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Detaljplan för del av Tömmen 1, Lidköpings kommun 
Granskningsutlåtande 
 
Hur samråd och granskningen bedrivits 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen för samråd den 
2 mars 2021.  Samrådstiden varade mellan den 10 till 31 mars 2021. Under 
samrådstiden inkom fem yttranden, varav Räddningstjänsten inte hade några 
synpunkter på planförslaget.  
 
Granskningen av detaljplanen varade mellan den 23 april och 7 maj 2021. Under 
granskningstiden inkom det fyra yttranden. 
 
Information om samråd och granskning har skickats till Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, sakägare och berörda. Information har också sänts till berörda 
kommunala nämnder, förvaltningar och bolag. Planhandlingarna har varit 
tillgängliga på kommunens webbplats och i kommunens stadshus. 
 
Eftersom planförslaget har tagits fram enligt ett standardförfarande så har 
yttrandena från samråds- och granskningstiden sammanställts efter 
granskningen i ett gemensamt granskningsutlåtande. 
 
Inkomna yttranden  
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkommit. 
Kommunens kommentarer och ställningstagande redovisas efter varje yttrande.  
 
Länsstyrelsen       
Samråd 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av en sport- och 
idrottsanläggning samt att skapa möjligheter att använda området för 
detaljhandel och icke-störande verksamheter. Det centrala läget kan bidra till att 
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besökare i högre grad tar sig till anläggningen utan krav på bil vilket 
Länsstyrelsen anser är mycket positivt. I det fortsatta planarbetet behöver frågor 
som rör miljökvalitetsnormer för vatten, dagvattenhantering, risker för olyckor, 
skyfall samt förorenad mark hanteras. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna. 
 
Länsstyrelsen befarar inte att planförslaget kommer i konflikt med riksintressen, 
mellankommunala frågor eller att strandskydd upphävs i strid med gällande 
bestämmelser. 
 
Länsstyrelsen ser dock att planförslaget både behöver kompletteras och 
bearbetas vad gäller miljökvalitetsnormer samt frågor som rör hälsa och 
säkerhets enligt nedan för att planen ska kunna antas. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Kommunen har inte i tillräcklig omfattning redovisat vad som ligger till grund 
för bedömningen att planen inte påverkar miljökvalitetsnormen för vatten. 
Planen behöver kompletteras med en dagvattenutredning för det aktuella 
området. Det kan även vara nödvändigt att utvidga utredningen till att även 
inbegripa närliggande områden om detta krävs för att hitta lämpliga 
dagvattenlösningar. Av utredningen ska det även gå att utläsa en bedömning 
avseende påverkan på grundvattenförekomsten Rådaåsen samt på 
ytvattenförekomsten Vänern. 
 
Kommunen behöver visa att dagvatten som avleds till det kommunala 
ledningsnätet inte medföra en ökad förorenings- eller näringsbelastning till 
Kinneviken. Fördröjningsdammar och diken behöver utformas så att eventuella 
föroreningar inte når grundvattnet. 
 
Enligt planbeskrivningen ska dagvatten i första hand fördröjas och infiltreras 
lokalt. Kommunen behöver visa att det finns utrymme inom planområdet för 
föreslagna dagvattenlösningar exempelvis genom markreservat. Då förhöjd halt 
av PFAS11 uppmätts i en provpunkt i norra delen av kvartersmarken, mot 
Räddningstjänstens verksamhet behöver anläggning för lokalt omhändertagande 
och infiltration beskrivas utifrån risk för spridning via dagvatten. 
 
Hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion 
(buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion) 
 
Geotekniska risker 
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En geoteknisk utredning har gjorts för det aktuella området. Resultatet visar på 
djupa lerlager och högsensitiv lera med stor risk för sättningsproblematik. Av 
utredningen framgår att inga stabilitetsproblem förekommer, detta då området är 
i stort sett plant. Detta finns också kortfattat beskrivet i planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen behöver kompletteras så att det av den även framgår 
kommunens bedömning av markens lämplighet för planerad användning kopplat 
till totalstabilitet. 
 
Risk för olyckor 
Planområdet angränsar till Kinnekullebanan och väg 2578 som är 
rekommenderad sekundär transportled för farligt gods. I planbeskrivningen 
anger kommunen att skydd ska uppföras mellan planområdet och 
Kinnekullebanan och att detta ska säkerställas via planbeskrivningens 
genomförandedel. Länsstyrelsen noterar dock att ett sådant säkerställande 
saknas. Därmed behövs en komplettering av genomförandebeskrivningen. Vid 
utformning av skydd måste hänsyn tas till närliggande Kinnekullebanan, se 
bifogat yttrande från Trafikverket. 
 
