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PLANBESKRIVNING
Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering
med flerbostadshus. I samband med detaljplan möjliggörs det för en spridningskorridor för ädellövträd i planområdets sydöstra del. Spridningskorridoren ska knyta ihop Villa Giacominaparken med Rävberget och gynna den biologiska mångfalden. Infarten till planområdet och det befintliga flerbostadsområdet nordväst om planområdet överförs till fastigheten Liden 2:4.

Avvägning enligt miljöbalken
Vid framtagande av ny detaljplan ska hänsyn tas till miljöbalkens 3:e, 4:e
och 5:e kapitel. 3 kap. MB omfattar hushållning av mark- och vattenområden, riksintressen och natur- och kulturmiljö. Planområdet ingår inte i riksintressen för natur eller kulturmiljöer. Däremot gränsar planområdet till Villa
Giacominaparken som är en utpekad kulturmiljö från kommunens sida. Planförslaget anses inte påverka riksintresset.
4 kap. MB omfattar riksintresse för turism och friluftsliv. Lidköpings stad
och kommunens kustområden omfattas av det geografiska riksintresset för
turism och friluftsliv. Riksintresset behandlar Vänerns stränder och skärgård
och tillgången till dessa. Riksintresset anses inte beröras av planförslaget.
5 kap. MB omfattar miljökvalitetsnormer som föroreningar i luften, vattenförekomster och omgivningsbuller. I Lidköping ligger värdena för luftkvalitet
under gällande normkrav. Gällande vattenförekomster så ska lokalt omhändertagande ske av dagvatten inom fastigheten för att minska risken för
grundvattensänkning. Inom den egna fastigheten ska 20 mm dagvatten kunna
tas om hand. En dagvattenutredning har tagits fram för att riktlinjer och konkreta råd. För att kartlägga dagvattnet tar vägen vid större skyfall tas en skyfallskartläggning fram för området runt planområdet.
I och med att planområdet har använts till en handelsträdgård med tillhörande växthus sedan början av 1900-talet har en miljöteknisk markundersökning tagits fram. Undersökningen visar att marken inom planområdet innehåller föroreningar av metaller, PAH och bekämpningsmedel. Kompletterande analyser och provtagningar kommer utföras på sydvästra delen av fastigheten. Vidare undersökning av området sker under planarbetet och efter att
den gamla byggnaden rivits. Detta för att samtidigt komma åt att undersöka
och utesluta eventuella oljeföroreningar ifrån oljecistern, oljepanna och oljeledningar som funnits i byggnaden.
Utifrån uppskattad trafikering (ÅDT) på Gamla Läckövägen har en enklare
bullerberäkning gjorts. I planförslaget presenteras två olika gestaltningsförslag. Utifrån dessa förslag har bullerberäkningar gjorts för trafikbuller. I alternativ 1 där byggnaderna ligger minst 45 meter från gata hamnar den ekvivalenta ljudnivån på 52 dBA och den maximala ljudnivån på 62 dBA. Det innebär att det enbart är riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vid uteplats i
anslutning till bostad som överstiger. För att klara avsteget krävs det att det
finns tillgång till en uteplats där riktvärdet inte överstigs.
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I alternativ 2 ligger byggnaderna minst 15 meter från Gamla Läckövägen.
Enligt bullerberäkningen hamnar den ekvivalenta ljudnivån på 57 dBA och
den maximala ljudnivån på 72 dBA. Detta innebär att riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån uppnås medan riktvärdena för den ekvivalenta och maximala ljudnivån för uteplats i anslutning till bostad överstigs. Liksom i alternativ 1 krävs det att det finns tillgång till en uteplats där riktvärdet inte överstigs. En planbestämmelse införs därmed i plankartan för att reglera detta.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget ca fyra km nordväst om Nya stadens torg i centrala
Lidköping. Området avgränsas av bostadsområden i nordväst och sydöst,
samt Gamla Läckövägen och Villa Giacominaparken i nordöst och grönområdet Rävberget i sydväst.
Areal
Planområdet omfattar 1,2 ha mark.
Markägoförhållanden
Marken är i privat ägo.

Figur 1. Orienteringskarta över Lidköpings stad och vart planområdet (svart markering) ligger i förhållande till stadskärnan (röd markering).
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Figur 2. Ortofoto över planområdet och dess närområde.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan som är antagen
2018. Området är utpekat för bostadsändamål.

Fördjupad översiktsplan
Det finns en generalplan över Lidköpings stad, antagen 1984. Enligt denna är
planområdet utpekad som jordbruksområde.

Detaljplaner och områdesbestämmelser
Planområdet omfattas av en gällande detaljplan, Villa Giacomina 1:15 m fl
(Villaparken, Liden mm), antagen 1997. Planområdet är utpekat för handelsträdgård med en största byggnadsarea på 3500 m2. Övriga begränsningar är
att våningsantal är bestämt till en våning och parkering ska anordnas i den
västra delen av fastigheten. Den nordvästra delen av aktuellt planområdet är i
gällande detaljplan utpekad för naturändamål och gång- och cykelväg.

