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Planbeskrivning
Ändringar av detaljplanen efter samrådet
Planbeskrivningen har kompletterats med;

• Reviderad riskutredning avseende risk för olyckor med farligt gods på 
Kinnekullebanan visar att inga riskreducerande åtgärder bedöms vara 
motiverade. Detta beskrivs under rubriken ”Risk för olyckor med farligt 
gods”. 

• Förutsättningar och genomförande som säkerställer påverkan av ett 
klimatkompenserat 100-års regn under rubriken ”Risk för översvämning 
till följd av skyfall”.  

• Beskrivning av kommunens bedömning av varför det är nödvändigt att 
ta ned alléträden längs Esplanaden under rubriken ”Biotopskydd”.

Plankartan har kompletterats med; 

• Egenskapsbestämmelsen – fördröjning av dagvatten inom allmän plats-
mark GATA1 (Esplanaden). 

• Markområdet tillgängligt för allmännyttig gång- och cykeltrafik (x- 
område) har justerats till att endast omfatta avsedd mark för gång- och 
cykelväg. 

Underlag 

• Revidering av Riskutredning (AFRY 2021-05-14).

Fig. 1 Illustrationskarta.
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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder, centrumverk-
samheter och parkering inom del av kvarteret Skäran och del av kvarteret 
Spettet. Förslaget syftar till att ersätta befintlig bebyggelse och förtäta med 
flerbostadshus och tillhörande funktioner för bostadsändamål såsom parke-
ringshus och viss del centrumverksamhet.

Planförslaget innefattar:

• Kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350 bostadslägenhe-
ter som utformningsmässigt ska samspela med omkringliggande bebyg-
gelse. 

• Lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningar.
• Gemensam parkeringsanläggning, p-hus och övrig parkering för bil och 

cykel. 
• Grönskande innergårdar med dagvattenhantering.
• Omgestaltning och omdisponering av del av Esplanaden och del av 

Hästhagsvägen.
• Ersättning av biotopskyddad trädallé längs Esplanaden. 
• Nya kvartersgator inom kvarteret Skäran.
• Förutsättningar för byggnation av skyddsrum.
• Område för teknisk anläggning, transformatorstation.

Bakgrund och tidigare fattade beslut
AB Bostäder fick den 2015-09-08 § 184 positivt planbesked av samhälls-
byggnadsnämnden för ändring av detaljplan för Skäran 15 och 17. Avsikten 
var att möjliggöra för ytterligare en våning på de tre befintliga flerfamiljshu-
sen med målsättningen att bygga cirka 25 nya lägenheter med god tillgänglig-
het då hiss också skulle installeras. Efter att byggnadsteknisk och geoteknisk 
bedömning gjorts har AB Bostäder avråtts från att bygga på befintliga hus. 
Beräkningar visar att de tre byggnaderna har kraftiga sättningar och att bygga 
på med en våning skulle vara konstruktionsmässigt komplicerat och kostsamt 
varför AB Bostäder istället vill pröva områdets lämplighet för exploatering 
som förutsätter att nuvarande byggnader rivs. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-12 § 98 att ge Samhällsbygg-
nad, Plan-Trafik i uppdrag att ta fram en detaljplan för kvarteret Skäran m fl 
med syfte att pröva områdets lämplighet för högre exploatering genom förtät-
ning av bostäder inom kvarteren.

Den 2019-01-22 § 29 har samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställt sig 
positiva till att lämna AB Bostäder ensamrätt för markreservation på tomten 
för tidigare förskolan Ängsholmen (fastigheten Spettet 4), för att kunna ana-
lysera och utreda möjligheten att exploatera tomten tillsammans med kvarte-
ret Skäran.
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Läge och plandata
Planområdet omfattar cirka 2 hektar och ligger cirka en kilometer väster om 
Lidköpings centrum. Planområdet omfattas av fastigheterna Skäran 15 och 
17, Spettet 3 och 4 samt del av Lilleskog 1:1 och del av Dalängen 1:1. Spettet 
4, Lilleskog 1:1 och Dalängen 1:1 ägs av Lidköpings kommun. Övriga fast-
igheter är privatägda. 

Undersökning inför miljöbedömning
Samhällsbyggnad bedömer att planförslaget inte medför betydande miljöpå-
verkan i den mening som avses i 6 kap 11-18 §§ Miljöbalken (MB) och i 4 
kap. 34§ Plan- och bygglagen (PBL). Behovet av miljöhänsyn vid genom-
förandet av detaljplanen belyses därför inte i en strategisk miljöbedömning 
enligt 6 kap. MB. 

Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts: 
”Genomförande av planförslaget innebär en förtätning av redan i anspråks-
tagen mark för bebyggelse inom Lidköpings tätort. Förslaget innebär ökad 
exploateringsgrad samt för en av fastigheterna ändrad markanvändning från 
vård och skoländamål till huvudsakligen bostadsändamål. Trafikbullerpåver-
kan och ökad trafikalstring på ny och befintlig bebyggelse kan hanteras inom 
detaljplaneverktyget.” 

Länsstyrelsen har efter samråd med kommunen meddelat att de gör samma 
bedömning samt lyfter vikten av att en geoteknisk undersökning genomförs 
samt att den befintliga bebyggelsens kulturmiljövärde bör analyseras och be-
aktas.

Barnkonventionen
Barn berörs av planärendet i form av boende eller besökare till området. Plan-
området har god tillgång till för- och grundskola samt gröna områden och 

Fig. 2 Detaljplanens placering i staden (vänster) och planområdets avgränsning (höger).
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kvalitativa rekreativa miljöer. Gestaltningen av utemiljön bidrar till säkra och 
trygga gång- och cykelvägar och låga hastigheter förordas. Plats för små-
barnslek kan ordnas inom planområdet. Närmsta kommunala lekplatser finns 
cirka 400 meter från planområdet. Vid utarbetande av planförslaget har hän-
syn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen 
tagits.

Jämlikhet
Stadsdelen består redan i dag av en blandning mellan hyres-, bostads-, och 
äganderätter och detaljplanen ger förutsättningar för ett fortsatt varierat utbud 
av bostäder. Planområdet ligger på gångavstånd till centrala Lidköping med 
det serviceutbud och de arbetstillfällen som det innebär. Avståndet möjliggör 
korta eller inga fordonstransporter. 

Avvägningar mellan motstående intressen
Ett genomförande av planförslaget skulle tillföra nya byggnader i kvarteret 
som följer den centrala stadens grundläggande struktur, där bebyggelsen ska-
par tydliga gatu- och gårdsrum.

Ett antal biotopskyddade träd kommer att behöva fällas. Stora åtgärder görs 
längs med Esplanaden för att ersätta och kompensera dessa. 

Ny bebyggelses höjdskala har studerats från berörda vinklar i staden. Stad 
utvecklas ständigt. Föreslagna byggrätter syftar till att möjliggöra nutida ar-
kitektur utifrån stadens identitet och karaktär. Samhällsbyggnads avvägning 
innebär att den högre höjdskalan tillåts sticka upp över den allmänna bygg-
nadshöjden inom kvarteret och i närmiljön. Bedömningen är att föreliggande 
höjd och byggnadsutformning inte innebär påtaglig skada på Lidköpings be-
fintliga stadsbild och upplevelsen av denna. 

Ett genomförande av detaljplanen ger ett positivt tillskott av bostäder i en 
central del av Lidköping vilket är ett allmänt intresse och mål i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram och i gällande översiktsplan. Förtätning av sta-
den i en sammanhållen och resurseffektiv bebyggelsestruktur där jordbruk-
smark och stadsnära skogar så långt som möjligt bevaras. 

Detaljplanen kan komma att innebära måttliga konsekvenser för omkringlig-
gande fastigheter genom en förändrad närmiljö. Kommunens bedömning är 
att ett genomförande av planen inte innebär någon betydande olägenhet enligt 
den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. 

Samhällsbyggnads samlade avvägning är att det allmänna intresset av till-
komsten av nya bostäder väger tyngre än de eventuella konsekvenser som 
förtätningen kan komma att innebära för omkringliggande fastigheter.



PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR DEL AV KVARTERET SKÄRAN M FL, 

LIDKÖPINGS KOMMUN

7

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Planförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan som antogs i 
oktober 2018. I översiktsplanen är befintlig markanvändning bostäder samt 
vård och skola redovisad. 

Detaljplaner
Inom den största delen av planområdet gäller detaljplan nr 155, Förslag till 
ändring av stadsplan för Lilleskogsområdet, antagen 1963. Planen anger mar-
kanvändningen bostäder med byggnader om högst tre våningar samt område 
för allmänt ändamål där byggnadshöjden får vara högst 10,6 meter. 

Inom övriga området gäller detaljplan nr 169, Förslag till ändring och utök-
ning av stadsplan för Lilleskog och väster därom, antagen 1964. Här gäller 
markanvändningen gata, park och bostäder.

Fig. 3 Bildkollage av de två gällande detaljplanerna; nr 155 från 1963 och nr 169 från 
1964. Ny föreslagen plangräns är rödmarkerad. Detaljplanernas avgränsning är markerad 
med blå linje.
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Förutsättningar, förändringar 
och dess konsekvenser
Övergripande karaktär och disposition

Planförslaget innefattar:

• Kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350 bostadslägen-
heter som utformningsmässigt ska samspela med omkringliggande 
bebyggelse. 

• Lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningar.
• Gemensam parkeringsanläggning, p-hus och övrig parkering för bil och 

cykel. 
• Grönskande innergårdar med dagvattenhantering.
• Omgestaltning och omdisponering av del av Esplanaden och del av 

Hästhagsvägen.
• Ersättning av biotopskyddad trädallé längs Esplanaden 
• Nya kvartersgator inom kvarteret Skäran.
• Förutsättningar för byggnation av skyddsrum
• Område för teknisk anläggning, transformatorstation.

Ny bebyggelse utgörs av flerbostadshus med möjlighet till centrumverksam-
heter i bottenplan och ett parkeringshus. 

Fig. 4 Volymstudie. fågelperspektiv från sydväst. Vita byggnadskroppar illustrerar max-
imal exploatering.
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Fastigheterna Skäran 15 och 17 föreslås delas upp i tre mindre kvarter för att 
både ansluta till Esplanadens strukturella uppbyggnad med kortare kvarter-
slängder samt att skapa en variation, en bättre genomströmning och länkning 
mellan kvarteren samt välfungerande bostadskvarter. Detta gäller även inom 
kvarteret Spettet, som har delats in i två kvarter. 

Den nya bebyggelsen placeras med liten förgårdsmark i en tydlig kvarters-
struktur. Kvartersstrukturen ger en tydlig fram- och baksida, en publik och en 
privat sida, vilket både ger Esplanaden ökad karaktär av stadshuvudgata samt 
att för ny bostadsbebyggelse skapas goda innergårdar.

Planförslaget innebär en kraftig förtätning som medför en förändrad och mer 
stadsmässig karaktär i området. Ny bebyggelses upplevda höjdskala är fyra 
våningar. Däremellan möjliggörs bebyggelse mellan fem och upp till tio vå-
ningar på platser där det ur stadsbilden bedömts lämpligt. Ny bebyggelses 
gestaltning ska ansluta till omgivande bebyggelses gestaltning, såsom fasad 
och takens material och färg. 

Befintlig och omkringliggande bebyggelse och närmiljö
Planområdet är relativt centralt placerad i staden och har en god tillgänglighet 
till både befintlig offentlig och kommersiell service. Flera för- och grund-
skolor finns inom nära avstånd från planområdet. Handelsområdet Framnäs 
köpcentrum, med livsmedelsbutiker, apotek, sällanköpshandel samt hållplats 
för Kinnekullebanan ligger cirka 600 meter från planområdet och på cirka en 
kilometers avstånd finns Lidköpings centrum med dess utbud av service.

Planområdet består av Esplanaden i norr och Hästhagsvägen i södra delen. 
Utmed huvudgatan Esplanaden finns en lindallé som ger Esplanaden ut-
med denna sträckning en grön karaktär. Lindallén omfattas av generellt bio-
topskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 11 §. Esplanaden har idag en bred 
gatusektion som utformningsmässigt domineras av biltrafik. Hästhagsvägen 
är en mindre lokalgata som trafikförsörjer befintlig villabebyggelse i söder. 

Fig. 5 Gatuvy Esplanaden.
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Fastigheterna Skäran 15 och 17 är bebyggda med tre snedställda flerbostads-
hus i tre våningar. Husen är uppförda 1966 som lameller med aprikosfärgade 
putsade fasader med platta tak med totalt 81 stycken lägenheter. Mellan de 
fritt placerade husen finns grönytor med anlagda gräsytor, mindre lekplatser, 
uteplatser samt häck- och buskplanteringar som smälter samman med trä-
dallén. Ytan mot Lunnelidsvägen och Hästhagsvägen är asfalterad och består 
av parkeringsplatser för de boende. 

På fastigheten Spettet 4 fanns tidigare Ängsholmens förskola som nu är ri-
ven. På fastigheten Spettet 3 finns ett enplanshus uppförd med röd träfasad 
och lågt lutande sadeltak. Byggnaden ägs privat och nyttjas i dagsläget som 
föreningslokal. 

Norr om planområdet finns lägre flerbostadshus i 2 till 3,5 våningar med 
gula och röda tegelfasader och rött tegelsadeltak. Husen är uppförda under 
1950-talet. 

Öster om planområdet finns ett verksamhetsområde för icke störande verk-
samheter som sträcker sig längs järnvägen. Bebyggelsen är låg och fastighe-
terna nås via Nonnens väg.     

Söder om planområdet finns Ängsholmens förskola med förskolegård och 
friliggande villabebyggelse. Förskolan som är i två våningar är utformad med 
gul och röd träfasad och sadeltak. Den friliggande villabebyggelsen är i en 
våning och domineras av tegelfasader i varma jordfärger och lågt lutande 
sadeltak. 

Väster om planområdet finns ett gatukök/restaurang och en mindre bilverk-
stad, även de lägre bebyggelse. 

Fig. 6 Kvarteret Skopan längs Esplanaden med kulturmiljövärden  från 
1950-talet.
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Skyddsrum
Inom fastigheterna Skäran 15 och 17 finns två skyddsrum om vardera 150 
platser. Befintliga skyddsrum kommer att rivas i samband med nybyggnation. 
Detaljplanen möjliggör att nya skyddsrum uppförs. 

Ny bostadsbebyggelse
Utformning av ny bostadsbebyggelse
Avsikten med föreslagna planbestämmelser är att säkerställa att den föreslag-
na bebyggelsestrukturen blir som den redovisas på illustrationskartan. De nya 
byggnadernas placeringar och volymer har arbetats fram för att samspela så-
väl med varandra som med omgivande bebyggelse och Lidköpings stadsbild 
som helhet. Av denna anledning har plankartan getts en relativt detaljerad 
precisering i detta avseende.

Med planbestämmelser regleras följande för bebyggelsen:

BC – Bostäder och Centrum. Bostäder är huvudändamålet för den nytillkom-
mande bebyggelsen. För att understödja möjligheterna till ett levande stadsliv 
tillåts centrumverksamhet i den nedersta våningen mot Esplanaden och Non-
nens väg samt inom kvarteret Spettet vilket bestämmelsen, e1 - Centrum får 
uppföras endast i bottenvåningen, säkerställer. 

Fig. 7 Exempel på bebyggelseutformning.
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Användningen centrum kan tillämpas för områden för kombinationer av han-
del, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig 
verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Även 
komplement till verksamheten centrum ingår i användningen. 

B - Bostäder. Bostäder är huvudändamålet för den nytillkommande bebyg-
gelsen.

Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former av boende 
av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. 

Gestaltningen av den tillkommande bostadsbebyggelsen bör ha sin utgångs-
punkt i omgivande bebyggelses tegel- och putsfasader och färgskala för att 
skapa en tydlig samhörighet med befintlig bebyggelse. De enskilda byggna-
derna bör också ha ett gemensamt släktskap med varandra men ges en indivi-
duell gestaltning för respektive byggnad. 