Vad gäller den bifogade riskanalysen har Länsstyrelsen följande kommentarer: 
 
• Samhällsrisken inkluderar markanvändning inom 150 meter från vardera 

sida av vägkanten av väg samt längs med Kinnekullebanan. Valet av denna 
avgränsning motiveras inte. Det ska noteras att Länsstyrelsens Riskpolicy 
ska tolkas som att riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av 
detaljplaner inom 150 meters avstånd – men det innebär inte detta avstånd 
blir en avgränsning när riskerna väl studeras. I riskanalysen redovisas 
konsekvensavstånd för flera scenarier som är avsevärt längre än 150 meter. 
Länsstyrelsen bedömer att valet av avgränsning för samhällsriskberäkningen 
behöver motiveras. 

 
• I samhällsriskberäkningen görs antagandet att personantalet i planerad 

padelhall är 100 (dagtid). Det beskrivs i riskanalysen att detta bedöms vara 
konservativt även om handel skulle etableras i framtiden. Länsstyrelsens 
bedömning är dock att eftersom det inte finns något i detaljplanen som 
förhindrar ett högre personantal i framtiden bör detta antagande 
känslighetsanalyseras: det bör tydliggöras hur stor avvikelse från antagandet 
som är möjligt utan att riskvärderingen påverkas. 

 
• I riskanalysen behöver det tydliggöras dels hur avåkningar beaktas, dels hur 

utbredning av pölbrand förväntas ske i förhållande till bebyggelsen. Om 
beräkningarna förutsätter avåkningsskydd och hinder för utbredning av 
vätska mot planområdet ska detta tydliggöras och säkerställas. 

 
• Som riskreducerande åtgärd föreslås i riskanalysen bland annat att luftintag 

ska placeras på tak eller så högt som möjligt på fasad som vetter bort från 
farligt gods-trafiken. Länsstyrelsens bedömning är att en placering på tak är 
en effektiv åtgärd vid en viss lägsta byggnadshöjd som bland annat styrs av 
avståndet från utsläppspunkten. Om placering av luftintag på tak föreslås 
som åtgärd, bör därför detta alternativ kompletteras med ett villkor om en 
lägsta takhöjd där placeringen ger tillräckligt riskreducerande effekt. 
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Skyfall 
Kommunen skriver i planbeskrivningen att det inte finns några betydande risker 
vid ett klimatanpassat 100- eller 200-årsregn enligt kommunens 
skyfallskartering. Denna skyfallsutredning utgår dock, enligt Länsstyrelsens 
tolkning, från de befintliga förhållandena. Kommunen har inte beskrivit hur 
planerad bebyggelse påverkar risken för översvämning till följd av skyfall (dvs. 
konsekvenserna inom och utanför planområdet när marken hårdgörs). En sådan 
beskrivning behöver kommunen komplettera med, så att detaljplanens 
lämplighet utifrån översvämningsrisken blir tydlig. 
Eventuella riskreducerande åtgärder ska säkerställas. 
 
Förorenad mark 
I den miljötekniska markundersökningen konstateras bland annat att tänkbara 
föroreningar i området är klorerade lösningsmedel från 
omskolningsverksamheten och bekämpningsmedel från banvallen. Dessa ämnen 
har dock inte inkluderats i de analyser som utförts och länsstyrelsen saknar en 
motivering till detta. 
 
Till granskningsskedet anser Länsstyrelsen att kompletterande analyser ska 
göras för dessa ämnen. Om det påträffas föroreningar ska en riskbedömning 
utföras för att utreda om det krävs åtgärder för att kunna medge planerad 
markanvändning. Om det krävs åtgärder ska dessa beskrivas i planhandlingarna 
samt lämplig planbestämmelse införas på plankartan som säkerställer att 
åtgärder utförs. Alla steg i processen bör stämmas av med miljökontoret i 
Lidköping som är tillsynsmyndighet. 
 
Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att ge 
råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL. 
 
Vatten 
Planområdet ligger inom båtnadsområdet för Ågårdens dikningsföretag av år 
1930. Kommunen bör beskriva vilka diken som finns i området. Om 
markavvattningsföretaget inte längre har någon funktion bör kommunen ta 
initiativ till att ompröva eller upphäva dikningsföretaget hos mark- och 
miljödomstolen. 
För hantering av dagvatten ut från planområdet, där kommunen behöver 
använda annans anläggningar behöver frågan lösas med Trafikverket, se bifogat 
yttrande. 
 
Trafik 
Trafikverket har i yttrande daterat 2021-03-25 lämnat synpunkter på bland annat 
dagvattenhantering, skyddsstängsel och ledningsdragning under statlig 
infrastruktur som kommunen behöver ta hänsyn till i det fortsatta planarbetet, 
yttrandet bifogas i sin helhet. 
 
