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Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga
bostäder. Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till
komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området
bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma ca 80 nya bostäder. I
planarbetet har det bland annat utretts hur nära järnvägen och ringleden det är lämpligt att
bygga med hänsyn till buller, vibrationer, och risk för olyckor med farligt gods.

Plandata
Geografiskt läge
Planområdet ligger inom del av fastigheten Råda 5:1 (Råda Silverby), Lidköpings
kommun. Planområdet angränsas i norr av fastigheten Arian 7 (Karlstorpsvägen 1517), i öster av järnvägen, i söder av en skogsdung och i väster av Karltorpsvägen och
cykelvägen, se figur 1.

Figur 1. Orienteringskarta över planområdet. Planområdet är markerat med en röd
punkt/linje.
Areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar ca 6 ha och ligger inom fastigheten Råda 5:1 som ägs av
Lidköpings kommun. Inom planområdet finns ledningsrätt för vatten och avlopp.
Samtliga fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.
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Ställningstagande
Översiktsplan
Översiktsplanen visar den långsiktiga inriktningen för hur den fysiska miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. I Lidköpings gällande översiktsplan från 2018 är en
del av det aktuella planområdet utpekat som utbyggnadsområde. Området beskrivs
som lämpligt för förtätning med närhet till grönområde, lekplats, service, med mera. I
översiktsplanen föreslås en förtätning med 10 lägenheter i gruppbyggda enbostadshus
med en utformning likt befintligt bostadsområde, det vill säga tät och låg
gruppbebyggelse. Under planarbetets gång har planområdet utökats till att omfatta ca
80 lägenheter. Förslag till detaljplan bedöms följa översiktsplanens inriktning även
om omfattningen utökats.

Figur 2. Markanvändningskarta från gällande översiktsplan. Det aktuella
planförslaget avser utbyggnadsområde nr 9.

Detaljplan
Planområdet omfattas av del av detaljplan för Råda Silverbyn etapp 2 (nr 2018) från
år 1991. När det aktuella planförslaget vinner laga kraft kommer den att ersätta delar
av detaljplan nr 2018, se figur 3.
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Figur 3. De nya planområdet är markerat med röd streckad linje och ersätter därmed
delar av detaljplan nr. 2018.
Syftet med detaljplan nr 2018 var att möjliggöra för bostäder, kontor/småindustri och
koloniområde. Planområdet omfattar den del av detaljplan 2018 som var avsedd för
odlingslotter och kolonilotter som inte genomförts, se figur 4.

Figur 4. Område som är aktuellt för exploatering är tidigare planlagt som L1Odlingslotter och L2 – Kolonilotter. Dessa har inte blivit genomförda.
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Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för försvaret, ”Påverkans stoppområde för höga
objekt”, 3 kap 9 § MB. Ett genomförande av detaljplanen anses inte påverka riksintresset
då höjden på bebyggelsen regleras till motsvarande två våningar.

Kommunala beslut
Planuppdrag gavs av samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-06 § 219.

Betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram ska ställning tas till om ett genomförande av
detaljplanen kan innebära en betydande miljöpåverkan. Kommunen har gjort
bedömningen att ett genomförande av detaljplanen för del av Råda 5:1 inte bedöms
innebära en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4
kap. 34§ PBL därför inte behövs tas fram. Länsstyrelsen har vid samråd med
kommunen 2019-12-18 meddelat att de gör samma bedömning.
Bedömning grundas på miljöbalkens (MB) 3e-5e kapitel:
 Förslaget till detaljplan avser exploatering av mark mellan befintlig
bebyggelse. Detta ses som en ”läkning” av staden och en lämplig utbyggnad
för att få en naturlig utbyggnad. Det anses därmed som god hushållning av
mark (3 kap. MB).
 Planområdet omfattas inte av några särskilda bestämmelser så som
riksintressen som framgår i 4 kap. § 2-8 MB och anses inte påtagligt skada
några natur- eller kulturvärden (4 kap. MB).
 Planförslaget anses inte överskrida miljökvalitetsnormer. Bullerutredning,
vibrationsutredning, riskutredning, dagvattenutredning och miljöteknisk
markundersökning är framtagna under planprocessen för att utforma
planområdet så att inte risk för människors hälsa och säkerhet ska uppstå (5
kap. MB).