Figur 3. Gällande detaljplan.

Kommunala beslut i övrigt
Samhällsbyggnadsnämnden gav ett positivt planbesked 2016-06-14 § 92.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
Behovsbedömning
Genomförandet av planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan varför någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 § PBL inte
bedöms vara nödvändig. Länsstyrelsen har vid samråd med kommunen 201706-08 meddelat att de gör samma bedömning.

Barnkonventionen
Vid detaljplanearbeten ska hänsyn tas till hur barn kan komma att påverkas
av ett beslut. Skulle planförslaget genomföras anses det påverka barn och
unga positivt. Planförslaget skulle innebära att en fastighet som idag är till
för handel och där mer eller mindre hela markytan är hårdgjord, skulle bli
tillgänglig för fler bostäder i form av bostadsrätter i olika storlekar. Vid
byggnation av bostäder innebär det även att trevliga gårdsmiljöer skapas och
ytor för lek för mindre barn. I övrigt ligger fastigheten nära grönområden,
badstrand och till offentlig service som Stenhammar förskola och Stenhammarskolan.

Jämlikhet
Vid samhällsplanering måste beaktning tas till hur vi bygger och formar staden och hur vi skapar goda förutsättningar för ett bra och tryggt vardagsliv
för våra invånare. Planområdet ligger ca 4 km från stadskärnan, men med det
välutbyggda gång- och cykelnätet samt närheten till busshållplats skapas
goda möjligheter till hållbara transportsätt. Med närheten till vatten och grönområden skapas möjligheter för rekreation och hälsa. Offentlig service ligger
strax norr om planområdet.

Hållbar samhällsplanering och hållbart byggande
Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköping
har antagits av kommunfullmäktige 2017-05-29 och gäller i första hand för
kommunens planering och byggande men kan även vara vägledande för
andra fastighetsägare och privatpersoner.
Detaljplanen berörs av delarna om ”Resurshushållning och energi”, ”Trafik”, ”Yttre miljö, biologisk mångfald och vatten” och ”Social hållbarhet”.
Under rubriken Resurshushållning och energi berörs planen av den riktlinje
som handlar om att skapa utrymme för en ökad källsortering. Kommunen tittar på att ändra sin hantering källsortering. Detta skulle kunna innebära att
mer sortering sker på den enskilda fastigheten istället för på utvalda återvinningsstationer. Det i sin tur innebär att det behöver skapas större ytor för fler
fraktioner, och ju tidigare det tas med i processen desto bättre. I planförslaget
möjliggörs det för ytor för just miljöbyggnader.
Under stycket om Trafik trycker kommunen på att det är viktigt att beakta
möjligheterna för väderskyddade och behovsanpassade utrymmen för cykelparkering. För att öka möjligheten och valet till att cykla till arbetsplatsen,
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skolan m.m. är det bra om exploatören kan erbjuda väderskyddade cykelparkeringar eller cykelförråd. Planförslaget möjliggör för ytor för komplementbyggnader.
Ekosystemtjänster behandlas under Yttre miljö, biologisk mångfald och vatten och här trycker kommunen på vikten av att analysera och värdera ekosystemtjänster vid fysisk planering om behov finns. Med fastighetens placering mellan Villa Giacominaparken och naturområdet Rävberget har kommunen ansett att det är viktigt att få in en spridningskorridor mellan dessa två
områden. Spridningskorridoren föreslås ligga i planområdets sydöstra del
mot befintliga bostäder. Korridoren är 15 meter bred och det kommer att
planteras varierande vegetation mellan högre ädellövträd och ett lägre
buskskikt. Den idag väldigt hårdgjorda fastighet kommer att ändra karaktär
och bli grönare och mer vegetationsrik. Den damm som finns på fastigheten
idag kommer att sparas för att skapa ett trevligt intryck samt hantera dagvatten. Dammen kommer troligtvis även att skapa gynnande miljöer för växter
och djurliv.
Under rubriken Social hållbarhet hanteras frågan om tillkommande behov av
platser i förskolor och skolor vid förtätning och nyetablering av bostadsområden. Att skapa nya bostäder innebär att behovet av förskole- och skolplatser
behöver hanteras. I dagsläget är Lidköpings förskolor och skolor under hårt
tryck och möjligheten till fler platser inom befintliga verksamheter är svåra
att skapa. Samhällsbyggnad och Barn & Skola ser gemensamt över behovet
av framtida förskolor. En möjlig exploatering av Liden 2:4 är redan medräknat i arbetet, vilket innebär att det är med i den fortsatta planeringen för nya
förskoleplatser.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Marknivån inom planområdet lutar nedåt från Gamla Läckövägen i norr till
fastighetens södra del. Höjdskillnaden är ca 5 meter, med en plushöjd på ca
60,43 meter i norr och 55,06 meter i söder (RH2000).
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning har tagits fram av Bohusgeo där det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 4 och ca 13 m. Jordlagren utgörs av sand och
silt, delvis uppblandat med andra fraktioner. Jordens vattenkvot varierar i huvudsak mellan ca 10 och 20 %. Jordens fasthet varierar kraftigt och lösa skikt
av silt och sand bedöms förekomma. Friktionsvinkeln utvärderad från CPT försöken varierar kraftigt mellan ca 30 och ca 45 grader. Enligt jordartskartan
skall det finna svallsediment och finsand vilket stämmer väl med den nu utförda undersökningen.
Med högre byggnader och att lösare skikt av silt och sand bedöms finnas i
jorden föreslås att byggnaderna grundläggs med pålar nedförda till berg. Rekommendation av att jord-berg sondering utförs i respektive byggnadsläge då
placering av byggnaderna är bestämd för att bestämma påldjup och om block
finns i jorden, vilket kan vara avgörande för val av påltyp.
Förorenad mark
Eftersom det har bedrivits en handelsträdgård på fastigheten i nära 100 år
fram till hösten 2018, så fanns föraning om att marken kan ha blivit förorenad av tidigare verksamhet. En undersökning beställdes då i samband med
planarbetet.
En miljöteknisk markundersökning har utförts av Jordnära Miljökonsult AB.
Undersökningen visar på att marken inom Liden 2:4 innehåller föroreningar
av metaller, PAH och bekämpningsmedel. Halterna bedöms som höga och
det kan inte uteslutas att det föreligger en risk för oacceptabla negativa effekter på människa och miljö.
Bekämpningsmedel har påvisats i grundvatten i låga halter. Halten bedöms
inte utgöra en oacceptabel risk, men indikerar en pågående spridning av
kvintozen och dess nedbrytningsprodukt pentakloranilin, vilka också påvisats
i jord. Förekomsten kan påverka grundvattnet på intilliggande fastigheter och
bidra till belastningen av bekämpningsmedelsrester till recipienten Vänern.
Ytvattnet i dammen innehåller inga förhöjda föroreningshalter, förutom spår
av bekämpningsmedlet glyfosat i låga halter som inte bedöms utgöra någon
risk.
Kompletterande analyser och provtagningar kommer ske när den gamla
byggnaden är nedtagen. Detta för att även oljecistern, oljeledning och oljepanna funnits inom området där byggnaden står. Eventuella oljeföroreningar