Social hållbarhet och bebyggelsestruktur 
 
Bebyggelsestruktur och gestaltningsfrågor 
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Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen att lyfta gestaltningsfrågan i 
detaljplanen, särskilt med tanke på planens läge utmed en vältrafikerad 
vägsträckning i staden. Detta till bakgrund av det politiska uppdraget Gestaltad 
livsmiljö som utgår ifrån allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl 
gestaltade och långsiktigt hållbara städer. 
 
Utformning av grönområden 
Som kommunen själva har anfört är aktuell yta en viktig länk mellan 
grönområden vilket Länsstyrelsen ser som mycket positivt. Plantering av 
ädellövträd är en bra idé för att stärka länken. Länsstyrelsen vill råda kommunen 
att säkerställa att det är inhemska träd som planteras, detta så att de blir till full 
nytta som livsmiljöer för de arter som lever här. Plantering av träd ger också 
ekosystemtjänster, såsom klimatanpassning och estetiska värden, till närmiljön. 
 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 
uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 
2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 
vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 
 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det 
svårt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Kommunen har utrett frågan kring jordbruksmark och därmed har Länsstyrelsen 
inga synpunkter. Vi har dock noterat att hänvisningen till miljöbalken på sidan 9 
i planbeskrivningen, andra stycket, hänvisar till 3 kap 1 §, borde inte 
hänvisningen istället vara till 3 kap 4 §? 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
 
Granskning 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras under förutsättningen att 
nedanstående som berör människors hälsa och säkerhet arbetas in i 
planhandlingarna innan detaljplanen antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
 
Människors hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
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Länsstyrelsen vidhåller att kompletterande provtagning av klorerade 
lösningsmedel i grundvatten ska utföras innan planen antas. 
”I den uppdaterade planbeskrivningen står det inledningsvis att den 
miljötekniska markundersökningen har kompletterats med kommentarer och 
ytterligare provtagning av bekämpningsmedel och klorerade lösningsmedel. I 
den bifogade miljötekniska markundersökningen står det dock angående 
bekämpningsmedel på sidan 10 ”Dessutom uttogs ett ytligt jordprov för analys 
av bekämpningsmedel på områdets södra del. Resultat av analys av 
bekämpningsmedel är inte inkluderat i denna version av rapporten utan avses 
uppdateras så snart data har inkommit”. 
 
Vad gäller klorerade lösningsmedel så står det i den bifogade miljötekniska 
markundersökningen på sidan 11 ”Klorerade lösningsmedel inkluderades inte i 
analys. Anledningen till detta är dels att klorerade lösningsmedel inte kunnat 
påträffas på fastigheter i närmre anslutning till den tidigare verksamheten, dels 
att schakt/masshantering inte förväntas ske djupare än 2 - 3 meter inför 
kommande exploatering”. Länsstyrelsen har svårt att värdera informationen 
”inte kunnat påträffas på fastigheter i närmre anslutning till den tidigare 
verksamheten” då det inte framgår var dessa prover är tagna, på vilket sätt de är 
tagna och i vilka medier. Länsstyrelsen förstår inte heller argumentet att 
klorerade lösningsmedel inte har provtagits i grundvatten då schakt inte 
förväntas ske djupare än 2 - 3 meter. Om det finns klorerade lösningsmedel i 
grundvattnet kan detta innebära att dessa kan diffundera upp i kommande 
byggnader och utgöra ett hälsoproblem. Länsstyrelsen vidhåller därför att 
kompletterande provtagning av klorerade lösningsmedel i grundvatten ska 
utföras. 
 
Sammanfattningsvis saknas fortsatt analysresultat för bekämpningsmedel och 
klorerade lösningsmedel. ” 
 
Samråd ska hållas med Lidköpings kommuns miljö och hälsa som är 
tillsynsmyndigheten och har tillsynsansvaret. 
 
Synpunkter i övrigt 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att tillföra planen. 
 
Kommunens kommentar 

- Planhandlingen har kompletterats vad gäller påverkan på 
miljökvalitetsnormer. En bedömning av påverkan finns i 
dagvattenutredningen och detta sammanfattas i planbeskrivningen.  

- Planhandlingen har kompletterats med bedömning kring risker med 
föroreningar och näringsämnen kopplat till dagvatten och 
miljökvalitetsnormer. Det bedöms inte finnas några sådana risker.  

- Planbeskrivningen har kompletterats vad gäller planområdets 
totalstabilteet avseende markegenskaper och sättningsrisker. Kommunen 
bedömer totalstabiliteten som god förutsatt att det sker viss infiltration 
av dagvatten samt att byggnader grundläggs enligt det som föreskrivs i 
plankartan. 