Sociala aspekter
Barnperspektivet
Vid beslut som rör barn ska FN:s konvention om barnets rättigheter beaktas. Utifrån
konventionen ska det vid alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som
bedöms vara barnets bästa. I beslut som rör samhällsplanering grundläggs många av
de villkor som styr barns liv och det är därför viktigt att beakta vad som är bäst för
barnen i planeringen av den fysiska miljön. Barnen är en förutsättning för en hållbar
utveckling eftersom att det är de som utgör framtiden och de som ska leva i det
samhället vi bygger. Ett barn som växer upp i en trygg och stimulerande miljö där de
ges det utrymme de behöver skapar förutsättningar för att bidra till en socialt hållbar
utveckling.
I kommunens arbete med den fördjupade översiktsplanen över Lidköping tätort kom
det in flera synpunkter från barn och ungdomar som går att applicera på det här
projektet:
 Barnen ville hellre ha bostäder i utkanten av staden, de verkar hellre vilja bo
nära naturen än nära viktiga centrumfunktioner. De ville gärna ha parker intill
varandra för att bilda en större park för att gynna växt- och djurliv. Generellt
så resonerade barnen att skogen framförallt är till för växt- och djurliv snarare
6

PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR
DEL AV RÅDA 5:1,
LIDKÖPINGS KOMMUN



än för människor.
Ungdomarna uttryckte en önskan om att bygga mer bostäder i Lidköping och
att bygga mer i redan befintliga bostadsområden. Det önskas en större
variation på boenden för att skapa en valmöjlighet, särskilt små lägenheter.
Det framgår också att det är viktigt att ta hänsyn till miljön och klimatet, att
bevara natur och skog, och säkrare cykelvägar och övergångsställen.

I det här planförslaget har följande förutsättningar beaktats för barnets bästa:
 Befintligt gång- och cykelstråket förstärks.
 Befintlig skog bevaras.
 Planområdet utformas så att närhet till spontanlek/grönyta främjas.
 Bebyggelsen är tät men med två våningar för att ge mer markutrymme.
 Den föreslagna bebyggelsen innebär en variation i bebyggelsetyper i området
som i övrigt består av ganska enhetlig bebyggelse.
 Planområdet är beläget i ett villaområde i utkanten av centrum med ett lugnt
tempo som är lätt för barnen att ta in.
 Förskola och grundskola finns inom ca 500m och är tillgängliga via gång- och
cykelväg.
Jämlikhet
Jämlikhet innebär att alla individer ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter. För att skapa jämlika förutsättningar är det viktigt att planera med ett
normkritiskt perspektiv och skapa goda förutsättningar för ett smidigt vardagsliv.
Detaljplanen syftar till en förtätning av bostäder i ett redan exploaterat område med
centralt läge. Det finns god tillgänglighet via gång- och cykel vilket gör området
lämpligt att bo i även utan tillgång till bil. Föreslagen bebyggelse med radhus och
flerbostadshus är ett tillskott i bebyggelsestrukturen och tillför därmed en variation i
bebyggelse och även i boendeform vilket kompletterar utbudet i området.
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Förutsättningar, förändringar och
konsekvenser
Bebyggelseområden
Områdesbeskrivning
Planområdet ligger i en del av Lidköping som byggts ut med bostäder under 1990 – 2000
tal. Bostäderna består mestadels av friliggande villor och parhus. Det aktuella planområdet
består av ängsmark som slaghackats en gång per år. Området har utblick över järnvägen,
koloniområdet och Ågårdsskogen.
Planområdet har en bra placering i staden med närhet till skolor, rekreationsområden,
gång- och cykelvägar, och ses därmed som en naturlig utveckling av området som länkar
samman staden.
Bebyggelsemönster och karaktär
Planområdet föreslås utformas likt intilliggande bostadsområden med låg och tät
bebyggelse men med komplettering av bebyggelsetyper och bebyggelseformer som saknas
i området för att bidra med en variation i stadsmiljön.
I detaljplanen regleras bebyggelseområden enligt följande:
Användning av mark och vatten
B

Bostäder

Tillämpas för områden för olika former av boende av varaktig karaktär. I
användning ingår även bostadskomplement som parkering, tvättstuga, lekplats,
miljöhus, etc.
Omfattning av bebyggelsen regleras genom förgårdsmark som inte får bebyggas, detta
regleras genom följande:
Egenskapsbestämmelser
Marken från inte förses med byggnad