Planbeskrivning

()() 29)
10 (av

Samrådshandling

Detaljplan för Liden 2:4 m fl, Lidköpings kommun

inte har inte kunnat undersökas och uteslutas i föreliggande undersökning.
Dessa kompletteringar görs under det fortsatta planarbetet.
Tillsynsmyndigheten, Miljö-Hälsa, Lidköpings kommun har informerats och
tilldelats utredningens resultat.

Radon
I Bohusgeo geotekniska utredning har mätningar av markradon har utförts
med gammaspektrometer. Mätvärdena omräknat till radiumhalt varierar mellan 5 och 40 Bq/kg. Rekommendationer avseende gränsvärden för bedömning av klassning av markradonhalten anges i Radonboken, T6:2004.
De uppmätta markradonhalterna tillhör värden varierande mellan lågradon
till normalradon. Byggnader rekommenderas att utföras radonskyddat om
inte marken kan påvisas tillhöra lågradonmark i samband med detaljprojektering.
Risk för skred eller höga vattenstånd
I Bohusgeo geotekniska utredning framgår att några större höjdskillnader och
bergslänter saknas i området varvid risk för berg och blocknedfall ej föreligger.
Jordlagren utgörs av fastmark och markytans lutning är ringa bedöms släntstabiliteten vara tillfredsställande och den planerade byggnationen bedöms
kunna utföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande. Lokalt vid den
befintliga dammen bör släntlutningen vara 1:2 om dammen skall vara kvar
för den nya byggnationen.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom området. Om fornlämning påträffas
vid markarbete ska detta anmälas till Länsstyrelsen enligt 2 kap. KML
(1988:950).
I angränsning till planområdet ligger Villa Giacomina. När kommunen tog
över förvaltningen 1979 byggnadsminnesförklarades Villa Giacominas park.
Namnet Villa Giacomina tillkom efter 1818 då greve Carl Gustaf Piper var
ägare. Piper gav gården namn efter sin avlidna hustru Jacquette Du Rietz.
(Jacquette översatt till italienska blir “Giacomina”). Huvudbyggnaden byggdes om till en ljusputsad villa med drag av stram italiensk klassicism. Från
Stola hämtades sedermera de två flyglarna. Till den välbevarade herrgårdsmiljön på Villa Giacomina 1:1, 1:13, hör också ett vitputsat litet 1700-talshus
samt knuttimrade magasins- och stallbyggnader - sannolikt från den tid då
gården ännu hette Järneväg. Framfartsvägarna genom parken kantas av alléer. Grindar i empirestil, krönta av gripar, vaktar huvudingången till parken
vid gamla läckövägen.