- I planbeskrivningens genomförandedel har en komplettering skett vad 
gäller uppförande av skydd mot järnväg (risk för spårspring) 
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- Riskutredningen har uppdaterats med information gällande samhällsrisk, 

persontäthet och risk för pölbrand. Planbestämmelsen om 
ventilationsanläggningar har korrigerats och avser nu endast placering 
bort från riskkällan (inte tak). 

- Kommunen har i dagvattenutredningen och planhandlingen beskrivit 
risken vid skyfall. I dagvattenutredningen visas hur ett skyfall kan tas 
om hand utan risk för skador.  

- Den marktekniska miljöundersökningen har kompletterats med 
provtagningar gällande bekämpningsmedel och klorerade lösningsmedel. 
Inga föroreningsnivåer över gällande gränsvärden har kunnat att 
konstateras.  

- Planbeskrivningen har korrigerats vad gäller hänvisning till 3 kap. 4§ 
Miljöbalken (jordbruksmark).  

- I övrigt noterar kommunen de råd Länsstyrelsen har givit i sina yttranden 
och tar dessa i beaktande inför genomförande av detaljplanen.  

 
Lantmäteriet        
Samråd 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
GENOMFÖRANDEAVTAL AKTUELLT MEN NÅGOT OTYDLIG 
REDOVISNING 
I planbeskrivningen på s. 19–20 framgår att ett exploateringsavtal ska träffas 
mellan kommun och exploatör. 
 
Lantmäteriet vill i första hand påminna om att när kommunen äger fastigheten 
(som i denna fallet) så brukar genomförandeavtalet kallas för 
”markanvisningsavtal”. Kanske är det ett sådant avtal som menas? 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå 
genomförandeavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar 
att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på 
en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte 
uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver kompletteras. 
 
Det som är otydligt med nuvarande redovisning av avtalets innehåll är att det 
redovisas vilka frågor som ska tas upp, men inte vem som ska ansvara för de 
olika åtgärderna. Det bör också framgå av innehållet om frågor berörande 
iordningställande av allmän plats, utbyggnad av VA-ledningar, 
marköverlåtelser/upplåtelser samt ansvar för förrättningskostnader ska tas upp i 
avtalet. I samband med detta bör eventuella konsekvenser med att använda ett 
eller flera genomförandeavtal i samband med planens genomförande, redovisas. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.) 
 
EVENTUELLT UTÖKA PLANOMRÅDET? 
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Angående tillfartsvägen till planområdet. I anslutande stadsplan finns idag 
byggrätt för ”allmänt ändamål” vilket inte ger planstöd för den väg som planeras 
utgöra in-/ utfart till planområdet. Å andra sidan är det ett planlagt storkvarter, 
så väg kanske ändå är möjlig att ordna. Men lantmäteriet tycker ändå att 
kommunen ska se över detta en gång till och fundera på om det kan vara 
lämpligt att utöka planområdet, så att även tillfartsvägen omfattas. Det kan 
också göras ett närmare förtydligande kring var tillfartsvägen ska anläggas. 
 
DELA UPP OLIKA BESTÄMMELSER 
För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta 
digitalisering av detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen tydlig 
planbestämmelse med eget lagstöd samt redovisas var för sig i listan med 
planbestämmelser. Se exempelvis användningen R1ZH som innehåller tre olika 
bestämmelser. I listan är rekommendation att redovisa bestämmelserna var för 
sig (med egen laghänvisning), därefter kan bestämmelserna kombineras i 
plankartan. 
 
Granskning                                                                  
Delar av planen som bör förbättras 
UTFARTSFRÅGAN TILL PLANOMRÅDET 
På s. 15 i planbeskrivningen framgår att en ny utfart ska ske i befintlig utfart 
Tornväktargatan/Kartegårdsvägen. Förslaget innebära att en ny väg behöver 
anläggas fram till planområdet, varpå servitut sedan avses att bildas. 
Lantmäteriet vill på nytt uppmärksamma kommunen på att gällande plan har 
byggrätt för ”allmänt ändamål”. Servitut är en rättighet för enskild fastighet att 
använda en angränsande fastighet för ett specifikt ändamål. Det finns alltså inget 
planstöd för den väg som planeras utgöra in-/ utfart till planområdet. Å andra 
sidan är det ett planlagt storkvarter, så väg kanske ändå är möjlig att ordna. Men 
lantmäteriet tycker ändå att det kan vara lämpligt att utöka planområdet, så att 
även tillfartsvägen omfattas. 
 