Utformningen av bebyggelsen regleras genom följande planbestämmelser:
Egenskapsbestämmelser Syftet med
Högsta nockhöjd är 11 meter (vilket motsvarar 2 våningar)
Takvinkel ska vara mellan 27-40 grader

f1

Huvudbyggnad ska ha sadeltak

f2

Entré ska vara synlig från allmän platsmark

p1

Huvudbyggnad ska placeras i förgårdslinje

Syftet med bestämmelser om tak är att skapa en sammanhållen bebyggelse och en
bebyggelse anpassad till intilliggande bostadsområden. Syftet med bestämmelser kopplat
till omfattning, huvudbyggnadens placering i förgårdslinje och entré som är synlig från
allmän platsmark är att skapa ett trevligt gaturum och en god gestaltad bebyggd miljö.
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Natur
Mark och vegetation
Marken inom planområdet består idag av en äng utan några högre naturvärden.
Vegetationen i den nya detaljplanen kommer bestå av två parker med
dagvattendammar, ett naturområde som även ska fungera som översvämningsyta och
säkerhetszon mot järnvägen som därmed inte ska uppmuntra till stadigvarande
vistelse och en trädallé längs med huvudgatan. Trädallén regleras inte i detaljplanen
men parkerna och naturområdet regleras genom följande bestämmelser:
Användning av mark och vatten
PARK

Park

Park tillämpas för områden för grönområden som kräver skötsel och som helt
eller till viss del är anlagda. I användningen ingår även komplement till parkens
användning.
NATUR

Natur

Natur tillämpas för områden för friväxande grönområden som inte sköts mer än
enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. Även mindre park-,
vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement till naturområdets
användning ingår.
Egenskapsbestämmelser
Dagvattendam
m
Översvämningsyta