I plankartan anges följande planbestämmelser gällande utformning och om-
fattning: 

f7 - 11 – Högsta antal våningar mellan 3 och 10. 

Högsta nockhöjd i meter. Preciserad högsta 
nockhöjd utgår från en konstruktion där vå-
ningshöjden möjliggör för framtida tekniska 
lösningar och energikrav. Bilden till höger 
illustrerar en byggnads Totalhöjd, Nockhöjd 
samt Byggnadshöjd. 

Huvudbyggnader ska placeras i kvartershörn. Avsikten är att definera och tyd-
liggöra kvartersstrukturen och gaturummen. Därför anges planbestämmelsen 
p1 - Huvudbyggnad ska placeras längs förgårdslinjen, på berörda byggrätter.

f3 - Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak. 

Med vinkelsymbol i plankartan regleras att; Takvinkeln ska vara mellan 27 
och 40 grader, alternativt mellan 15 och 40 grader.  

f4 - Huvudbyggnad förses med rött tak på del som vetter mot Esplanaden. 
Avsikten är att utformningen av taken på den nya bebyggelsen ska ansluta till 
omkringliggande bebyggelses takutformning och taklutningar.

f2 - Byggnader ska utformas som individuella byggnadskroppar med högst 35 
meters längd. Korta fasadliv bidrar till upplevelserika stadsrum.

f6 - Portar och entréer ska i huvudsak vara genomgående. Avsikten är att 
bebyggelsen ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö genom att ha en 
god kontakt med allmän platsmark. Detta ger även de boende möjlighet att nå 
gården utan att behöva ta sig ut på gatan. 
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Solförhållanden och skuggbildning

En skuggstudie har genomförts som visar att den nya bebyggelsen i huvud-
sak påverkar allmän platsmark, gata samt nytillkommande bebyggelse. Under 
sommarmånaderna är påverkan måttlig. Under vinterhalvåret när solen står 
lågt är påverkan större. Samtliga gårdsmiljöer kommer dock att ha kontinuer-
lig tillgång till solbelysta platser under dygnet. 

Solförhållandena orsakade av den nya bebyggelsen bedöms vara acceptabla. 

Fig. 8  Solstudie som visar 
skuggning orsakad av bebyg-
gelsen. Sommarsolståndet (till 
vänster) samt vår- och höstdag-
jämning (till höger) kl 9, 12, 15 
och 18. 
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Ny bebyggelses påverkan på stadsbild
Den nya bebyggelsens höjdskala varierar för att skapa en variation i bebyg-
gelsen och som möjliggör en ökad exploateringsgrad utan att Lidköpings 
sammanvägda höjdskala, tillika del av karaktär och identitet, går förlorad. 
Bedömningen är gjord utifrån nedanstående studier. 

Lidköping har idag en upplevd höjdskala på 1-3 våningar. Omkringliggande 
bebyggelse domineras åt söder av 1-2 våningar, samt på andra sidan Esplana-
den närmast av 2,5 - 3,5 våningar. Avsikten är att ny bebyggelse trappas upp 
och att ge en gradvis övergång i skala från befintlig villabebyggelse. För att 
utnyttja marken väl och tydliggöra Esplanaden som stadshuvudgata föreslås 
ny exploatering förmedla en upplevd höjdskala om fyra våningar. 

Den upplevda höjdskalan är den som ses från planområdets kvartershörn och 
direktmöte mot befintlig bebyggelse, där planområdet läses samman med öv-
rig stadsbild. Dock finns det möjlighet för en högre bebyggelse mellan fem 
till tio våningar där inte stadens som helhet upplevda höjdskala, eller mötet 
med befintlig bebyggelse, bedöms påverkas negativt. Planbestämmelser för 
den nya bebyggelsens gestaltning har införts i plankartan för att den nya be-
byggelsen ska samspela med den befintliga bebyggelsen. 

3 vån
40 grader 

4 vån
~20 grader 

nockhöjd 16 m

gård
gata 

Fig. 9 Principsektion genom kvarteren redovisar en lägre 
byggnadshöjd mot befintlig bebyggelse för att där hålla höjdska-
lan nere och en högre byggnadshöjd mot gator för att möjliggöra 
en högre exploatering. 
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Fig. 10 Ny och befintlig bebyggelses maximala våningsantal. Röda heldragna linjer vi-
sar vart ny bebyggelse är synlig i befintligt gaturum. Röda streckade linjer visar vart ny 
bebyggelse delvis är synlig i befintligt gaturum. Vita punkter redovisar kameravinkel för 
nedanstående fotomontage littererade från A till E. 

Fig. 11  Fotomontage med nya illustrerade byggnadsvolymer i befintlig gatumiljö.  

A. Hagalundsgatan B. Hästhagsvägen

C. Esplanaden D. Parkeringen vid Lunnelidsvägen

E. Nonnens väg
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Ny grönska, friyta och ekosystemtjänster
Utformning av innergårdar
Områdets exploateringsgrad gör det angeläget att innergårdarna som skapas 
av den tydliga kvartersstrukturen möjliggör en privat, grönskande och väldis-
ponerad utemiljö för de boende. Därför har planbestämmelserna, n1 - Marken 
får inte användas för parkering, och n2 - Marken eller taket får inte användas 
för parkering, införts. Det är viktigt att gårdarna förses med gemensamma 
uteplatser och ytor för småbarnslek.

Ambitionen är att samtliga utemiljöer ska ha stort inslag av grönska. Då del 
av bostadsgårdarna placeras på föreslaget parkeringshus krävs ett plante-
ringsbart bjälklag som ger förutsättningar för vegetationsytor. Detta regleras 
med planbestämmelse, b1 - Planteringsbart bjälklag ska uppföras på bygg-
nad. Bjälklaget kan utformas så att högre vegetation kan utvecklas på gården 
med hjälp av lokalt anlagda djupare växtbäddar. 

På innergårdarna är det möjligt att placera mindre och låga komplementbygg-
nader. Skärmtak och balkonger får skjuta ut över marken. Därför har gårdarna 
försetts med planbestämmelsen, Korsmarkerad mark - Endast komplement-
byggnad, skärmtak, burspråk och balkong får placeras. 

En visuell avskärmning, med exempelvis träd och buskar, mot Ängsholmens 
förskolegård bör skapas för att förhindra insyn i markplan.

Ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster beskriver de nyttor som naturen tillhandahål-
ler människan. De brukar delas in i stödjande, reglerande, kulturella och 

Fig. 12 Typsektion för hur planteringsbart gårdsbjälklag kan utformas. På betongbjälkla-
get placeras dränerande skikt, fyllning och mellan växtjord. Detta ger liknande förhållan-
den som på gårdar utan underliggande betongbjälklag. Illustration: Material av A.Dahl 
samhällsplanering AB från Detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund.
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försörjande ekosystemtjänster beroende av funktion i ekosystemet. I denna 
detaljplan är det framförallt stödjande, reglerande och kulturella ekosystem-
tjänster som är aktuella. 

Gräsmattorna och träden bidrar till att utjämna temperaturen i kvarteret ge-
nom transpiration av vattenånga via bladen samt skänker skugga under soliga 
dagar. Växtligheten binder koldioxid ur luften genom fotosyntesen och bidrar 
därför till minskad klimatpåverkan. Bostadsgårdarnas grönska bidrar dessut-
om positivt till de boendes trivsel och ytor för lek. 

Avseende den gröna infrastrukturen i Lidköpings stad fungerar kvarteret Skä-
ran med dess vegetation som spridningslänk mellan de omgivande villaom-
rådena. Generellt har stadsmiljöer i många fall visat sig ha högre biologisk 
mångfald än det omkringliggande landskapet, framförallt när det består av 
åkerlandskap. Stora delar av Lidköping är omgärdat av åkermark, vilket gör 
Lidköpings stadsmiljö viktig för biologisk mångfald och pollinering. Högre 
våningsantal och fler byggnadskroppar antas förändra nyttoinsekternas rörel-
semönster då de undviker att flyga över höga byggnader, men kan däremot 
flyga runt dem om miljön är gynnsam. Att plantera blommande träd och väx-
ter i och kring den nya bebyggelsen skulle kunna göra att kvarteret bibehål-
ler sin funktion som spridningslänk mellan omgivande bebyggelse och även 
stärka området som födosöksområde för pollinatörer.