Kommunens kommentar 

- Begreppet exploateringsavtal har ändrats till markanvisningsavtal i 
planhandlingarna och redovisat dess huvudsakliga innehåll 

- Kommunen har för avsikt att ta ett helhetsgrepp om hela kvarteret 
genom planläggning inom en nära framtid. För tillfället finns 
tidsbegränsade bygglov inom kvarteret som förhindrar detta. När dessa 
bygglov löpt ut är avsikten att omvandla området från storkvarter till 
mindre kvarter, med kommunal gata. Eftersom kommunen är markägare 
kan ny bebyggelse möjliggöras i väntan på sådan planläggning. 
Kommunen är medveten att tillfartsvägen inte har planstöd idag, men 
som Lantmäteriet själv påpekar, finns ändå möjligheten att bilda servitut. 

- Användningsbestämmelserna har delats upp i plankartans 
teckenförklaring. 

 
Trafikverket        
Samråd 
Riskutredning 
Trafikverket har tagit del av den riskutredning som kommunen har tagit fram för 
planområdet. De föreslagna planbestämmelserna anses vara rimliga. 
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Trafikverket anser att Räddningstjänstens eventuella synpunkter ska inhämtas 
och beaktas. I övrigt hänvisar Trafikverket till Länsstyrelsens bedömning. 
I planbeskrivningen står att mellan planområdet och Kinnekullebanan bör det 
uppföras någon form av skydd, och att det regleras i exploateringsavtalet. Då 
planområdet ligger nära Kinnekullebanan innebär det ökat folk i området och 
Trafikverkets bedömning är att risken är stor att människor olyckligt kan 
komma in i spårområdet. Trafikverket rekommenderar att det uppförs ett skydd 
(till exempel stängsel, vall) mellan parkeringsytan och Kinnekullebanan. Om det 
är aktuellt med en vall så får basen på vallen inte tangera fastighetsgräns, 
minimiavstånd från fastighetsgräns LIDKÖPING ÅGÅRDEN 1:2 ska vara 2,5 
meter. Andra parametrar så som geoteknik och dagvattenhantering behöver i så 
fall utredas, så att vallen inte påverkar järnvägens konstruktion. 
 
Vibrationsutredning 
Trafikverket har tagit del av vibrationsutredningen och bedömer att utredningen 
är tillräcklig och har inga synpunkter. 
 
Ledningar som korsar statlig järnväg och/eller väg 
Trafikverket noterar att ett alternativ för att ansluta till vatten- och avloppsnätet 
är att ledningar trycks under Kinnekullebanan. Om ledning behöver korsa 
järnvägen eller passera Trafikverkets mark krävs att ett avtal tecknas med 
Trafikverket. Ansökan görs enklast på Trafikverkets hemsida: 
www.trafikverket.se/ledningar. 
Observera att två separata ansökningar till Trafikverket krävs om ledningen 
passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och/eller järnväg. 
 
Dagvatten 
Generellt är Trafikverkets inställning att dagvatten ska hanteras inom 
planområdet. Dagvatten ska inte påverka väg- eller järnväg samt dess 
tillhörande anläggningsdelar, inklusive diken på något sätt. Väg- och 
järnvägsdiken är endast till för vägens/järnvägens avvattning och Trafikverket 
tar inte emot vatten från andra verksamheter. 
 
Kommunen och Trafikverket har fört tidig dialog angående 
dagvattenhanteringen inom planområdet för Tömmen 1, samt nytt planområde 
väster om väg 2578 kallat Silverbyn, då båda planområdena har haft som förslag 
att leda dagvatten till Trafikverkets diken för väg 2578. 
 
Trafikverket har haft synpunkter på den dagvattenutredning som har tagits fram 
för Tömmen 1. Det har framförallt handlat om att Trafikverket behöver se total 
påverkan från båda planområdena på vägen, dike och trummor vid ett skyfall 
med återkomsttid 50-100 år, samt vilken dimensionering trummor och diken har 
i dagsläget. Högst troligt är Trafikverkets diken och trummor inte 
klimatanpassade. Det behöver redovisas tillgänglig kapacitet i trumman som går 
under vägen in mot Räddningstjänsten och då väga in tillskott från både 
planområde Tömmen 1 samt Silverbyn. 
 
I planbeskrivningen står att vid skyfall ska ett 50-års regn kunna fördröjas innan 
det leds vidare till svackytan i naturmarken och vidare via perkolationsbrunn till 
Trafikverkets dike. Hur kommer utsläppet från perkolationsbrunnen till 
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Trafikverkets dike att ske? Kommer dagvattnet spridas jämnt längsmed diket 
eller kommer det ske som ett punktutsläpp? 
 
Trafikverket ser gärna att dialogen om dagvattenhanteringen fortsätter mellan 
kommunen och Trafikverket. Om Trafikverket framåt skulle godkänna 
dagvatten i vårt dike från planområdet, så behövs inget avtal tecknas. Därmed 
kan texten om avtal för dagvatten på sidan 19 i planbeskrivningen tas bort. 
 