Dagvattendamm
Översvämningsyta

För naturområdet ska en skötselplan tas fram för att säkerställa att funktionen som
säkerhetszon och översvämningsyta behålls.
Naturvärden
Planområdet ligger intill en befintlig grönstruktur. Det har tagits fram en
habitatnätverksanalys och biotopkartering över Lidköpings kommun. I rapporten
framkommer det att vissa arter använder stadsmiljön som spridningskorridor men
också att möjligheten till spridningskorridorer behöver bli bättre. Planområdet ligger i
direkt anslutning till flera betydelsefulla områden som är utpekade i
habitatnätverksanalysen och har därför en viktig funktion som spridningskorridor, se
figur 5. Söder om planområdet sträcker sig ett område som är utpekat som en av de
viktigaste spridningskorridorerna för nyttoinsekter och pollinerare, samt för
indikatorarterna entita och brun guldbagge, båda knutna till löv- och ädellövskog.
Planområdets grönytor (naturstråk, park, allé) spelar därför en stor roll för att
förstärka dessa spridningskorridorer. Hänsyn kommer att tas till detta vid val av
växter vid exploatering av området.
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Figur 5. Utdrag ur habitatsnätverksanalysen där viktiga livsmiljöer för nyttoinsekter och
pollinationer illustreras. Spridningssamband nr. 3, från Lidan till Ågårdsskogen
angränsar till planområdet.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan
och är viktiga för en långsiktigt hållbar utveckling. Dessa produkter och tjänster ger oss
människor och vårt samhälle flera nödvändiga tjänster som utgör grunden för vår välfärd
och livskvalitet. Exempel på ekosystemtjänster vi får gratis varje dag är produktion av mat,
energi, rening av luft och vatten, pollinering samt klimatreglering. Varierande natur- och
vattenområden utgör även en grund för sociala och kulturella aktiviteter som rekreation,
naturupplevelser, friluftsliv, turism och attraktiv boendemiljö.
Planområdet förväntas bidra med flera ekosystemtjänster som tidigare saknats eller varit
bristfälliga i området. Längs med hela planområdet anläggs ett naturstråk som bland annat
minskar buller från järnvägen och hindrar osäkra passager. Delar av naturstråket anläggs
något nedsänkt för dagvattenhantering och med en brynzon som ger flera värdefulla
kvaliteter för växt- och djurliv. Naturstråket bidrar också till att koppla samman
grönområdena söder, öster och norr om planområdet vilket i ett större perspektiv bidrar till
en mer robust och sammankopplad grönstruktur i Lidköping. Inom planområdet anläggs
också en allégata samt två parkytor även ska hantera dagvatten. De blågröna strukturerna
möjliggör för en rik biologisk mångfald och skapar livsmiljöer. Utöver det har de också
flera sociala värden för kvarteret, till exempel bidrar de till sociala möten och samvaro.
Nedan listas hur och vilka ekosystemtjänster planområdet förväntas bidra med. Inom
planområdet förekommer flera reglerande tjänster som även bidrar till klimatanpassning.
Området bidrar inte på ett direkt sätt till någon av de försörjande ekosystemtjänsterna,
även om det bidrar på ett indirekt sätt. Till exempel bidrar den reglerande
ekosystemtjänsten pollinering till bättre fruktsättning på fruktträd i närområdet.
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Figur 6. Tabell över vilka ekosystemstjänster planområdet förväntas bidra med.
Ekosystemtjänster i färg är de som förväntas finnas i området och de i grått är det som
förväntas saknas i området.
Geotekniska förhållanden
Inom stora delar av Råda är det erkänt svåra geotekniska förhållanden då området består
av gammal sjöbotten med stor andel lera och på sina håll artesiskt grundvatten (över
marknivån) vilket innebär att risken är stor att det uppstår sättningar inom området. För att
klarlägga vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera risken för sättningar vid ett
genomförande av detaljplanen så har en geoteknisk utredning tagits fram för aktuellt
planområde (Mitta 2020-02-25 och 2020-04-01).
Jordlagren inom området utgörs av:
 Vegetationsjord, 0,3-0,4m, huvudsakligen mullhaltig finsand.
 Fast ytlager, 1,5-2m, huvudsakligen siltig finsand, sandig silt, och
lerig silt. Vattenkvoten variera mellan 25 och 30 %
 Lera, 37-38,5 m, huvudsakligen lerig silt (leSi) och siltig lera (siLe)
Leran (Le) är löst lagrad direkt under sanden/silten med en
odränerad skjuvhållfasthet på ca 15kPa, skjuvhållfastheten ökar
med 60-70 kPa på 30 meters djup.
 Friktionsjord vilande på berg, (har ej undersökts då
sonderingstängerna inte räckte längre än 38,6m men bedöms som
halvfast lagrad)
Leran bedöms som delvis mycket sättningskänslig och är normal-svagt överkonsoliderad
vilket innebär att endast mycket små laster kan påföras utan att skadliga sättningar uppstår.
Det innebär att enklare byggnader (villor i en våning) kan grundläggas på styv bottenplatta
med full- eller viss lastkompensation medan tyngre byggnader bör grundläggas på pålar.
Då det förekommer artesiskt grundvatten är kohesionspålar att föredra framför
spetsbärande pålar. Anslutningar för ledningar och entréer bör utföras flexibla så att de kan
ta upp mindre differenssättningar. Ingen uppfyllning får ske i anslutning till byggnation.
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Det förekommer artesiskt grundvatten i området vilket innebär att grundvattentrycket i
friktionsjorden under leran motsvarar en fri vattenyta ovan markytan. Ytterligare
utredningar pågår för att bedöma vart artesiskt grundvatten kan förekomma och om
ytterligare regleringar behövs till följd av detta. Information kommer kompletteras till
nästa skede i planprocessen som är granskningen.
En sänkning av grundvattenytan bör undvikas då det kan medföra skadliga sättningar. För
att undvika grundvattensänkning bör dagvatten infiltreras direkt i mark och ledningsgravar
bör utformas med tätskärmar för att minimera risken för utdränering.
Till följd av de geotekniska förutsättningarna finns följande planbestämmelser i
plankartan:
b1

Inga källare

b2

Inga ytterligare laster får påföras

b3

Inga åtgärder får genomföras som kan innebära en grundvattensänkning

Den geotekniska utredningen är översiktlig och vid nybyggnation bör detaljerade
undersökningar utföras.
Mätvärden för radon understiger 10kBq/m3 vilket innebär en klassning som lågradonmark
och att inga radonskyddande åtgärder krävs.
Arkeologi
Då planområdet inte tidigare varit bebyggt har det gjorts en arkeologisk utredning för att
kartlägga eventuella okända fornlämningar inom området. Utredningen genomfördes
genom att titta efter forn- och kulturlämningar som var synliga ovan mark samt sökschakt
på 7m-36m långa och 0,25m-0,4m djup. Inget av antikvariskt intresse hittades och därmed
behövs inga ytterligare åtgärder för att kunna genomföra planförslaget.

