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Planbeskrivning
Planens syfte och huvuddrag
Lidköpings kommun har idag ett badhus som närmar sig 50 år och är i 
behov av stora renoveringar. Därför har kommunen beslutat att uppföra 
ett nytt modernt badhus i anslutning till det befintliga bassängbadet, 
Framnäsbadet.
Genom att uppföra ett nytt badhus i Framnäsområdet så kan   
en unik badanläggning med badhus, bassängbad och friluftsbad skapas. 
Dialog har förts med kommuninvånarna, föreningslivet, driftpersonal 
m fl. i syfte att ta reda på vad de vill ha för innehåll och utförande i ett 
framtida badhus.
Högt prioriterade delar i ett nytt badhus som framgick i dialogen med 
allmänheten var; vattenrutschbana, bubbelpool, varmbassäng, café, 
hopptorn, hinderbana, simskola och bra möjligheter till motionssim.
Syftet med denna detaljplan är att säkerställa ett nytt badhus 
i anslutning till Framnäsbadet. Ett nytt badhus i området lig-
ger också i linje med att öka attraktiviteten i området tillsam-
mans med ny strandpromenad, vattenpark, långbryggor aktivitets-
ytor mm som kommer att anläggas i anslutning till Framnäsbadet.  
Förslaget med nytt badhus får också ses som en del i ett förverk-
ligande av fördjupad översiktsplan för Hamnstaden och tillsam-
mans med viljeinriktning för ett framtida Framnäsområde där öns-
kemål om bostäder, hotell mm som tillsammans ska mynna ut i att 
staden får en ny attraktiv stadsdel för såväl boende som besökande. 
För att möjliggöra att nytt badhus kan uppföras så måste två befintliga 
byggnader rivas och det är Parketten (samlingslokal och restaurang) 
samt en serveringsbyggnad inom Folkets parksområdet och området för 
Folkets park kommer därmed att minska något till yta.
I planeringen och projektering av nytt badhus behöver följande fötyd-
ligas: Hur byggnaden gestaltas och dess förhållande till sin omgivning, 
vilken funktion och innehåll byggnaden bidrar med i staden och 
hur projektet förhåller sig till och bidrar till stadens långsiktiga utveck-
ling.
  

Avvägning enligt miljöbalken
Enligt miljöbalken (MB) 3:e kapitel ska marken användas till det ända-
mål den är mest lämpad för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. 
Planen ligger inom område av riksintresse för turism- och friluftsliv. 
Riksintresset skyddar tillgängligheten till Vänerns stränder för turism 
och det rörliga friluftslivet (MB kap 4 §2). Planförslaget bedöms inte 
motverka riksintressets syfte.
Vatten- och landområdet i Framnäs ingår i riksintresse (MB kap 3 § 9) 
för totalförsvaret avseende restriktioner mot höga byggnader som kan 
störa flygverksamheten vid Skaraborgs flygflottilj, Såtenäs. I planförsla-
get föreslås inga byggnader så höga att de kan störa flygverksamheten. 
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Rester av en skjutbaneverksamhet finns inom plan-
området och ska beaktas vid markarbeten i området.  
Strandskyddet i området är utsläckt men föreslås införas för områ-
det utom i de delar som omfattar kvartersmark. Motiv till att inte in-
föra strandskyddet för badhuset är att för att uppnå intentionen med 
att skapa en samlad badanläggning för sin funktion måste ligga i an-
slutning till befintligt bassängbad och möjlighet till bad i Vänern 
samt att platsen för badhuset redan är ianspråktagen. För mark inom 
planområdet som föreslås vara allmän platsmark återinträder strand-
skyddet, och garanterar allmänhetens tillgång till strandområdet.  
Djur- och växtlivet bedöms inte förändras på ett oacceptabelt sätt. (Mil-
jöbalken 7 kap. 18 c §).
 