Granskning        
Trafikverket noterar att en del av Trafikverkets synpunkter från samrådsskedet 
har bemötts inför granskningsskedet. Trafikverket vill fortsatt upplysa om 
följande: 
 
Riskutredning 
I samrådet framförde Trafikverket att det bör uppföras någon form av skydd 
mellan planområdet och Kinnekullebanan och att det är viktigt att skyddet inte 
påverkar järnvägens konstruktion. Trafikverket förutsätter om det blir aktuellt 
med en vall, att det säkerställs i det fortsatta projekteringsarbetet att åtgärden 
inte medför sättningar, stabilitetsförändringar eller liknande som kan påverka 
järnvägen negativt. 
 
Dagvatten 
Kommunen har efter samrådet kompletterat dagvattenutredningen med 
ytterligare en utredning, Samlad bedömning av två vägdiken vid Ringleden i 
Lidköping – Kapacitet, belastning och konsekvenser vid överbelastning 
(Reviderad version 2021-04-10). Detta för att ge en samlad bedömning hur 
Trafikverkets västra och östra dike vid väg 2578 blir påverkade om dagvatten 
från två planområden (Tömmen 1 och del av Råda 5:1) leds till dikena. 
Trafikverket har som krav att trummor som är mellan 15 – 25 m långa, genom 
belagda vägar inom klimatzon 2, ska minst ha en diameter på 600 mm och klara 
en återkomsttid på minst 50 år. I utredningen är det klargjort att 
trumdimensionerna närmast Råda-rondellen är 500 mm samt 400 mm. 
 
Det står även under sammanfattningen att trummorna i dagsläget klarar av en 
återkomsttid på 19 år, men efter påkoppling av dagvatten från båda 
planområdena minskar återkomsttiden med bräddning ner till 15 år, vilket i sig 
är en försämring. 
 
Då Trafikverkets trummor i dagsläget är underdimensionerade enligt 
ovanstående och inte uppfyller dagens ställda krav på minsta dimension i 
klimatzon 2, återkomsttid på 50 år, samt att återkomsttiden försämras vid 
påkoppling av dagvatten från båda planområden så kan Trafikverket inte medge 
avledning till våra vägdiken som situationen ser ut just nu med befintliga 
trummor. 
 
En ytterligare kommentar är att i planbeskrivningen står det att 
dagvattenanläggningen dimensioneras för att kunna hantera ett 50-årsregn och 
med ett strypt flöde om 20 l/s till Trafikverkets vägdike. Detta tolkar 
Trafikverket som att det bara vid ett 50-årsregn eller uppåt tillförs dagvatten till 
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Trafikverkets dike och då maximalt 20 l/s. Trafikverkets bedömning är att detta 
inte stämmer överens med slutsatserna i dagvattenutredningen. 
Trafikverket anser att dagvattenfrågan inte är löst och att kommunen behöver 
omarbeta förslaget hur dagvattnet ska hanteras, och ha dialog igen med 
Trafikverket. 
 
I övrigt har Trafikverket inte några ytterligare synpunkter på planförslaget.                                                    
 
Kommunens kommentar 

- Kommunen noterar Trafikverkets synpunkt kring skydd mot järnväg. 
Kommunen har för avsikt att reglera detta i ett genomförandevatal med 
exploatören. Kommunen tar också i beaktande Trafikverkets synpunkt 
kring hur skyddet bör anläggas 

- Kommunen har för avsikt att söka tillstånd att trycka eventuella vatten- 
och avloppsledningar under järnvägen/vägen. Detta finns uttryckt i 
planbeskrivningen. 

- Dagvatten. Kommunen och Trafikverket har under hela planprocessen 
fört en dialog kring hur dagvatten från planområdet kan tas omhand. 
Trafikverket har haft som krav att planområdet ska kunna hantera ett 50-
årsregn utan att det påverkar vägdiket i någon negativ bemärkelse. 
Efterhand har också krav om att vägtrummor ska ha en minsta diameter 
på 600 mm tillkommit.  
 
Kommunen har i sina dagvattenutredningar visat hur man kan hantera 
planområdets dagvatten. Ett 50-årsregn kan fördröjas genom en svackyta 
i naturmarken med ett strypt utflöde om 20 l/s mot Trafikverkets dike. 
Infiltration sker i viss utsträckning men att leda dagvatten vidare är 
ofrånkomligt med hänsyn till de markförutsättningar som råder (täta 
lerjordar). De trummor som dagvattnet ska passera i sin väg mot 
recipient har en minsta dimension på 600 mm. I utredningen konstateras 
också att vägdiket och de trummor som finns kan hantera de största 
regnen som förväntas och att det finns kapacitet där vägdiket ansluter till 
det kommunala ledningsnätet (800-trumma) vid Rådarondellen. 
 