Bebyggelseområden
Bostäder
I dagsläget finns det inga bostäder inom planområdet. Området gränsar däremot till bostadsområden både i norr, nordväst och sydöst. I nordväst ligger
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fastigheten Fliten 8 som är ett mindre flerbostadshusområde med fyra bostadshus i tre till fyra våningar, samt tillhörande komplementbyggnader.
Arbetsplatser
Det finns en nerlagd handelsträdgård inom planområdet för närvarande. Det
är en verksamhet som funnits inom området sedan början av 1900-talet.
Verksamheten har under 2018 flyttat ut till nya lokaler inom verksamhetsområdet Kartåsen.
Offentlig och kommersiell service
Stenhammarskolan och Stenhammars förskola ligger norr om planområdet.
Övrig offentlig och kommersiell service finns i Lidköpings stadskärna, ca
fyra km söder om planområdet.
Tillgänglighet
Marknivån inom planområdet har en höjdskillnad på ca fem meter från norr
till söder.
Byggnadskultur och gestaltning
Befintliga byggnader – friliggande villor och flerbostadshus.
Planområdet ligger något lägre än Gamla Läckögatan precis i anslutning till
gatan. Men ju längre ifrån gatan man kommer desto större bli nivåskillnaden
mellan gata och marknivån inom fastigheten. Detta gör det möjligt för att
bygga högre byggnader längre in på fastigheten utan att de skulle upplevas
som så höga i och med att nivåskillnaden från Gamla Läckövägen är så pass
stor.
Planförslaget omfattar en förändrar markanvädning till B – Bostäder. Exploateringsgraden sätts till e1 14000 - Största exploatering inom fastigheten är
angivet värde i kvadratmeter bruttoarea. Inom detta ryms även balkonger
och komplementbyggnader. Byggnadernas placering regleras p1 - Bostadsbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnader ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns. Och p2 - Bostadsbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.
Högsta byggnadshöjder bestäms till 14 meter, 17 meter, 23 meter och 32 meter. Högre bebyggelse placeras centralt i fastigheten för att skapa en naturlig
stegring av byggnadsvolymer samt förhindra högre fasader mot fastighetsgränserna.
Volymstudie
En volymstudie har tagits fram under planarbetet. Volymstudien visar på två
olika gestaltningsförslag varav ett förslag medgör bebyggelse längre fram
mor Gamla Läckövägen (figur 5). Det andra gestaltningsförslaget med för en
mer tillbakadragen bebyggelse som följer vägens linje (figur 4).
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Figur 4. Volymstudie sedd från Gamla Läckövägen.

Figur 5. Volymstudie sedd från Gamla Läckövägen.

Skyddsrum
Området utgörs inte av skyddsrumsområde. Skyddsrum behöver inte uppföras.

Friytor
Lek och rekreation
Inom planområdet finns ingen yta för lek och rekreation idag.
Enligt den lekplatsutredning som Lidköpings kommun tog fram och beslutade om 2014, ska bostäder ligga inom gångavstånd till en närlekplats. Med
gångavstånd menas mellan ca 300-500 meter. En närlekplats är en mindre
lekplats för barn inom 1-12 år med enklare lekutbud som gungställning eller
sandlåda.
Som figur 6 visar så finns det ingen kommunal närlekplats inom 300 meter
från planområdet. Däremot finns det två kommunala närlekplatser inom 500
meters radien, väster om planområdet. Utanför 500 meters radien finns det
ytterligare tre närlekplatser.
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Strax väster om planområdet ligger Stenhammarskolan samt Stenhammars
förskola. Inom skol- och förskoleområdet finns även möjligheter för lek när
verksamheterna är stängda.

Figur 6. Ortofoto som visar 300 meters (röd) och 500 meters (svart) radie från
planområdet. Svarta markeringar visar kommunala närlekplatser.