Gator och trafik
Gatunät
Hela planområdet matas via en gemensam gata från Ringleden via Kartegårdsvägen
till Karltorpsvägen. Karltorspvägen är en huvudgata som matar planområdet med
anslutning av lokalgator. Vad som är huvudgata, lokalgata respektive gång- cykelväg
illustreras i figur 7.

Figur 7. Huvudgata illustreras i blått, lokalgata i grön och gång- cykelväg i lila.
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Detta regleras i detaljplanen med följande bestämmelser:
Användning av mark och vatten
GATA1

Huvudgata

GATA2

Lokalgata

GATA tillämpas för områden avsedda främst för trafik inom en ort eller för
trafik som har sitt mål vid gatan. I användningen ingår även komplement som
behövs för gatans funktion.
GCVÄG

Gång- och cykelväg

GCVÄG tillämpas för områden avsedda för gång-, cykel- och mopedtrafik. I
användningen ingår även komplement som behövs för vägens funktion.
Gatorna föreslås utformas enligt figur 8 och 9. Utformningen regleras inte i detaljplan men
bredden på de olika gatusektionerna regleras i detaljplan.

Figur 8. Huvudgatan föreslås utformas med en total bredd på 13 meter med en körbana på
5 meter, Gång- cykelväg på 3 meter, trottoar på 1,5 meter och trädallé på 2,5 meter.

Figur 9. Lokalgatorna föreslås utformas med en körbana på 5,5 meter där gång- och cykel
delar körbana med bilarna.
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Trafik
Karltopsvägen förser i dagsläget ca 90 bostäder vilket förväntas nästan fördubblas vid
ett genomförande av detaljplanen. Den nya bebyggelsen bedöms alstra cirka 200 nya
fordonsrörelser. Den totala trafikmängden bedöms då uppgå till cirka 500 ÅDT
(årsmedelsdygnstrafik) vilket är en normal nivå i Lidköping för den här typen av gata
och framkomligheten på Karltorpsvägen bedöms därmed som tillräcklig utan att
ytterligare åtgärder behöver vidtas. Genom planområdet består Karltopsvägen av en
cirka 360 meter lång raksträcka och för att undvika höga hastigheter anses det
lämpligt med hastighetssänkande åtgärder. Dessa föreslås utföras genom
upphöjningar vid korsningar och gång-cykel passage. Upphöjningarna behöver
utföras i lätt material för att undvika sättningar. Detta är inget som regleras i
detaljplanen.
Parkering
Parkeringsplatser ordnas inom kvartersmark. De kan anordnas på den egna fastigheten
eller på gemensam parkering för att utnyttja marken så effektivt som möjligt och för att
bilarna inte ska dominera gaturummet och förgårdsmarken. Samlade parkeringar får gärna
omgärdas av häckar och bör inte placeras i kvartershörn då gaturummen då förlorar sin
rumslighet. Kommunen har en parkeringsnorm som ska appliceras vid ny exploatering.

Risker och störningar
Buller
Planområdet ligger intill ringleden och järnvägen och är därmed utsatt för buller från både
väg- och spårtrafik. För bostäder finns särskild riktvärden för buller som inte får
överskridas vid nybyggnation. Därför har en bullerutredning (Bullerutredning, Sweco,
2020-05-28) tagits fram för att ta reda på hur höga bullernivåer som kan förväntas vid ett
genomförande av detaljplanen. Utredningen visar att så som planförslaget är utformat så
kan samtliga bostäder uppnå gällande riktvärden. Utredningen är baserad på förväntade
trafikflöden år 2040. Riktvärdena anges i förordningen (SFS 2015:216) till miljöbalken
och är följande:
 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.
 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats.
 För bostad om högst 35kvm bör inte bullret överskrida 65 dBA ekvivalent
ljudnivån vid bostadsbyggnads fasad.
Om ljudnivån 60 dBA vid fasad ändå överskrids så bör minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 55dBA inte överskrids (4 § SFS 2015:216). Om 70dBA
maximal ljudnivå vid uteplats överskrids så bör inte ljudnivån överskridas med mer än
10dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00 (5 § SFS
2015:216)
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Samtliga byggnader beräknas uppnå riktvärdet med 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
I den illustrationsplan som var aktuell då bullerberäkningen genomfördes uppnåddes en
ljudnivå på 61 dBA för de byggnaderna närmast ringleden. Efter genomförd
bullerberäkning har utformningen ändrats för att samtliga byggnader ska uppnå riktvärden.