För grönytor som försvinner när området exploateras kan viss kompensation 
ske genom att överväga att använda t ex grönskande vegetationstak, plantera 
fler blommande träd och större buskar, anlägga planteringar, genomsläppliga 
markytor på gångar och parkeringsplatser samt fördröjningsmagasin för dag-
vatten med mera.  

Fig. 13   Exempel på utformning av innergårdar.
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Gaturum och trafik
Utformning av gaturummen
Esplanaden föreslås omgestaltas både vad gäller rumsligt och innehållsmäs-
sigt. För att bli mera stadsmässig har plankartan försetts med användningsbe-
stämmelsen GATA1 - Huvudgata. Befintligt gaturum, från och till husfasader 
är cirka 30 meter brett. 

Föreslagen sektion, från och till husfasad är 26,5 meter. Möjlig disponering 
enligt principsektion tydliggör och separerar gång- och cykeltrafik från biltra-
fik för att skapa en större trygghet och framkomlighet för de oskyddade tra-
fikanterna. Principsektionen som utgör en delsträcka av Esplanaden kommer 
studeras vidare i ett större sammanhang och kan därför komma att ändras.
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Fig. 15 Principsektion för Esplanaden med föreslagen gestaltning.

Fig. 14 Esplanaden, nuvarande utseende.
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Befintlig biotopskyddad trädallé ersätts med en dubbelsidig trädallé för att 
Esplanaden även fortsättningsvis bibehålla sin gröna karaktär. Trädallén fö-
reslås planteras med en blandning av träd såsom ädellövträd och barrträd.  I 
trädradszonen mellan alléträden finns möjlighet att anlägga regnbäddar för 
att förbättra dagvattenhanteringen i området, enstaka parkeringsplatser för rö-
relsehindrade, besökare samt hållplats för kollektivtrafik. I plankartan anges 
inom allmän platsmark, huvudgata planbestämmelsen - trädallé.

Hästhagsvägens sträckning genom planområdet föreslås omgestaltas. Befint-
lig allmän platsmark är cirka 10 meter brett, innehållandes körbana, trottoarer 
samt en lägre rönnallé placerad inom kvarteret Spettet. 

I plankartan har gatan försetts med användningsbestämmelsen GATA2 - Lo-
kalgata. Föreslagen sektion, från och till husfasader är 14 meter. Gatan fö-
reslås utformas på gående och cyklisters villkor. Här delar bil och cyklist 
körbana och fotgängare får egen trottoar. Trädplantering ger gaturummet en 
fortsatt grönskande karaktär samtidigt som den kan hjälpa till att ta ner ny 
bebyggelses höjdskala. Bilparkering inom kvartersmark är tillåten på del av 
gatusträckningen där gatumark överförs till kvartersmark.    

För att möjliggöra för gående längs hela sträckningen av Hästhagsvägens 
norra sida skapas utrymme inom kvartersmarken för att anlägga en gångväg 
som kopplas ihop med trottoaren. Planbestämmelsen; x1 - Markreservat för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik, ger förutsättningar att tillskapa ett servitut 
som ska säkerställa allmänhetens tillgänglighet. 

För att styra större delen av tillkommande trafik till föreslaget parkeringshus 
har del av sträckningen för parkeringshus längs Hästhagsvägen försetts med 
in- och utfartsförbud. Biltrafik som uppkommer från angöringspunkt av en 
sådan anläggning är mest lämplig från Nonnens väg, som är en överordnad 
lokalgata. Därför har planbestämmelsen, - Utfartsförbud införts på del av 
sträckningen.

Fig. 16 Hästhagsvägen nuvarande utseende.
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Mellan de nya kvarteren skapas nya kvartersgator, som mellan husfasader är 
12 meter bred. Den nordvästra kvartersgatan innehåller en mindre del allmän 
platsmark, lokalgata. Övrig kvartersgata är inte allmän men ska upplevas mer 
eller mindre publika. Samtliga kvartersgator utformas på gående och cyklis-
ters villkor, men med viss enkelriktad trafik för tillgänglighet, räddning och 
avfallshantering. Markmaterial och gatumöblering ska understryka karaktä-
ren av gågata. 

Del av gaturummen utmed Esplanaden, Hästhagsvägen och kvartersgatorna 
är kvartersmark, förgårdsmark för ny bostadsbebyggelse. Tanken är att denna 
ska fungera som en grönskande entrézon till byggnaderna och förses med 
växtlighet och viss cykelparkering. Balkonger och burspråk får med fördel 
placeras i förgårdsmark för att ge förutsättningar för en upplevelserik och 
levande stadsmiljö. Följande planbestämmelse har införts, Prickmarkerad 
mark - Marken får inte förses med byggnad. Skärmtak, burspråk och bal-
konger får skjuta ut 1,5 meter över prickad mark. Bebyggelsens entréer mot 
gator ger också förutsättningar för ett mer befolkat stadsrum.

Fig. 17 Föreslagna gstusektioner för Hästhagsvägen.   
Bilden åt vänster visar infarten från Nonnens väg med parkeringshuset på höger sida.  
Bilden åt höger visar sektionen efter parkeringshuset. 
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Fig. 19 Exempel på hur förgårdsmark kan gestaltas för att bidra till en attraktiv gatumiljö.

skala 1:100 (A3)
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Fig. 18 Föreslagen sektion av kvartersgata och inspirationsbilder utformning av 
kvartersgator.
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Biotopskydd
För att kunna genomföra föreslagen exploatering är det inte möjligt att ha 
kvar träden i den biotopskyddade enkelsidiga allén längs Esplanaden. (Fig. 5 
sidan 9) Kommunen har för avsikt att lämna in en dispensansökan till Läns-
styrelsen för att kunna ta ned träden. Nio lindar som samtliga finns inom 
fastigheterna Skäran 15 och 17 ska ersättas med nya träd som föreslås vara 
en dubbelsidig allé med cirka 30 stycken nya träd. Åtgärden innebär att den 
kompenserande allén kommer att ligga inom allmän platsmark där kommu-
nen står för drift och skötsel.

Motivet till att ta ned träden är att kunna använda marken på ett effektivt sätt 
för bostadsbebyggelse och möjliggöra en betydligt högre exploateringsgrad 
än nuvarande. Avsikten med placering och utformning av den nya bebyggel-
sen är att kvarteret gestaltningsmässigt ska knyta an till bostadsbebyggelsen 
norr om Esplanaden, som är utpekad kulturmiljö med 50-talsbebyggelse. Nya 
byggnader föreslås placeras längs med gatan, vid markerad förgårdsmark, 
som tydliggör gaturummet och möjliggör en kvartersstruktur med grönsk-
ande innergårdar. För att möjliggöra en högre bostadsexploatering som har-
monierar med befintlig kvartersstruktur blir det nödvändigt att ta ned lindarna 
i allén.  

Genom omgestaltning av Esplanaden ges gatan en tydligare karaktär av stads-
huvudgata avseende innehåll och rumslighet. Genom nyplantering förstärks 
på sikt också befintligt ekologiskt och biologiskt stråk längs gatan. Omge-
staltningen ger goda förutsättningar att planera för tillräckligt utrymme och 
skapa de bästa förutsättningarna för nya träd att etablera sig. Bland annat 
avseende val av trädsort utifrån ståndort för att få ett träd med bärkraftig 
framtid och lång livslängd där hänsyn bland annat tas till jordmån, vind- och 
klimatförhållanden, sol- och skuggförhållanden, skötselkrav, vintersaltning 
av gata med mera.    