Eftersom planområdet föreslås utvecklas för bostäder bör en närlekplats anläggas inom fastigheten eftersom det är troligt att barnfamiljer kommer att
flytta in i området.
Naturmiljö
Naturområdet Rävberget/Stenhammar och Villa Giacominaparken gränsar
till planområdet i väster respektive öster. Båda är viktiga större områden av
grönstruktur i staden. Rävberget/Stenhammarskogen har natur och rekreationsvärden med bitvis äldre tallskog med löv- och ädellövsinslag. Villa Giacominaparken har högsta naturvärdesklass i kommunens naturvårdsprogram
samt lövskogskogsinventeringen och utgör värdekärna i den av Länsstyrelsen
utpekade regionala värdetrakten för skyddsvärda träd. Flera rödlistade arter
finns i parken.
Områdena behöver kopplas ihop för att skapa en sammanhängande grön infrastruktur för att bevara den biologiska mångfalden och bibehålla livskraftiga ekosystem. Ett 15 meter brett och drygt 100 meter långt grönstrukturstråk tillskapas i planområdets sydöstra del mellan skogen i väster och Gamla
Läckövägen i öster. Stråket ska i första hand tjäna som habitat och spridningskorridor för den biologiska mångfalden. Det ges en naturliknande ekhassel-lundskaraktär med en variationsrik artsammansättning för att gynna
djur- och insektsliv. Vegetationen ska vara vertikalt flerskiktad där enstaka
kronträd av skogsek och skogslönn (överståndare) står i en stomme av högre
buskar med inslag av lägre buskar i syfte att uppnå den vegetationsskiktning
och skuggförhållanden som kännetecknar en lundmiljö. Utmed den soliga
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sydöstra kanten på grönstråket kan en del vedartade brynväxter ingå för att
skapa gynnsamma miljöer för insekter och fåglar. Växtmaterialet ska utgöras
av svenska arter och vara av svensk frökälla. Grönstråkets karaktär utvecklas
över tid till ett lundliknande tillstånd uppnåtts. De kronträd som planteras ska
tillåtas stå kvar och bli gamla för att utveckla värden för den biologiska
mångfalden. Med tiden kan grönstråket bli en trevlig lekmiljö för barn samt
promenadstråk mellan Gamla Läckövägen och gång och cykelvägen i väster
där allmänheten kan tillåtas trampa upp en stig.
Exempel på arter i lundmiljön är skogsek (Quercus robur), skogslönn (Acer
platanoides), hassel (Corylus avellana), skogstry (Lonicera xylosteum) och
måbär (Ribes alpinum). I brynmiljön ingår inslag av nektarproducerande och
bärande träd och buskar t ex sötkörsbär (Prunus avium), sälg (Salix caprea),
rönn (Sorbus aucuparia, fläder (Sambucus nigra), stenros (Rosa canina) och
hartsros (Rosa mollis).
Vid plantering av träd i spridningskorridoren måste hänsyn tas till de servisledningar som ligger inom det aktuella området. 4 meter ska hållas från ledning. Servitut mellan kommun och fastighetsägare eftersom ledningarna
kommer att gå över kommunal mark.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet ligger intill Gamla Lidköpingsvägen, som är matargatan in till
Tofta och Stenhammar söderifrån.
Fastigheten har idag en infart och en utfart till Gamla Läckövägen. Infarten
är i kommunal ägo och förser både fastigheten Liden 2:4 och bostadsrättsföreningen Fliten på fastigheten Fliten 8 nordväst om planområdet. Det finns ett
servitut skrivet mellan Lidköpings kommun och bostadsrättsföreningen Fliten. Det finns även en utfart i södra delen av planområdet mot Gamla Läckövägen.
Den befintliga in- och utfarterna till fastighetens behålls i sitt nuvarande läge.
Det servitut som finns idag med förmån till Fliten 8 föreslås ersättas med en
gemensamhetsanläggning. Anledningen till detta är att lättare kunna dela på
ansvaret för infarten och den drift och skötsel som krävs. Planbestämmelse
gemensamhetsanläggning.
Utöver de idag befintliga in- och utfarterna placeras planbestämmelse utfartsförbud längs med fastigheten mot Gamla Läckövägen.
Det finns ett välutbyggt gång- och cykelvägsnät vid planområdet. Det finns
gång- och cykelvägar utmed Gamla Läckövägen och i naturområdet Rävberget söder om fastigheten Liden 2:4. En anslutning från planområdet till gångoch cykelvägen i naturområdet kommer att anordnas. Detta ska göras enligt
kommunens standard. Gång- och cykelvägarna når viktiga målpunkter inom
närområdet men även målpunkter i stadskärnan. En gång- och cykelpassage
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ska anläggas över Gamla Läckövägen för att ansluta befintligt gång- och cykelstråk längs med vägen till planområdet. Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad inom den egna fastigheten.
Kollektivtrafik
Strax söder om planområdet finns en busshållplats Skogshyddan som trafikeras av stadsbuss 9. Bussen går med en turtäthet på en gång i timmen in till
stadskärnan.
Parkering, varumottagning, utfarter
Idag är stora delar av fastigheten grusad eller asfalterad för att hantera parkering för besökande kunder samt lagerhantering.

Störningar
Buller
Riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader (utomhus) anges i en förordning (SFS 2015:216) till miljöbalken. Följande riktvärden gäller sedan 1
juli 2017:
60 dBA
50 dBA
70 dBA

ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
ekvivalent ljudnivå vid en uteplats i anslutning till bostad
maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till bostad

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) anger att om
bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där
bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av
bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger
per timme mellan kl. 06.00 – 22.00.
En enklare bullerutredning har gjorts under planarbetet för två alternativa gestaltningsförslag. I det första alternativet ligger de föreslagna bostadsbyggnaderna minst 45 meter från Gamla Läckövägen. Bullerutredningen visar att
den ekvivalenta ljudnivån hamnar på 52 dBA och den maximala ljudnivån på
62 dBA. Resultaten innebär att den ekvivalenta ljudnivån för uteplats i anslutning till bostad överskrids utmed fasaderna mot nordöst och Gamla Läckövägen. Det innebär att anläggs uteplatser/balkonger mot Gamla Läckövägen
så måste det även finnas tillgång till en uteplats där riktvärdena inte överstigs. En sådan uteplats kan inrymmas inom den gemensamma bostadsgården.
I det andra alternativet ligger de föreslagna bostadsbyggnaderna minst 15
meter från Gamla Läckövägen. I det här fallet visar bullerutredningen att den
ekvivalenta ljudnivån hamnar på 57 dBA och den maximala ljudnivån på 72
dBA. Det innebär även här att om det anläggs uteplatser/balkonger mot
Gamla Läckövägen så ska det finnas tillgång till en uteplats där riktvärdena
inte överstigs.
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I plankartan så reglerar en planbestämmelse m1- att det måste finnas tillgång
till minst en uteplats mot tyst sida/ljuddämpad sida.
Skuggstudie
Skuggstudier har gjorts på de två gestaltningsförslagen. Se figur 7.