Figur 10. Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad från vägtrafik och järnvägstrafik.
Vad gäller ljudnivå vid uteplats så klarar samtliga byggnader 50dBA ekvivalent ljudnivå
men flertalet byggnader överskrider den maximala ljudnivån om 70dBA vid uteplats. Detta
beror på det korta avståndet till järnvägen. Trots det nära avståndet till järnvägen så är
spåret relativt lågt trafikerat vilket innebär att den maximala ljudnivån inte kommer att
överskridas med mer än fem gånger per timma mellan kl. 06.00-22.00, därav kan man göra
avsteg från denna rekommendation (5 § SFS 2015:216).

Figur 11. Maximal ljudnivå från järnvägstrafik.
Vibrationer
Till följd av det korta avståndet mellan planerad bebyggelse och järnvägen har en
vibrationsutredning tagits fram (Sweco, 2020-05-28) för att bedöma om skadliga
nivåer kan uppstå. Bedömningen baseras på trafikverkets riktlinjer TDOK
2014:1021och riktvärden för svensk standard SS 460 48 61. Enligt dessa riktvärde
bör inte den maximala vibrationsnivån överskrida 0,4 mm/s vägd RMS inomhus.
Riktvärdet får överskridas högst fem gånger per natt men får inte överskrida 0,7 mm/s
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vägd RMS. Beräkningarna är baserade på trafikprognosen för år 2040 med gällande
hastighetsbegränsning, 75km/h för passagerartåg och 30km/h för godståg samt att
grundläggning sker på lera utifrån resultatet i den geotekniska utredningen (Mitta
2020-02-25).
Resultaten visar att under rådande förhållanden kan skadliga vibrationer uppstå inom
ett avstånd på 10-20 meter från järnvägen. Till följd av detta, och med hänsyn till
risken vid transport av farligt gods på järnvägen, får inga bostäder placeras närmare
än 30 meter från järnvägen. Det regleras i detaljplan genom markanvändning för
”Natur” inom ett avstånd på 15 meter från järnvägen och markanvändning för ”Gata”
på ett avstånd mellan 15-20 meter från järnvägen.
Risk för olyckor med farligt gods
Planområdet angränsar till Ringleden som är sekundär led för farligt gods och till
järnvägen där det är tillåtet att transportera farligt gods även om det inte sker i
dagsläget. Till följd av detta har en kvantitativ och en kvalitativ riskutredning tagits
fram för att bedöma personrisker kopplat farligt gods. Slutsatsen från utredningen är
att området kan bebyggas med bostäder om riskreducerande åtgärder vidtas. Inom ett
avstånd på 30 meter från järnvägen får inga huvudbyggnader finnas. På ett avstånd
från 15 meter från järnvägen får parkering och komplementbyggnader som inte är
avsedda för stadigvarande vistelse finnas. Detta regleras i plankartan genom att
markanvändningen inom 15 meter från järnvägen är ”Natur”, 15-20 meter från
järnvägen är ”Gata”, och på ett avstånd på 20-30 meter från järnvägen är det
kvartersmark som endast får bebyggas med komplementbyggnader, detta regleras
genom följande egenskapsbestämmelser i plankartan:
Marken får endast förses med komplementbyggnad

m1

Utformning får inte uppmuntra till stadigvarande vistelse

Inom kvartersmarken finns ytterligare bestämmelser om utformning för att minimera
risken vid en eventuell olycka, detta regleras genom följande bestämmelser:
m2
m3

Friskluftsintag ska riktas bort från farligt godslederna eller förläggas på byggnadens tak
Huvudbyggnad ska kunna utrymmas bort från farligt godslederna