Befintliga träd står nära nuvarande byggnader vilket medför en betydande 
risk för att träden och dess rotsystem tar skada när befintliga hus ska rivas 
samt under byggtiden. Exempelvis av transporter och jordupplag som bidrar 
till kompaktering av marken vilket innebär att trädens livsutrymme försämras 
på ett sätt som medför att de blir försvagade och i förlängningen riskerar att 
bli sjuka. Kommunen gör bedömningen att det inte är långsiktigt hållbart att 
behålla träden med utgångspunkt i den exploatering som planeras för. Genom 
nedtagning av träd, omgestaltning av gatan och nyplantering skapas goda för-
utsättningar och livsvillkor för långsiktigt friska och livskraftiga träd. 

Genom att planområdet byggs ut i etapper finns möjlighet att avverka och 
ersätta träd i etapper vilket ger de nya träden förutsättningar att successivt 
etablera sig och ”ta över” som ett grönt stråk längs Esplanaden.  

För att säkerställa att biotopskyddade träd ersätts har planbestämmelsen,  
- trädallé införts utmed Esplanaden.
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Fig. 20 Exempel på utformning av  parkeringshus.

Kollektivtrafik
Ur kollektivtrafiksynpunkt ligger planområdet gynnsamt till då det ligger i di-
rekt anknytning till kollektivtrafikhållplatserna Lunnelindvägen och Nonnens 
väg. Här stannar lokalbusslinje tre samt den regionala linjen 106. Planområdet 
ligger även nära hållplats Framnäs city där regionaltåg stannar. Planförslaget 
innebär inga förändringar i kollektivtrafiken. Hållplatsernas exakta placering 
längs Esplanaden avgörs i samband med omgestaltning av gatan. 

Parkering
För att cykelparkeringen för ny bebyggelse ska vara lättillgänglig och attrak-
tiv föreslås denna placeras och fördelas i förgårdsmark, på innergård samt i 
nära anslutning till bostadsentréer. Att placera all parkering på innergård bör 
undvikas för att säkerställa boendes utemiljö. 

För att kunna tillgodose parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm 
för de boende avsätts i detaljplanen plats för ett parkeringshus. Bilparkering 
för boenden inom planområdet samlas på så vis i ett gemensamt parkerings-
hus som är placerat inom fastigheten Skäran 17, i fastighetens sydöstra hörn 
mot Nonnens väg och Hästhagsvägen. Därför har markanvändningen BCP 
(Bostäder, Centrum, Parkering) angetts. Centrumverksamheter tillåts på bot-
tenvåningen genom planbestämmelsen, e1 - Centrum får uppföras endast i 
bottenvåning. Parkeringshus får uppföras i högst tre våningar vilket framgår 
av planbestämmelsen e2 - Parkeringshus får uppföras i högst 3 våningar.  To-
talt ges utrymme för cirka 200 parkeringsplatser i maximalt tre plan. In- och 
utfart till parkeringsdäcket ska ske från Nonnens väg alternativt Hästhagsvä-
gen. 

Parkeringshuset avses byggas som ett slutet p-däcksystem som kan byggas 
på med våningsplan för parkering allt eftersom bostadsbebyggelsen byggs ut,  
samt även byggas på med bostadsbebyggelse. För att p-däcket ska samspela 
med övrig bebyggelse då den placeras nära ny bostadsbebyggelse och då den 
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ska bygga upp en god gestaltad miljö är det viktigt att särskild omsorg ägnas 
åt gestaltningen av fasaden. Även innehållsmässigt kan p-huset bidra till en 
levande stadsmiljö genom att centrumverksamheter såsom biltvätt, biluthyr-
ning placeras synligt med entré mot Nonnens väg och Hästhagsvägen. 

För att den samlade bilparkeringen ska vara attraktiv och välfungerande bör 
de lokala trafikföreskrifterna ses över för omkringliggande gator med att en-
bart besökare får parkera. Detta kan exempelvis göras genom tidsreglering. 

Markbilparkering tillåts på kvartersmark inom vissa specifika ytor, vilka bör 
samlas i mindre enheter och med fördel inramas med häckplantering. Detta 
för att döljas och skapa skydd mot utemiljön då de kommer att placeras nära 
ny bebyggelse samt för att de inte ska dominera stadsbilden visuellt. 

Ytterligare möjlighet för besöksparkering kan tillskapas inom allmän plats-
mark, såsom Esplanaden. Dessa är främst tänkt som parkering för rörelse-
hindrade samt andra besökande.

Kommunens gällande parkeringsnorm ska tillämpas. Enligt den får avsteg 
göras på grund av planområdets centrala läge, god uppkoppling till gång- och 
cykelnät och kollektivtrafik samt för att maximera detaljplanens exploate-
ringsmöjlighet. Parkeringsåtgärder är ett av de effektivaste verktygen för att 
påverka bilanvändningen. För att möjliggöra avsteg krävs att ett flertal åtgär-
der vidtas för att optimera attraktiviteten för cykeltrafiken och på så sätt kunna 
minska biltrafiken. Exempel på mobilitetsåtgärder som kan ge en sänkning av 
parkeringsnormen och som inblandade byggherrar kan initiera och driva är:

• Tillgång till bilpool för att minska efterfrågan på egen bil.
• Subventionering av kollektivtrafikkort av byggherrar och verksamhets-

utövare.
• Cykelpool med bl.a. lådcyklar och cykelkärra i fastigheten.
• Gratis cykelservice.

Fig. 21 Exempel på hur samlad bilparkering kan inramas med häckplantering.
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• Attraktiv och lättillgänglig cykelparkering nära entréer.
• Subventionering av cykelköp.
• Marknadsföring/information av mobilitetslösningar till boende och 

anställda.
• Intelligenta leveransskåp som t.ex. möjliggör leveranser av mat när som 

helst under dygnet.
• Gemensam cykelverkstad i huset.
• Ett cykelbibliotek av olika typer av cyklar som boende och anställda 

kan låna utifrån transportbehov.

Enligt, av exploatören, utförd undersökning var under oktober månad 2020 
50% av nuvarande p-platser inom kvarteret Skäran uthyrda. För kvarteren 
Skäran och Skopan (på norra sidan av Esplanaden) tillsammans är motsva-
rande siffra 66% vilket är ett motiv för avsteg från parkeringsnormen.  

I föreslagen illustrationsplan möjliggörs cirka 230 parkeringsplatser inom 
planområdet, varav cirka 140 platser placeras i parkeringshuset, fördelat i 
två våningar, och resterade på mark. Avsteg görs då från gällande parkerings-
norm på 9 bpl/1000 m2 BTA till 6 bpl/1000 m2 BTA. 

Fig. 22 Exempel på mobilitetsåtgärder; cykelparkering, cykelställ, leveransskåp samt ser-
vicestation för cykel.
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Trafikalstring
Planområdet ligger i tätbebyggt område och omgärdas av gator, där Esplana-
den är den mest trafikerade med en ÅDT (Årsdygnstrafik) om cirka 5 600 
fordon per dygn, varav 5% beräknas vara tung trafik. Uppskattad ÅDT för 
Nonnens väg beräknas till maximalt cirka 1 000, och övriga gator cirka 500, 
fordon per dygn. 

Planförslaget innebär en viss ökning på befintligt gatunät. De nya byggnads-
volymerna uppskattas tillsammans alstra cirka 740 fordonsrörelser/dygn 
vilket är en ökning om cirka 500 fordonsrörelser/dygn från nuvarande trafi-
kalstring. Samhällsbyggnad gör bedömningen att huvuddelen av den ökade 
trafikalstringen kommer fördelas på den norra delen av Nonnens väg och Es-
planaden. 

Buller
En bullerberäkning har utförts, Trafikbullerutredning Detaljplan kv Skäran, 
Rapport 18-315-R1, 2018-11-15, Akustikverkstan AB, Lidköping. Utredning-
en utfördes i ett tidigt skede i planprocessen utifrån ett skissförslag med punkt-
hus. Eftersom trafikbullernivåerna bedöms påverka relativt ringa bedöms ut-
redningen ändå vara applicerbar för nuvarande planutformning. I utredningen 
framgår genom beräkningar för prognosår 2040 att trafikbullernivåerna inom 
planområdet generellt ligger över förordningens riktvärden för fasadvärde 
(60 dBA). Genom att lokalisera uteplatser på ytor som vetter in mot gården 
kan varje byggnad få en uteplats där riktvärdet på Leq 50 dBA/Lmax 70 dBA 
är säkerställt med god marginal utan bullerdämpande avskärmning. 