Just 800 mm-trumman vid Rådarondellen är dimensionerande för 
dagvattensystemet, både för vägdiket och avvattning från andra 
närliggande områden. Det är också denna punkt som är anslutningspunkt 
om kommunen skulle välja att leda dagvatten från planområdet i ett 
parallellt dike. Dagvattenutredningen har visat att trumman har kapacitet 
att ta emot det dagvatten som förväntas. Men oavsett om kommunen 
leder vatten i ett parallellt dike eller i Trafikverkets vägdike kommer den 
indirekta effekten bli den samma. Vatten kommer dämma i vägdiket vid 
skyfall. Så förutom att ett parallellt dike inte kommer ha någon 
nämnvärd påverkan på dagvattensystemet i stort så står kostnaden för 
anläggandet av ett sådant inte i paritet med den exploatering som nu 
föreslås.  
 
Kommunen vidhåller att det mest rationella alternativet är att tillfälligt 
tillföra ett strypt utflöde från planområdet till Trafikverkets vägdike. 
Kommunen vidhåller också att man bör tillskapa en erosionssäkrad 
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rinnväg mot GC-vägen och på så sätt ta om hand dagvatten vid skyfall så 
att den bräddning, som förväntas ske redan i dagsläget, inte riskerar att 
skada Trafikverkets anläggning. Kommunen vill också undersöka 
möjligheten att öka kapaciteten längre upp i systemet, det vill säga 
dimensionera upp 800-ledningen vid Rådarondellen till ett dike, och 
därmed förbättra återkomsttiden för bräddning i vägdiket gentemot 
nuvarande situation. Dessa åtgärder sammantaget innebär enligt 
kommunen inte en negativ påverkan på Trafikverkets vägdike, utan 
kommer öka kapaciteten och anpassa dagvattensystemet utifrån framtida 
klimat.  

 
Miljö- och hälsa, Lidköpings kommun        
Samråd 
Förorenade områden 
Skriv vad de olika förkortningarna står för, då dokumentet även ska kunna 
läsas/förstås av personer som inte jobbar med förorenad mark 
Som t.ex. MÄRR (mindre än ringa risk), KM(känslig markanvändning), MKM 
(mindre känslig markanvändning), 
 
Masshantering 
Utifrån markundersökningen så är föroreningshalterna generellt under MÄRR 
(mindre än ringa risk) så finns det inga restriktioner för att de används inom 
fastigheten. Området är klassat som industriområde, vilket gör att halter upp till 
MKM (mindre känslig markanvändning) kan användas. Då uppgifter har 
inkommit från avdelningen Fastighet att det har fyllts ut i området med massor 
så bör massor som ligger djupare än 1 meter provtas innan de avlägsnas från 
fastigheten. Detta ska kommuniceras med tillsynsmyndigheten i god tid, för att 
Miljö-Hälsa ska kunna hantera frågan. 
 
Länsvatten 
Då PFOS/PFAS har detekterats inom fastigheten runt 90 ng/l och gränsvärdet är 
45 ng/l för grundvatten så bör försiktighetsåtgärder vidtas vid hantering vid 
länsvatten. Detta ska kommuniceras med tillsynsmyndigheten (Miljö-Hälsa) i 
god tid för att hantera frågan.  
 
Värmepumpar 
I samrådshandlingen står det att möjligheten till energibrunnar (Bergvärme) inte 
har studerats under planarbete, då det finns möjlighet för påkoppling till 
fjärrvärme. Det står vidare, att om bergvärme väljs som uppvärmningssystem 
ska detta föregås av en utredning som säkerställer att inte grundvattnet riskerar 
att sänkas på platsen. Miljö-Hälsa anser att det behöver tydliggöras vad för 
utredning som krävs. Ska utredningen göras av en sakkunnig? Krävs det en 
geohydrologisk undersökning? Att utföra en geohydrogeologisk undersökning 
för varje planerad borrning är mycket kostsamt. Då flertalet hus i Lidköping 
(som tidigare har varit anslutna till fjärrvärme) har gått över till bergvärme, så 
anser Miljö-Hälsa att det vore önskvärt med ytterligare utredning om det finns 
förutsättningar för borrning av energibrunn i området. 
 
Granskning 
PFAS/PFOS 
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Grundvatten Utifrån prover har man detekterat värden över riktvärdet 90 ng/l 
PFAS i grundvattnet på fastigheten. Vid åtgärder som påverkar grundvattnet, 
t.ex. borrning för bergvärme, måste allt vatten som uppstår vid åtgärd tas 
omhand och provtas för att avgöra hur det ska hanteras på ett miljö- och 
hälsosäkert sätt.  
 