Utöver detta bör något form av skydd finnas mellan järnvägen och bebyggelsen för
att minimera risken för spårspring, detta behöver inte nödvändigtvis utformas som ett
staket eller plank men ska vara en utformning som inte uppmuntrar till vistelse. Detta
är reglerat i plankartan genom att området är planlagt som ”Natur” och inte som
”Park” vilket innebär att det inte sköts mer än nödvändigt. Inom området föreslås
plantering av lägre buskvegetation för att försvåra passage, det regleras inte i
plankartan. Ytan som är planlagd som ”Natur” kommer även fungera som
uppsamling för brandfarlig vätska vid olycka då det området är ca 2dm lägre än övrig
bebyggelse då det även ska fungera som översvämningsyta vid skyfall.
Risk vid skyfall
Vid planering av ny bebyggelse ska området utformas så att bebyggelsen inte tar skada
eller orsakar skada vid en översvämning av ett 100 års regn. I detaljplanen har vi tagit höjd
för ett klimatkompenserat 100års regn genom att placera två dagvattendammar om en
kapacitet på ca 1 000m3 för fördröjning innan anslutning till kommunens dagvattennät.
Samt en yta om ca 7 500 m2 längs med järnvägen som ligger ca 2dm lägre än övrig
bebyggelse och ska kunna översvämmas vid kraftiga skyfall utan att skador uppstår på
bebyggelsen.
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Förorenad mark
I samband med framtagande av detaljplan har en markmiljöteknisk utredning gjorts
för bedöma om det finns förorenad mark inom området. Misstänkt förorening finns på
fastigheten Råda 2:42 (ca 300 meter från planområdet) då det tidigare funnits en
silverfabrik på fastigheten. Resultat från undersökningen visar att det påträffats halter
av klorerade lösningsmedel och cyanid från misstänkt förorening men att dessa halter
är långt under riktvärden. Däremot stöttes det på halter av Arsenik i grundvattnet och
DDT i ett ytligt jordprov som överskrider naturvårdsverket riktvärden för känslig
markanvändning. Arsenik i grundvattnet förväntas inte ge några konsekvenser för
människors hälsa och säkerhet vid ett genomförande av planförslaget då det inte
kommer finnas några dricksvattenbrunnar då kommunal försörjning av VA kommer
att ske. DDT i jordprovet är en ytlig förorening som sträcker sig ca 0,2m ner vilket
innebär att det är jordmassor som kommer att schaktas bort vid exploatering.
Förorening i dessa massor kommer behöva hanteras inom ramen för masshantering
och behandlas som förorenade massor vid deponering.
Markavvattningsföretag
Inom planområdet finns flera markavvattningsföretag som helt eller delvis inte längre är i
bruk:
 DF av 1930 (R-E1b-0420)
 DF av 1933 (R-E1b-2262) samma företag som ”DF av 1930” men renskrivet 1933
 DF av 1939 (R-E1b-0805) separat företag från 1939 som kopplats på ”DF av 1930”
 DF av 1951 (R-E1b-1475) i stort sett samma som de tidigare företag men bland
annat har öppna diken kuverterats och ett dike har tagits bort.
 DF av 1954 (R-E1b-0368) är utanför aktuellt planområde och bedöms inte
påverkas av planerad exploatering.
Berörda markavvattningsföretag kommer ses över och vid behov att omprövas i samband
med exploatering av området.