Figur 7. Skuggstudie utförd för två olika gestaltningsförslagen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA). Befintlig verksamhetsbyggnad inom planområdet är i dagsläget
ansluten till VA-nätet. Ledningar för vatten och avlopp finns i dagsläget att
tillgå från fastigheten Liden 2:2, sydöst om planområdet. Det finns en gemensamhetsanläggning, Liden ga:3, för de VA-ledningar som bland annat
försörjer Liden 2:4 med vatten och avlopp. Nya bostadsbyggnader kopplas
på nya serviser från de allmänna VA-ledningarna i gatumark. Vatten-Avlopp,
Teknisk Service ansvarar för ledningarna fram till servispunkt i fastighetsgräns.
I dagsläget är kapaciteten i VA-nätet under hård belastning. Men nya vattenledningar håller på att anläggas i norra delen av Lidköping och om ca ett år
kommer nya ledningar att vara i bruk och kapaciteten vara bättre. När det nya
reningsverket är i bruk kommer även avloppsledningarna ha bättre kapacitet i
staden.
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Servitutsavtal bör skrivas mellan Lidköpings kommun och fastighetsägaren
på Liden 2:4 eftersom ledningarna kommer att gå över kommunal mark efter
att en ny fastighetsbildning har gjorts när planen vunnit laga kraft.

Figur 8. Röd markering visar vart vatten- och avloppsanslutningen är till fastigheten.

Dagvatten
Fördröjning av dagvatten ska ske på den egna fastigheten. Enligt den dagvattenhandbok som är under framtagande hos kommunen ska fastighetsägaren
kunna hantera 20 mm dagvatten på den egna fastigheten. Bräddningsservis
kan anordnas till kommunens dagvattennät, för möjligheten att brädda över
när det egna fördröjningssystemet inte räcker till.
Sker fördröjning av dagvatten under parkeringsytor bör även rening (oljeavskiljare) installeras för att minska föroreningsgraden på vattnet.
Bestämmelse b1 - Dagvatten ska avledas till fördröjningsmagasin alternativt
dagvattendamm inom fastigheten.
En utredning för dagvattenhantering har tagits fram där beräkningen för att ta
hand om 20 mm regn skulle kräva en yta 244 m3 för fastigheten. Lämpligast ur
ett ekonomiskt perspektiv att lägga fördröjningsytan på en naturlig lågpunkt i
områdets sydvästra del. Idag finns exempelvis en större damm på platsen som
skulle kunna tjäna detta syfte. Lidköpings kommun förespråkar primärt dammar
och ytinfiltration på grund utav dessa lösningars vattenrenande egenskaper men
även förhöjande estetiska och biologiska värden. Sekundärt föreslås dagvattenkasetter under jord.
En enklare beräkning har gjorts för skyfall för fastigheten Liden 2:4. I beräkningen har man utgått ifrån ett (klimatkompenserat) 100-års regn med en varaktighet på 10 minuter. Under de 10 minuterna landar ca 300 m3 på fastigheten, vilket skulle motsvara en vattennivå på ca 2,5 cm över hela fastighetsytan. Med tanke på fastighetens höjdskillnader så kommer dagvattnet automatiskt leta sig ner mot den södra delen av fastigheten och vidare mot natur-
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områden och kanske även till grannfastigheterna. Som även skyfallskarteringarna visar i befintlig utformning. Projektering av marken och damm är
viktiga förutsättningar.
Enligt befintlig skyfallsmodell visar det att det fylls på med vatten i befintliga diken och damm vid ett skyfall. Mindre ytor påverkas också, antagligen
på grund av hårdgjorda lågpunkter. Vid ett genomförande av detaljplanen
förväntas mer mark bli grön. Dammen som finns kommer att behållas alternativt flyttas, men återskapas för att vara ett trevligt inslag i gårdsmiljön men
även för att hantera stora mängder regnvatten.

Figur 9 - 10. Skyfallskartering för ett 100-års regn (t v) och ett 200-års regn (t h)
med befintliga förhållanden.