Värmepumpar 
Miljö-Hälsa anser att det behöver tydliggöras vad för utredning som krävs. Det 
är även viktigt att det även framgår i köpeavtalen och i bygglovsanvisningarna 
att om man vill borra för energibrunn, så måste köparen av fastigheten bekosta 
en undersökning av sakkunnig för att se om det är möjligt att borra på 
fastigheten. Då flertalet hus i Lidköping (som tidigare har varit anslutna till 
fjärrvärme) har gått över till bergvärme, så anser Miljö-Hälsa att det vore 
önskvärt om kommunen kan ansvara för att det görs ytterligare utredning om det 
finns förutsättningar för borrning av energibrunn i området.                                                               
 
Kommunens kommentar 

- Ett avsnitt kring masshantering och hantering av länsvatten har lagts till i 
planbeskrivningens genomförandedel under rubriken ”Tekniska frågor” 

- Avsnittet ”Värme” i planbeskrivningen har kompletterats med 
information kring bergvärme. Det anses inte nödvändigt för att bedöma 
markens lämplighet för föreslagen markanvändning att göra ytterligare 
undersökningar om förutsättningar för borrning av energibrunn. 

- I övrigt noteras Miljö och hälsas synpunkter men detta föranleder inga 
ändringar av planhandlingen 

 
 
Justeringar i planhandlingarna 
Efter samrådet justerades planhandlingarna enligt följande: 
• Planområdesgränsen har korrigerats tre meter i sitt nordöstra läge. 
• Till planförslaget finns nu också en dagvattenutredning som behandlar tänkt 

dagvattenhantering, konsekvenser vid skyfall samt bedömningar kring 
dagvattenhantering kopplat till eventuell föroreningsproblematik och dess 
påverkan på grund- och ytvattenförekomster. 

• Den miljötekniska markundersökningen har kompletterats med 
kommentarer och ytterligare provtagning av bekämpningsmedel och 
klorerade lösningsmedel. PFAS-11 har beskrivits i förhållande till risken att 
utifrån spridning vid markarbeten och dagvatten. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning kring områdets 
totalstabilitet 

• Begreppet exploateringsavtal har ersatts med markanvisningsavtal och 
innebörden och ansvaret i detta har förtydligats. Eventuella skyddsåtgärder 
mot Kinnekullebanan ingår. 

• I riskutredningen har avgränsningen för samhällsrisken motiverats 
• I riskutredningen har ett förtydligande gjorts angående 100 personer som 

konservativt antagande för riskanalys 
• I riskutredningen har ett tydliggörande gjorts kring att luftintag ska placeras 

bort från riskkällorna och därav har byggnadens höjd inte betydelse för 
riskbilden. Motsvarande har planbestämmelse b1 korrigerats i plankartan. 
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• Hänvisning avseende jordbruksmark till 3 kap 1§ Miljöbalken har ändrats 

till  3 kap 4§ i planbeskrivningen. 
• I plankartan har användningsbestämmelserna delats upp i teckenförklaringen 
• Ett avsnitt kring masshantering och hantering av länsvatten har lagts till i 

planbeskrivningens genomförandedel under rubriken ”Tekniska frågor” 
• Avsnittet ”Värme” i planbeskrivningen har kompletterats med information 

kring bergvärme 
 
Efter granskning har planhandlingarna justerats enligt följande: 
• Den marktekniska miljöundersökningen har kompletterats med 

analysresultat från klorerade lösningsmedel. Motsvarande information har 
sammanfattats i planbeskrivningen. Inga föroreningshalter över gällande 
gränsvärden bedöms förekomma. 

 
Utöver detta har mindre redaktionella ändringar inarbetats i planhandlingarna. 
 
Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny granskning enligt 5 kap 
25 § PBL erfordras därför inte.   
 
Ställningstagande och förslag till beslut 
De flesta synpunkter som har framförts på detaljplaneförslaget har helt eller 
delvis tillgodosetts. Kommunen har en avvikande åsikt vad gäller: 

- Lantmäteriets synpunkt kring att planområdet bör utökas för att i 
detaljplanen säkra tillfarten till planområdet. Kommunen har redogjort 
för sin inställning i sin kommentar till yttrandet. 

- Trafikverkets yttrande vad gäller tänkt dagvattenhantering och nyttjande 
av Trafikverkets vägdike. Kommunen har redogjort för sin inställning i 
sin kommentar till yttrandet. 

 
Förslag till beslut är att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 
 
Beräknat antagande 
Samhällsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 8 juni 2021. 
 
LIDKÖPINGS KOMMUN 
Samhällsbyggnad/Plan-Trafik 
 
Eric Alnemar 
Planarkitekt 
0510-77 10 41 
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