Figur 12. Markavattningsföretag med tillhörande båtnadsområde i blått.
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Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Teknisk service, Lidköpings kommun, ansvarar för vatten- och spillvatten i området
då det ingår i kommunens verksamhetsområde. Ledningar kommer att byggas ut i
samband med exploatering. Nya ledningar kommer placeras i allmän platsmark.
Parallellt med järnvägen finns ledningsrätt för vatten- och avlopp som ska behållas.
Dagvatten
Teknisk service, Lidköpings kommun, ansvarar för dagvatten i området då det ingår i
kommunens verksamhetsområde. Dagvattenledningar kommer att byggas ut i samband
med övrig ledningsdragning. Utöver dagvattenledningar planeras fördröjning i form av två
dagvattendammar innan vattnet leds vidare till recipient. Den norra delen av planområdet
kommer ledas vid dike längs ringleden till Vänern och den södra delen av området
kommer ledas till Ågårdsskogen och sedan vidare till Lidan. Då grundvattennivån är hög
inom planområdet är det viktigt att så mycket dagvatten som möjligt infiltreras inom
planområdet för att undvika sänkning av grundvatten som i sin tur kan leda till sättningar.
Kommunen rekommenderar fastighetsägare att kunna fördröja 20mm dagvatten på den
egna fastigheten.
I samband med planarbetet har två dagvattenutredningar tagits fram och dessa kommer att
kompletteras med ett tredje utlåtande med ställningstagande om huruvida det är lämpligt
att samutnyttja Trafikverkets dagvattendike parallellt med ringleden för avvattning av både
vägen och planområdet för att inte behöva göra ett nytt dike parallellt med befintligt.
El
Lidköpings elnät ansvarar för eldistributionen i området. Elnätet kommer att byggas
ut i samband med övrig ledningsdragning. Nya ledningar kommer placeras i allmän
platsmark.
Bredband
Lidköping bredband ansvarar för bredbandet i området. Fibernätet kommer att byggas
ut i samband med övrig ledningsdragning. Nya ledningar kommer placeras i allmän
platsmark.
Uppvärmning
Detaljplanen reglerar inte val av uppvärmningssystem. Planområdet ligger inom
kommunens fjärrvärmeområde där Lidköping energi ansvarar för fjärrvärmen. Den
geotekniska utredningen kommer att kompletteras till granskningen med ett utlåtande
kring lämpligheten med energibrunn (bergvärme) med hänsyn till förekomsten av
artesiskt grundvatten. Anläggning av energibrunn är anmälningspliktig till Miljö-och
byggnämnden.
Avfall
Kommunal hämtning av avfall sker inom planområdet. Beroende på bebyggelsetyp så
kan avfall tas omhand i enskilda behållare eller i gemensam miljöbyggnad.
Byggnader och transportvägar ska uppföras enligt föreskrifter för renhållning som är
antagna av kommunfullmäktige. Nu gällande renhållningsordning är antagen av KF
2019-09-30 § 159 och för ny- och ombyggnation gäller bilaga 4 ”Handbok för
avfallsutrymmen” framtagen av avfall Sverige. Renhållningsordningen kan ha
uppdaterats till byggnation och då är det den nya versionen som gäller.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och
bygglagen (2010:900) efter 1 januari 2015.

Figur 13. Planprocessen vid ett standardförfarande. Detaljplanen är nu i skedet
”Samråd”.
Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under 4:e kvartalet 2021
om inget oförutsett sker.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Lidköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom detaljplanen och
ansvarar därmed för att anlägga och sköta allmän plats. Områden för allmän plats
framgår i plankartan.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planområdet är en del av fastigheten Råda 5:1 som ägs av Lidköpings kommun.
Kommunen kommer stycka av fastigheter från Råda 5:1 för att sedan sälja.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kostnaderna för detaljplanens upprättande tas ut som planavgift i samband med
bygglov.
Exploateringskalkyl
En grovkalkyl har tagits fram för detaljplanens exploateringskostnader. Kalkylens
netto bedöms generera ett positivt kassaflöde för kommunen eftersom utgifterna för
bland annat infrastruktur beräknas bli lägre. Genomförandet medför ökade kostnader
gällande drift- och underhåll samt kapitalkostnad om cirka 1 mnkr. Kalkylen kommer
att revideras löpande under projektets gång.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Följande tekniska utredningar har tagits fram i samband med detaljplanen och bör även
vara underlag vid bygglov. Utredningarna är översiktliga och mer detaljerade utredningar
ka behövas inför bygglov.
 Geoteknik, Mitta, 2020-02-25 och 2020-04-01
 Dagvatten, Melica, 2020-04-16 och 2020-11-26
 Buller, Sweco, 2020-04-16
 Vibrationer, Sweco, 2020-04-06
 Riskanalys, Afry, 2020-06-01
 Markmiljö, Ensucon, 2021-03-12
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Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid som detaljplanen är avsedd att genomföras.
Genomförandetiden räknas från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Om
detaljplanen ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut, kan
fastighetsägaren ha rätt till ersättning från kommunen för den förlorade byggrätten.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång.
Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 10 år. Föreslagen utbyggnad är
avsedd att genomföras i direkt anslutning till att detaljplanen vinner laga kraft.
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