
Stadsutvecklingsplan
En fördjupning av översiktsplanen för 

staden Lidköping

Samrådshandling



Lidköping 2050-06-04





Stadskärnan



Gå- och cykelstaden



Förädling av stadsstråk



Bostäder

Ca 5000 bostäder inom 
planområdet 
(ca 1500-2000 utanför planområdet)

Ca 1500 lgh i stadskärnan m. 
utökning norrut

Ca 2000- 2300 lgh stadsstråk 
och inom stadsväven

Ca 1200-1500 lgh i 
ytterområden



Bakgrund

• Uppdrag om att fördjupa översiktsplanen kom hösten 2018.

– Medskick: Våga, testa, medskapande

– Tidsperspektivet 2050



Arbetet att ta fram planförslaget

• Medskapandet har präglat 
processen.

• Tidig och bred 
medborgardialog i 
Framtidsverkstan 2019

• I vintras skedde politisk 
dialog 

• Under våren har 
Samhällsbyggnadsnämnd
en arbetat med att bereda 
ställningstaganden



I Lidköping finns plats och förutsättningar för alla människor att leva ett gott liv. I den

trivsamma stadskärnan möts Lidköpingsbor och besökare och tar del av stadens 

varierade utbud. Den attraktiva stadskärnan har en stark identitet genom en balans 

mellan bevarande och förnyelse av hög kvalitet. Här finns något för alla inom nära 

räckhåll och tillgängligt då de gåendes trivsel och trygghet kommer i första hand.

Kring stadskärnan finns många attraktiva boendemiljöer med både vattnet och staden 

inpå knuten. Ett varierat byggande kompletterar dessa områden och bidrar till en ökad 

blandning. Genom koncentration av bebyggelse kring stadsstråk och noder skapas 

trygga och attraktiva stadsrum, här är cykeln ett enkelt val.

Stadens samspel med Vänern och Lidan stärks genom stråk och platser där det 

mänskliga livet såväl som grönskan tar plats. Genom att lokalisera verksamheter med 

behov av effektiva transporter i lägen med god tillgänglighet frigörs mark i centrala och 

vattennära delar av staden. Dessa områden utvecklas bit för bit med en blandad 

stadsbebyggelse och offentliga miljöer.

MÅLBILD
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Målbild och huvudstrategi



Rätt sak på rätt plats

Målbild och huvudstrategi

Sammankopplad och 

nära

Livfull



Bebyggelse

Grön-blå struktur

Transporter

Strukturer & Delstrategier





En digital plan!



Förslag - Teman



Tema Bebyggelse - Bostäder

Beskriver hur bostadsbebyggelsen 
utvecklas i planområdet. 

Exempel på ställningstagande: 
”Vid förtätning ska kommunen arbeta 
för en variation av upplåtelseformer, 
byggnadstyper och bostadsstorlekar.”

”Vid planering av småhustomter inom 
planområdet ska marken utnyttjas 
effektivt och en variation av 
tomtstorlekar, gruppbyggda och 
enskilda hus ska finnas.”



Tema Bebyggelse – Handel

Beskriver utveckling av handeln. 

Exempel på ställningstagande:
”Kommunen ska arbeta 
tillsammans med näringslivet med 
en ambition om att sådan handel 
som passar i stadskärnan också 
ska lokaliseras till stadskärnan.”

”Centrumhandel ska utvecklas 
tillsammans med väl gestaltade 
gångstråk och gaturum för 
skapandet av en livfull och 
växande stadskärna”



Förslag områden



Stadsväven - Principer



Planen rymmer mycket mer



Genomförande



Strategier i genomförandet

• Utveckla staden till en övervägande del på kommunägd mark. 

• Utveckla staden där stadsbyggnadskvaliteterna är goda. 

• Utveckla staden utmed stadsstråken. 

• Utveckla delområden med en balanserad markanvändning.

• Utveckla delområden med en rimlig befolkningstäthet. 



Pågående planer bostäder

Detaljplan Antal bostäder Preliminärt 
antagande

Vinninga Trädgårdsby 70 Q2 2021

Råda 4:10 
Bräddegården

75 Q3 2021

Skäran Spettet 350 Q4 2021

Silverbyn 80-100 Q4 2021

Laken 130 Q4 2021

Led 2:4 Sjölunda 150 Q2 2022

Filsbäck etapp 1 300-450 Q3 2022

Liden 90

Garvaren 150



Kommande planer bostäder

• Röda husen, Esplanaden ca15 bostäder 2021 Q2

• Mellby 10-20 hus 2021 Q3

• Filsbäck Truve, ca 100 bostäder 2021 Q3

• Framnäs etapp1 bostäder 2021 Q4

• Briggen, Lidbil bostäder 2021 Q4

• Lockörn 2022 Q2

• Östra entrén



Planprocessen
Dags för samråd!

höst 2018 8 juni - 10 sep
2021

nov
2021

SBN feb 2022
KF mars 2022

https://www.lidkoping.se/stadsutvecklingsplan

https://www.lidkoping.se/stadsutvecklingsplan


Våra e-postadresser:
urban.olsson@lidkoping.se
bjorn.jonsson@lidkoping.se
martin.bjorklund@lidkoping.se

Glöm inte möjligheten 
att boka tid för 

”Strategisk byggdialog”!

Läs mer på hemsidan.


