillhörande brunnar och 

skåp inom planområdet. Lidköpings bredband kommer kunna erbjuda bred-

band via fiber i planområdet. För att ge fler fastigheter i området möjlighet 

till stadsnätet kommer bredband att samförläggas med andra ledningsägare i 

samband med utbyggnad av området.  

Avfall 
Kommunal hämtning av avfall sker i Lidköping.  

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Ändringen av detaljplanen föreslås få en genomförandetid på fem år. Den 

korta genomförandetiden motiveras med att föreslagen utbyggnad inte är 

särskilt omfattande. Föreslagen utbyggnad är avsedd att genomföras i direkt 

anslutning till att detaljplanen vinner laga kraft. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen beräknas kunna vinna laga kraft under 2014. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänplats inom planområdet och ansvarar 

således för drift och underhåll. Området ligger inom kommunens verksam-

hetsområde för VA. Kommande byggnationer ska därför kopplas till kom-

munens VA-system. Lidköpings elnät är huvudman för eldistributionen inom 

området. 

 

Genomförandet av planen inom kvartersmark kommer att ske i privat regi. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Kommunen äger i huvudsak all mark inom planområdet. Planens genomfö-

rande innebär att förändringar i fastighetsbilden inom planområdet måste ske. 

Mark kan omfördelas till befintliga fastigheter genom fastighetsreglering och 

fastigheter kan bildas genom avstyckning.  

Avtalsfrågor 
Kommunen kommer att överlåta planerad kvartersmark som antingen läggs 

till befintliga fastigheter eller så bildas nya fastigheter. Köpeavtal som regle-

rar villkoren för försäljning av kvartersmark kommer att upprättas.  

 

Vid försäljning av mark kommer erforderliga servitut att bildas så att järnvä-

gen kan byggas ut på det sätt som föreslås i planen. Servitutet för järnvägen 

på den privata fastigheten Filen 1 måste bildas senast då en utbyggnad av 

järnvägen är aktuell. Vid försäljning av fastigheten Sannorna 6:1, väster om 

Roddaregatan, ska servitut för järnvägsspår upprättas i samband med försälj-

ning.  

 

Servitut för transformatorstation kommer upprättas vid överlåtande av mark 

till Hyveln 2. 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnader för genomförandet av allmän platsmark bekostas av samhälls-

byggnad.  Planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Exploateringskalkyl 
Kommunala kostnader som kommer att uppstå i samband med planens ge-

nomförande: 

 

Utgifter: 

Utbyggnad av Roddaregatan  2 275 000 kr 

Utbyggnad av gata öster om kv. Filen  1 638 000 kr 

Utbyggnad av gata norr om kv. Filen  2 548 000 kr 
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Vid försäljning av industrimarken tillkommer kommunala intäkter. Dessa är 

generellt beräknade med en summa på 100 kr/kvadratmeter. Försäljningen är 

uppdelad i markområden motsvarande utgifterna, det vill säga längs med 

gatorna. 

 

Intäkter: 

Försäljning av mark längs Roddaregatan  2 850 000 kr 

Försäljning av mark öster om kv. Filen  1 180 000 kr 

Försäljning av mark längs Jungmansgatan  1 650 000 kr 

Driftkostnader 
Driftkostnaderna består av kommunala kostnader som kommer att uppstå 

fortlöpande varje år för skötsel och underhåll av de allmänna platserna i pla-

nen. 

 

Roddaregatan   32 000 kr/år 

Gata norr och öster om kv Filen  44 000 kr/år 

Inlösen 
Inga fastigheter är aktuella för inlösen. 

Tekniska frågor 
Kabelskåp får uppföras men hänsyn ska tas till närliggande bebyggelse och 

annan anlagd mark. 

 

Vid byggnation av spårområde ska korsande kablar förses med skyddande 

rör vilket bekostas av exploatören.  
 

Vatten- och avlopp kopplas till det kommunala VA-systemet. Dagvattenhan-

teringen löses genom påkoppling till befintligt dagvattensystem i Jungmans-

gatan respektive Roddaregatan. 

 

Geoteknisk undersökning och markundersökning ska utföras inom varje fas-

tighet inför bygglovprövning och marklov. Dessa undersökningar ska be-

kostas av exploatören och sker i samråd med Miljö-Hälsa.  

 

Industrigator inom området byggs ut av kommunen.  
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Illustrationskarta 
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Plankarta  
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