Följande riktvärden gäller:

60 dB (A) Ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad

50 dB (A) Ekvivalent ljudnivå vid en uteplats i anslutning till bostad

70 dB (A) Maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till bostad
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Fig. 23 Beräknad ljudnivå vid fasad, längs Esplanaden, redovisas som den högsta beräk-
nade ljudnivån av alla våningsplan utifrån en prognostiserad trafikmängd för år 2040.  
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I detaljplanen säkerställs bullernivåer med planbestämmelsen, m1 - I de lägen 
där bullernivåer överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm ha tillgång till en sida med 
bullernivåer som är högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid fasad. Minst en uteplats i anslutning till byggnaden ska ha högst 
50 dBA ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Risk för olyckor med farligt gods 
Ny planerad bebyggelse ligger mellan cirka 60 och upp till cirka 250 meter 
från Kinnekullebanan som trafikeras av persontåg med ett tiotal passager per 
dag. Här transporteras inget farligt gods men eftersom det inte finns något för-
bud mot sådant gods på banan måste hänsyn ändå tas till eventuella framtida 
farligt godstransporter när detaljplaner för ny bebyggelse upprättas utefter ba-
nan. Riktlinjer för bedömning av risk för olycka med farligt gods  upp till 150 
meter från järnvägen framgår i rapporten, ”Riskhantering i detaljplanepro-
cessen, Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. 
Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006”. 

En riskutredning har utförts för planområdet, ”Kvalitativ Riskutredning, 
Kvarteret Skäran, Lidköping, 2021-05-14, AFRY”.  Utredningen baseras del-
vis på en tidigare genomförd riskutredning avseende detaljplan för del av 
kvarteret Tömmen i Lidköping, (2021-04-19 AFRY). Beräkningar längs ak-
tuell järnvägssträcka har genomförs i den tidigare analysen och har därför 
kunnat användas som underlag till aktuell riskutredning

Kinnekullebanan trafikeras av väldigt små mängder farligt gods, vilket gör att 
risken för en olycka är liten. Trafikverkets statistik för farligt gods visar att det 
inte gått mer än fem tåg per år med farligt gods förbi området mellan 2008-
2017. Prognosen för 2040 visar att det inte är troligt att det sker en ökning i 
antalet transporter av farligt gods förbi området. 

Olyckor som skulle kunna komma att påverka planområdet i störst utsträck-
ning bedöms vara olyckor med giftig gas. 

Utredningens analys av individ- respektive samhällsrisk för planområdet  
hamnar under ALARP-området, (As Low As Reasonably Practicable) där 
kraven på riskreducerande åtgärder minskar. 

Inga riskreducerande åtgärder bedöms därmed vara motiverade för aktuell 
detaljplan. Planområdets avstånd till Kinnekullebanan samt det låga antal 
transporter som förväntas på sträckan gör att riskerna kopplade till transport 
av farligt gods på Kinnekullebanan bedöms vara väldigt små.

Det aktuella planförslaget omfattas därmed inte av planbestämmelser för ris-
kreducerande åtgärder avseende risk för olyckor med farligt gods.
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Vibrationer
Framtagen utredning av ÅF Infrastructure avseende påverkan från vibrationer 
från järnvägen redovisar att vibrationsnivåerna ligger klart under den nivå 
som kan anses som skadlig för normal bebyggelse.

Räddning
Utrymning kan ske med hjälp av Västra Skaraborgs räddningstjänst från föns-
ter om öppningens underkant ligger högst 12 meter över marknivån. Högre 
byggnader ska projekteras enligt Boverkets byggregler så att utrymning kan 
ske utan räddningstjänstens hjälp. 

Tre stycken brandposter finns längs angränsande gator. 

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och av-
lopp. Ledningsnätet bedöms ha tillräcklig kapacitet för den planerade explo-
ateringen och kan anslutas till befintligt ledningsnät i gatan.   

Dagvatten
En dagvattenutredning har utförst för planområdet, Dagvattenutredning för 
kvarteret Skäran, 2020-12-11, Tyréns, Göteborg. Utredningen beskriver di-
mensionerande dagvattenflöden samt belastningen av föroreningar före och 
efter föreslagen exploatering i kvarteret. Dessutom föreslås lämpliga lösning-
ar för hantering av dagvattnet. 

I utredningen framkommer att flödet efter föreslagen exploatering ökar varav 
en stor del av ökningen uppkommer på grund av klimatfaktorn i beräkning-
arna, det vill säga kraftigare regn. Fördröjningsvolymen som krävs för att 
flödena efter exploatering inte ska öka är 86 m3 beräknat för ett 20-års regn 
med 10 minuters varaktighet. 

Då marken bedöms ha god infiltrationskapacitet rekommenderas det att ut-
nyttja kapaciteten till dagvattenhantering i form av infiltration. Infiltrations-

Fig. 24 Exempel på dagvattenhantering som bidrar till en attraktiv miljö.
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förmågan ska inte försämras efter exploatering.

Dagvattnet föreslås huvudsakligen att hanteras inom detaljplanen med regn-
bäddar via naturlig infiltration, Regnbäddarna ska fördröja vattnet från takytor 
samt parkeringsytor. Gator föreslås avvattnas via rännstensbrunnar alternativ 
öppna rännor till befintligt dagvattensystem. Dagvattnet från innegårdarna 
hanteras genom infiltration i gräsytor.

Dagvattnet leds efter fördröjning till kommunens ledningar via förbindelse-
punkter som anvisas i fastighetsgräns. Alternativt kan det ledas till befintligt 
fördröjningsmagasin inom fastigheten Lilleskog 1:2, öster om planområdet. 

Utrymme finns att öka fördröjningsmöjligheterna inom allmän platsmark 
längs Esplanaden. Detta kan underlätta för befintligt dagvattennät (Se Fig 15, 
Principsektion för Esplanaden med föreslagen gestaltning på sidan 18).

Exploateringen bedöms inte ha en negativ påverkan på recipienten om rening 
av dagvatten sker i regnbäddar.

Risk för översvämning till följd av skyfall
Marken inom och runt om planområdet är flack. Inom planområdet varierar 
marknivån en halvmeter, mellan cirka +48,3 och +48,8 meter (RH2000). 

Lidköpings kommun har tagit fram en skyfallskartering (2016) som visar 
områden i tätorten där vatten riskerar att samlas och orsaka översvämning 
i samband med ett 100-års regn med klimatfaktor (Fig. 25, nedan). Model-
len tar hänsyn till höjder, hårdgjorda ytor, ledningsnätets kapacitet, markens 
infiltrationsförmåga och regnets varaktighet. Inom planområdet framgår av 
modellen att det vid ett klimatkompenserat 100-års regn kan uppstå vatten-
samlingar längs Esplanaden och Nonnens väg samt vid befintliga bostadshus 
inom fastigheten Skäran 15 och 17 mot Esplanaden. Dessa byggnader är, som 
tidigare beskrivits, påverkade av kraftiga sättningar och ska rivas. 

Inom planområdet lutar marken svagt åt nordost vilket medför att vattnet rin-
ner mot korsningen Esplanaden/Nonnens väg. En vattensamling på upp till 
0,3 meter kan innebära besvärlig framkomlighet men anses inte ha en bety-
dande påverkan på kommunikation/transport eller utgöra risk för stora mate-
riella skador eller för människors hälsa och säkerhet.