Värme
Befintlig fastighet är ansluten till fjärrvärme via fastigheten Liden 2:2. Ledningarna sträcker sig utmed planområdets östra gräns och vidare in på fastigheten Liden 2:4 och befintlig byggnad. Lidköping Energi ansvarar för drift
och underhåll av ledningarna fram till och med anläggningens servisventiler i
fasad. Ska de nya byggnaderna anslutas till fjärrvärme anlägger Lidköpings
Energi erforderliga ledningar. Exploatören står för kommande anslutningsavgifter. Befintliga fjärrvärmeledningar inom fastigheterna kommer troligtvis
behöva flyttas vid en byggnation av nya bostadsbyggnader. Likaså här är exploatören ansvarig för kommande kostnader.
Servitutsavtal bör skrivas mellan fastighetsägarna på Liden 2:4 och Liden 2:2
för servisledningen. Ett servitutsavtal mellan Lidköpings kommun och fastighetsägaren på Liden 2:4 måste även skrivas eftersom ledningarna kommer att
gå igenom spridningskorridoren.
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Figur 11. Röd linje visar servisledningen för fjärrvärme. Servisledningen går via
fastigheten Liden 2:2.

El
Befintlig fastighet är ansluten i den norra delen av planområdet via Gamla
Läckövägen. Nya byggnader kommer troligtvis anslutas via servisledningar
från Gamla Läckövägen. Lidköpings Elnät anlägger erforderliga ledningar
och ansvarar för drift och underhåll av dessa fram till varje enskild elmätare.
I den nordvästra delen av planområdet ligger en allmän elledning. Ledningen
säkerställs med ett u-område. Servitutsavtal bör skivas mellan Lidköpings
kommun och fastighetsägaren på Liden 2:4 för den berörda ledningen.

Figur 12. Röda linjer visar befintliga elledningar inom planområdet.
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Bredband
Fastigheten är ansluten till bredband från ledning i Gamla Läckövägen via
fastigheten Liden 2:2. Ledningarna ligger i samma sträckning som fjärrvärmeledningarna, vilket innebär att även dessa kan behöva flyttas vid en byggnation av nya bostadsbyggnader. Lidköpings Bredband anlägger erforderliga
ledningar och ansvarar för drift och underhåll av ledningarna fram till byggnad. Exploatören står för eventuella kostnader på grund av flytt av ledningar
samt nya anslutningar.
I den nordvästra delen av planområdet ligger en allmän ledning för bredband.
Ledningen säkerställs med ett u-område. Servitutsavtal bör skivas mellan
Lidköpings kommun och fastighetsägaren på Liden 2:4 för den berörda ledningen samt för den servisledning som kommer att gå igenom den spridningskorridor som ska anordnas. Servitutsavtal bör även skrivas mellan fastighetsägarna på Liden 2:4 och Liden 2:2.

Figur 13. Röda linjer visar befintliga ledningar för bredband. Ledningen i väster är
en allmän ledning medan ledningen via fastigheten Liden 2:2 är en servisledning till
Liden 2:4.

Tele
Befintlig fastighet är ansluten till tele. Anslutning sker via Gamla Lidköpingsvägen. Teleledningen korsar planområdet i öst-västlig riktning vidare
mot fastigheterna Liden 2:2 och Liden 2:7. Hänsyn måste tas till ledningarna
vid en exploatering alternativt flyttas. Exploatören står för eventuella kostnader för eventuell flytt av ledning samt nya anslutningar.
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Servitutsavtal bör skrivas mellan Skanova och fastighetsägaren på Liden 2:4
eftersom ledningen kommer att ligga över kommunens mark efter en ny fastighetsbildning. Servitutsavtal bör även skrivas mellan fastighetsägarna på
Liden 2:4 och Liden 2:2.

Figur 14. Röd linje markerar en teleledning som sträcker sig över Liden 2:4 och vidare till Liden 2:2 och Liden 2:7.

Renhållning
Kommunal hämtning av hushållsavfall sker från en miljöbyggnad inne på
fastigheten. Miljöbyggnaden bör placeras så att den är lättillgänglig för Renhållning vid hämtning.
I dagsläget ska förpackningar, glas, metall m.m. slängas i någon av de återvinningsstationer som finns i tätorten. Närmsta återvinningsstation är ca 600
meter bort, utmed Stenhammarsvägen. Kommunen tittar på olika alternativ
för en fortsatt hantering av hämtning av hushållsavfall. Det kan i framtiden
bli aktuellt att fler fraktioner ska sorteras direkt på den enskilda fastigheten.
Därför kan det vara bra att redan nu ta höjd för detta vid byggnation av miljöhus.
Farligt avfall, trädgårdsavfall eller dylikt ska slängas på kommunens återvinningscentral i Kartåsen.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid som detaljplanen är avsedd att genomföras.
Genomförandetiden räknas från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Under den här tiden är fastighetsägaren garanterad sin byggrätt. Om detaljplanen ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut, har fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den förlorande byggrätten. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång.
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Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på fem år. Genomförandetiden
motiveras med en kort tid eftersom föreslagen utbyggnad är avsedd att genomföras i direkt anslutning till att detaljplanen vinner laga kraft. Föreslagen
utbyggnad är avsedd att genomföras i direkt anslutning till att detaljplanen
vinner laga kraft.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) från 1 januari 2015.
Tidsplan
Detaljplanen beräknas kunna antas i slutet av 2019 om inget oförutsett sker.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Lidköpings kommun ansvarar för allmän platsmark. Fastighetsägaren ansvarar för kostnader inom kvartersmark.
Lidköpings Elnät, Teknisk Service ansvarar för Lidköpings elnät, Lidköpings
bredband, Teknisk Service ansvarar för bredband, Vatten-Avlopp, Teknisk
service ansvarar för vatten och avlopp inom kommunens verksamhetsområde, Lidköping Energi ansvarar för fjärrvärmenätet och Renhållning, Teknisk Service ansvarar för renhållning.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
En fastighetsbildning föreslås göras i samband med att detaljplanen ska genomföras. Ett 15 meter brett område utmed fastighetens östra fastighetsgräns
styckas av och övergår till kommunens fastighet Gösslunda 4:3. Den del av
fastigheten Gösslunda 4:3 som gränsar i väster till fastigheten Liden 2:4 samt
infarten föreslås slås samman med Liden 2:4. Lidköpings kommun ansvarar
för fastighetsbildningen och de kostnader som tillkommer på grund av detta
delas mellan kommun och exploatör. Se figur 15 och 16 nedan.