Utförd dagvattenutredning (Thyréns 2020-12-11) beskriver hur föreslagna 
dagvattenlösningar bland annat ska utnyttja markens naturliga infiltration för 
att rena och fördröja dagvattnet. Beräkningar visar att en volym om 86 m3 

behöver fördröjas efter exploatering, för att inte släppa ut mer vatten än innan 
exploatering. Det innebär att ett 20-årsregn med 10 min varaktighet hanteras 
inom planområdet. I huvudsak föreslås dagvattenhanteringen ske via regn-
bäddar som bidrar till rening och fördröjning samt har en positiv inverkan på 
markens stabilitet. Kompletterande dagvattenlösningar är ytliga rännor och 
naturlig infiltration via gräsytor för att rena och fördröja dagvatten från inner-
gårdar och vägar i området.
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Den nya bebyggelsen mot Esplanaden föreslås höjas med en sockel om cirka 
en meter. Detta görs för att minimera påverkan av insyn från gata men åtgär-
den bidrar också till ett stärkt skydd mot översvämning. 

Genom planerade åtgärder i samband med att Esplanaden omgestaltas an-
läggs regnbäddar längs trädradernas sträckning. Detta ökar fördröjningsmöj-
ligheterna inom allmän platsmark, gata vilket stärker dagvattenhanteringen 
längs Esplanaden men även inom kvartersmarken om båda sidor av gatan (Se 
Fig 15, Principsektion för Esplanaden med föreslagen gestaltning på sidan 
18). Omkringliggande byggnader bedöms inte utsättas för högre översväm-
ningsrisk till följd av förtätningen eftersom allt dagvatten tas om hand inom 
planområdet. Planerade fördröjningsåtgärder längs Esplanaden förväntas 
även medföra fördelar och förbättrade förutsättningar även för angränsande 
fastigheter norr om gatan.   

Inom kvartersmarken finns prickmarkerad mark (där byggnad inte får uppfö-
ras) där utrymme finns tillgänglig för anläggande av regnbäddar. Dagvatte-
nutredningen visar att tillgänglig yta för dagvattenhantering är 768 m2 med 
tillhörande tillgänglig fördröjningsvolym om 212 m3. Därmed bedöms god 
marginal finnas för att anlägga och säkerställa en betryggande hantering av 
dagvatten. 

Fig. 25 Skyfallskartering med beräknade vattennivåer inom planområdet vid ett 
klimatkompenserat 100-års regn. Färgen på pixlar visar vattendjup och pil visar 
riktning på flödet. Ljus blå visar på vattennivåer om mellan 0,1 och 0,3 meter vilket 
innebär risk för besvärande framkomlighet medan mellanblå färg innebär vattenni-
våer om mellan 0,3 och 0,5 meter där det är stor risk för skada och ingen möjlighet 
att ta sig fram med motorfordon.
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För att säkerställa påverkan av ett klimatkompenserat 100-års regn anges på 
plankartan inom allmän platsmark (Esplanaden) egenskapsbestämmelsen  
– fördröjning av dagvatten. Inom kvartersmarken är byggrätter tydligt anvi-
sade samt finns prickmarkerad mark tillgänglig för hantering av dagvatten 
enligt skissförslag (Fig. 26). Genom avtal mellan kommunen och exploatören 
säkerställs att tillräcklig volym anläggs för fördröjning av dagvatten inom 
kvartersmarken.

Därmed bedöms erforderliga åtgärder som gör planområdet lämpligt ur ett 
översvämningsperspektiv vara säkerställda.

Energiförsörjning, tele och kommunikation
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga system för fjärrvärme, 
el, tele och kommunikationer. 

Ett kabelstråk med stamkablar för Lidköpings Bredbands fibernät berörs inom 
planområdets östra del vilket medför att kablarna måste flyttas. 

Allmänna ledningar placeras inom allmän platsmark. 

En ny transformatorstation för att elförsörja exploateringen föreslås placeras 
i planområdets västra del. Därför har planbestämmelsen införts; E - transfor-
matorstation. Ny bebyggelse som placeras närmare än fem meter ska vara 

Fig. 26 llustration, utdrag ur dagvattenutredning. Blå markerade om-
råden visar förslag på placering av regnbädd för fördröjning av dag-
vatten inom kvartersmarken. Avsikten är att anlägga regnbäddar även 
längs Esplanaden, i samband med omgestaltning av gata



32

PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR  DEL AV KVARTERET SKÄRAN M FL,

LIDKÖPINGS KOMMUN

brandklassad samt vara tillgänglig för drift och underhåll enligt Lidköping 
Elnäts anvisningar. 

Avfall

Sophantering och källsortering kommer att hanteras separat för varje fastig-
het. Sophanteringen sker antingen genom så kallad uvs (underjordiskt sys-
tem) eller i miljöhus. 

Geotekniska förhållanden
Framtagen geoteknisk undersökning av Bohusgeo AB redovisar att jordlag-
ren utgörs från markytan räknat av, fyllning, fast ytlager av silt och finsand, 
lera samt friktionsjord vilande på berg. 

Marknivån är relativt plan och varierar mellan cirka +48,3 och ca 49,1 meter 
(RH 2000).

För planerade byggnader rekommenderas att grundläggning utförs med stöd-
pålar och fribärande platta. Enkla friliggande enplansbyggnader som exem-
pelvis garage, förråd, soprum, etc. kan troligen grundläggas ytligt med platta 
på mark kombinerat med full lastkompensation med lättfyllning. Schaktbot-
tenbesiktning av geotekniskt sakkunnig ska utföras i byggskedet för att bedö-
ma fyllningens lämplighet för grundläggning.

Uppmätta grundvattennivåer ligger på cirka 1,4 och 2,6 meters djup under 
markytan på cirka +46,5 och +47,7 meter (RH2000). För att inte orsaka en 
lokal grundvattensänkning avråds från att utföra byggnader med källare. Om 
källare ändå erfordras, bör behovet av att utföra källaren i en vattentät kon-
struktion i kombination med infiltration utredas.

Infiltration av regnvatten från tak och hårdgjorda ytor förutsätts utföras för att 
motverka en grundvattensänkning. 

Fig. 27 Exempel på avfallshanteringslösningar, uvs och miljöhus.
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Släntstabilitet
Området och närmast omgivande mark är plan och förutsättningar för otill-
fredsställande släntstabilitet bedöms inte finnas.

Radon
Enligt den geotekniska undersökningen klassas marken som normalradon-
mark och hanteras utifrån det vid bygglovsprövningen.
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Genomförande
Administrativa, organisatoriska och ekonomiska frågor
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) (2010:900) efter 1 januari 2015, då detaljplanen följer översiktsplanen.  

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna antas under fjärde kvartalet 2021 om inget oför-
utsett sker. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid som detaljplanen är avsedd att genomföras. 
Denna tid räknas från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Under genomför-
andetiden är fastighetsägaren garanterad sin byggrätt. Om detaljplanen änd-
ras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut, har fastighetsägaren 
rätt till ersättning från kommunen för den förlorande byggrätten. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång. Innevarande detaljplan föreslås 
få en genomförandetid på femton år.  

Utbyggnad i etapper
Genomförandet av detaljplanen innebär att befintlig bostadsbebyggelse på 
kvarteret Skäran ska rivas och ersättas med nya byggnader. Exploatören avser 
att bygga ut området i etapper vilket ställer krav på god logistik- och informa-
tionshantering. Boende i de tre hyreshusen berörs och kommer att informeras 
löpande i planprocess och genomförande.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Lidköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom detaljplanen. 

Avtal
Ett planavtal som reglerar ansvar och kostnader för att ta fram detaljplanen har 
upprättats mellan kommunen och AB Bostäder (exploatören). I de bygglov 
som grundas på den nya detaljplanen, inom området för fastigheterna Skäran 
15 och 17, kommer planavgift inte att tas ut. Planavgift tas ut i samband med 
bygglov inom området för fastigheterna Spettet 3 och 4. 

Exploateringsavtal och markanvisningsavtal ska upprättas mellan kommunen 
och exploatören som reglerar ansvars- och kostnadsfördelning för planens 
genomförande avseende fastigheterna Skäran 15 och 17, kommunägda fastig-
heten Spettet 4 samt berörda gatumarksfastigheter. Kostnader och ansvar för 
genomförandet redovisas nedan.



PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR DEL AV KVARTERET SKÄRAN M FL, 

LIDKÖPINGS KOMMUN

35

Tillstånd
Detaljplaneförslaget innebär att en biotopskyddad allé längs Esplanaden på-
verkas. En förutsättning för detaljplanens genomförande är att dispens, att ta 
ned, ersätta och kompensera för träden, erhålls av Länsstyrelsen. Dispens av-
ses sökas i samband med detaljplanens granskningsskede. Ansökan upprättas 
av kommunen och bekostas av exploatören.  

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning 
av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs eller  
byggs om:

• Omgestaltning av Esplanaden: En högre exploatering inom Skäran 15 
och 17 förutsätter att träd längs Esplanaden tas ned. Träden är bio-
topskyddade och ska ersättas med nyplantering längs gatan. Parkerings-
platser ska anläggas längs gatan som säkerställer krav om tillgänglighet 
för ny exploatering. Lidköpings kommun ansvarar för omgestaltning 
och anläggandet och ska därefter ansvara för drift och skötsel. Lidkö-
pings kommun och exploatören ska dela på kostnaderna. 

• Omgestaltning av Hästhagsvägen: En högre exploatering inom Skä-
ran 17 och Spettet 4 förutsätter att träd längs Hästhagsvägen tas ned. 
Träden ska ersättas med nyplantering längs gatan. Lidköpings kommun 
ansvarar för omgestaltning och anläggandet och ska därefter ansvara 
för drift och skötsel. Lidköpings kommun och exploatören ska dela på 
kostnaderna.

• Anläggande av ny lokalgata mellan Hästhagsvägen och Esplanaden. 
Exploatören ansvarar för omgestaltning samt bekostar anläggandet. 

Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning 
av tekniska anläggningar 
Planförslaget innebär att följande tekniska anläggningar nyanläggs eller 
byggs om:

• Flytt av bredbandskablar. Lidköpings bredband bekostar flytt av led-
ningar.

• Uppförande av ny transformatorstation. Exploatören bekostar uppföran-
det genom anslutningsavgift.

• Eventuell flytt av ledningar inom allmän platsmark med anledning av 
omgestaltning av allmän platsmark bekostas av Lidköpings kommun. 

• Uppförande av erforderliga anläggningar för fördröjning av dagvatten 
inom respektive kvartersdel inom planområdet som framgår av utförd 
dagvattenutredning (2020-12-11 Tyréns). Bekostas av exploatören.
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Fastighetsrättsliga frågor 
Följande fastighetsbildningsåtgärder ska utföras i samband med detaljplanens 
genomförande. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning vilken bekostas 
av AB Bostäder.  

 

• Ett område om cirka 34 m2 avsett för transformatorstation regleras från 
fastigheten Skäran 15 till kommungd fastighet. (Fig. 28 område a)

• För att få en enhetlig bredd på Esplanadens sträckning längs kvarteret 
Skäran regleras en smal remsa om cirka 0,5 meter av fastigheterna Skä-
ran 15 och 17 till kommunägda gatumarksfastigheten Lilleskog 1:1. Ett 
område om totalt cirka 65 m2. (Fig. 28 område b och c)

• Del av fastigheten Lilleskog1:1, cirka 487 m2, i hörnet Esplanaden/
Nonnens väg regleras till fastigheten Skäran 17, för en mer ändamål-
senlig bostadsfastighet. (Fig. 28 område d) 

• Den del av fastigheten Skäran 15 som planeras för ny lokalgata försäljs 
och  överlåts av AB Bostäder i Lidköping till kommunen. Området som 
omfattar cirka 265 m2 fastighetsregleras till kommunägda gatumarks-
fastigheten Lilleskog 1:1. (Fig. 28 område e) 

• Längs Hästhagsvägens norra sida försäljs och regleras ett område om 
cirka 230 m2 från kommunägda gatumarksfastigheten Lilleskog 1:1 till 
fastigheten Skäran 15. I samband med fastighetregleringen bildas ett 
servitut som säkerställer allmänhetens tillgänglighet till den gång- och 
cykelväg som ska anläggas för att möjliggöra för gående längs hela 
sträckningen av Hästhagsvägens norra sida. (Fig. 28 område f)

• I omgestaltning av Hästhagsvägen med trädplantering på norra sidan 

Fig. 28 Fastighetskarta med 
fastighetsbildningsåtgärder 
littererade enligt beskrivning i 
texten nedan.
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regleras befintlig hörnavskrning Hästhagsvägen/Nonnens väg från 
gatumarksfastigheten Lilleskog 1:1 till fastigheten Spettet 17. Området 
omfattar cirka 14 m2.   (Fig. 28 område g) 

• Omgestaltningen av Hästhagsvägen innebär en breddning om cirka två 
meter av allmän platsmark, gata. Det innebär att två områden, dels cirka 
61 m2 på fastigheten Spettet 3 samt dels ett område om cirka 165 m2 
på Spettet 4, överförs till kommunägda gatumarksfastigheten Lilleskog 
1:1. Delen inom fastigheten Spettet 3 försäljs av FUB Lidköping till 
kommunen. Köpeavtal ska upprättas. (Fig. 28 område h och j) 

• I och med en hörnavskärning av fastigheten Spettet 4 vid infarten till 
Hästhagsvägen från Nonnens väg fastighetsregleras ett område om cir-
ka 2,8 m2  från fastigheten Spettet 4 till  kommunägda gatumarksfastig-
heten Lilleskog 1:1. (Fig. 28 område k) 

• Hela fastigheten Spettet 4 ska, efter att förskolan rivits, föras över från 
Serviceförvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter de-
taljplanens antagande kan fastigheten försäljas till AB Bostäder för ett 
genomförande av tänkt exploatering. (Fig. 28 område m) 

Tomtindelningsplan
Tomtindelningsplan för del av kvarteret Skäran 1681K-1/1966 upphör att gäl-
la då detaljplanen vunnit laga kraft. En tomtindelning är en äldre typ av plan 
som reglerar hur kvarteren delas in i fastigheter. Genom att tomtindelnings-
planen upphör att gälla kan föreslagen fastighetsbildning genomföras.

Exploateringsskalkyl
Grovkalkyl
Exploateringsinkomster för detaljplanens genomförande beräknas till cirka 
8,4 mnkr. Exploateringskalkylens netto bedöms generera ett positivt kassa-
flöde för kommunen eftersom exploateringsutgifterna för bland annat infra-
struktur beräknas bli lägre. 

Genomförandet medför ökade kostnader gällande drifts-, underhålls- samt 
kapitalkostnad om cirka 375 tkr vilket kommer att påverka servicenämndens 
budget.

En mer detaljerad kalkyl redovisas i samband med att området detaljprojekt-
eras.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Tekniska utredningar som ligger till grund för detaljplanen: 

• Dagvattenutredning, kvarteret Skäran, 2020-12-11 Tyréns. 
• Projekterings-PM/Geoteknik och Markteknisk undersökningsrapport/

Geoteknik (MUR/Geo), 2018-10-15, Rev 2019-03-26, Bohusgeo AB.
• Riskutredning, Kvalitativ Riskutredning, Kvarteret Skäran, Lidköping, 

2021-05-14, AFRY.
• Trafikbullerutredning Detaljplan kv Skäran, Rapport 18-315-R1, 2018-

11-15, Akustikverkstan AB.
• Vibrationsutredning, Mätrapport avseende vibrationer från tåg, 2018-

12-03, ÅF-Infrastructure AB.  

Masshantering
Eventuella överskottsmassor tas om hand av ansvarig för anläggande och 
byggande. Provtagning gällande eventuella miljöföroreningar ska utföras på 
jordmassor före tippning på kommunens plats för fyllnadsmassor. 
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Illustrationskarta 

Illustrationskartans beteckningar
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Plankarta  

Fig. 29 Utsnitt ur plankartan.



PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR DEL AV KVARTERET SKÄRAN M FL, 

LIDKÖPINGS KOMMUN

41

Planbestämmelser 



Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad
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