Figur 15. Befintliga fastigheter inom planområdet - Liden 2:4 (grå) och Gösslunda
4:3 (röd).
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Figur 16. Efter en fastighetsbildning – Liden 2:4 (grå) och Gösslunda 4:3 (röd).

Gemensamhetsanläggningar
Planområdet berörs av en gemensamhetsanläggning, Liden ga:3, som hanterar vatten- och avloppsledningar. Gemensamhetsanläggningen berör åtta fastigheter varav fastigheten Liden 2:4 är en av dessa. Det innebär att anläggningens framtida ombyggnader och drift fördelas på berörda fastigheter,
varav Liden 2:4 står för 1/8 av kostnaderna.
Servitut
Det finns ett servitut mellan fastigheterna Fliten 8 och Gösslunda 4:3 för infarten från Gamla Läckövägen. Servitutet är till förmån för Fliten 8 och till
last för Gösslunda 4:3. Servitutet ligger kvar i samband med att den del av
Gösslunda 4:3 som berör infarten övergår till fastigheten Liden 2:4.
Servitutsavtal bör skrivas angående allmänna och servisledningar gällande
vatten och avlopp, fjärrvärme, el, bredband och tele. Avtalen skrivs mellan
berörda parter.

Avtalsfrågor
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal ska skrivas mellan Lidköpings kommun och exploatören angående de markbyten som ska göras.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Exploatören står för de kostnader som uppkommer vid ett framtagande av
detaljplanen. Exploatören bekostar även de förändringar som sker inom kvartersmark.
Kommunen bekostar den spridningskorridor som ska anläggas i planområdets östra del.
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Exploateringskalkyl
Kostnad för fastighetsbildningen i samband med markbyte beräknas till ca.
60 000kr, vilket skulle delas 50/50. Kommunens del skulle då bli 30 000kr.
Kostnader för spridningskorridoren finns är beräknade till 631 800kr för etablering. Driftkostnaderna är beräknade till:
år 1-4, 63 530kr
år 5, 25 000kr
år 10, 40 000kr
år 15, 50 000kr

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram under planarbetet men
kommer att kompletteras till planhandlingarna i granskningsskedet. Kompletterande analyser och provtagningar kommer ske när den gamla byggnaden är
nedtagen för att även oljecistern, oljeledning och oljepanna funnits inom området där byggnaden står kunde eventuella oljeföroreningar inte undersökas
och uteslutas i föreliggande undersökning.

En geoteknisk utredning har tagits fram där det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 4 och ca 13 m. Jordlagren utgörs av sand och silt, delvis uppblandat med andra fraktioner. Med högre byggnader och att lösare skikt av
silt och sand bedöms finnas i jorden föreslås att byggnaderna grundläggs
med pålar nedförda till berg. Rekommendation av att jord-berg sondering utförs i respektive byggnadsläge då placering av byggnaderna är bestämd för
att bestämma påldjup och om block finns i jorden, vilket kan vara avgörande
för val av påltyp.

En utredning för dagvattenhantering har tagits fram där beräkningen för att ta
hand om 20 mm regn skulle kräva en yta 244 m3 för fastigheten. Lämplig plats
för att projektera in fördröjningsyta är inom planområdets naturliga lågpunkt i
sydvästra delen.

Planbeskrivning

()() 29)
26 (av

Samrådshandling

Detaljplan för Liden 2:4 m fl, Lidköpings kommun

ILLUSTRATIONSKARTA

Planbeskrivning

()() 29)
27 (av

Samrådshandling

Detaljplan för Liden 2:4 m fl, Lidköpings kommun

PLANKARTA

Planbeskrivning

()() 29)
28 (av

Samrådshandling

Detaljplan för Liden 2:4 m fl, Lidköpings kommun

PLANBESTÄMMELSER

Planbeskrivning

()() 29)
29 (av

Samrådshandling