UNESCO
Under 2010 utnämndes Vänerskärgården med Kinnekulle av UNES-
CO till ett Biosfärområde. Ett biosfärområde är ett modellområde 
för hållbar utveckling. Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar 
Vänerns sydostliga del och dess skärgårdar, platåbergen Kinnekul-
le och Lugnåsberget, delar av Lidans och Mariedalsåns ravinsystem, 
samt den östliga delen av Dättern. Biosfärområdet har höga land-
skapsvärden, både ur biologiskt, ekologiskt, geologiskt och kultur-
historiskt perspektiv och ett mycket varierande växt- och djurliv. 
Biosfärområdet har tre huvudsyften: att bevara biologisk och kulturell 
mångfald, ekosystem och landskap, utveckla samhället på ett långsik-
tigt hållbart sätt och stödja demonstrationsprojekt, forskning och mil-
jöövervakning. Hela planområdet ingår i Biosfärsområdet, men plan-
förslaget bedöms inte motverka ovanstående syfte. 
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Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Framnäsområdet i anslutning till Framnäsba-
det, Folkets park och Vänermuséet. Folkets park utgör gräns åt söder 
och Vänermuséet åt öster. Planområdet gränsar till strandpromenaden i 
norr och i väster gränsar området till Framnäs bollplaner. Planområdet 
ligger på cirka 1 kilometers gångavstånd från centrala Lidköping.

Fig. 1 Översikt

Fig. 2 Planområde

Areal
Planområdet omfattar cirka 3,7 hektar (ha).
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Markägoförhållanden
Kommunen äger all mark inom planområdet.
 

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan från 
2018. I översiktsplanen påtalas det att den fördjupade översiktsplanen 
för Hamnstaden som antogs av kommunfullmäktige 2012-12-10 fort-
satt ska gälla. Här beskrivs hur Västra hamnområdet ska omvandlas 
från industriområde till blandstad. Aktuellt planområde ligger inom 
mark som är avsedd för museum, folkpark, konferens och friluftsbad.
I pågående arbete med  fördjupad  översiktsplan för sta-
den ses markanvändningar över i Västra hamnområdet men 
med fortsatt tanke att området ska utgöra en blandstad.  

Detaljplaner

Planområdet omfattas av detaljplan för del av Framnäs fritidsområde 
och Vänermuseum (Sannorna 5:1) som vann laga kraft 1995-01-12 där 
genomförandetiden gick ut 2000-01-12. För aktuellt planområde anger 
planen natur, friluftsbad, folkpark och museum/samlingslokal. 

Fig. 4 Gällande plan. Nytt planområde markerat med vit linje.
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Kommunala beslut i övrigt
Samhällsbyggnadnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnad i upp-
drag att upprätta en detaljplan för ett nytt badhus den 31 mars 2020. 
Kommunfullmäktige tog inriktningsbeslut samt tilläggsanslag för nytt 
badhus i februari 2021 där det framgår att nytt badhus ska ligga i anslut-
ning till Framnäsbadet. Beslutet gällde även badhusets innehåll, finan-
siering, upphandling mm.

Ställningstaganden
Undersökning inför miljöbedömning
Genomförandet av planen bedöms inte innebära betydande miljöpåver-
kan varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34§ PBL inte 
kommer upprättats. Kommunen gör den sammanvägande bedömningen 
att ett genomförande av planen inte medför betydande miljöpåverkan 
men i planarbetet ska följande beaktas:

• Markmiljön utreds vidare avseende bly.
• Motiv varför strandskydd föreslås att upphävas.
• Eventuell påverkan på riksintressena för det rörliga friluftslivet, 

och totalförsvaret.

Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning i ett beslut den 23 
juni 2021 att ett genomförande av planen inte medför betydande mil-
jöpåverkan. 
 

Barnkonventionen
Planförslaget bedöms inte få någon påverkan med avseende på barn-
konventionen.
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn 
och unga. Hur staden i stort och bostadsmiljöer i synnerhet utformas 
påverkar alla som bor och rör sig där. I denna detaljplan tillfrågas inte 
barn specifikt, men barnperspektivet är viktigt att bevaka i planering-
en. Detta rör till exempel tillgång till badanläggningen samt trygga och 
gena möjligheter att röra sig till fots och cykel mellan olika målpunkter. 
För att värna om barns intressen behöver en bra lekmiljö skapas och 
säkra kopplingar till angränsande områden och befintliga stråk bör upp-
rättas och utvecklas. Planområdet kan anses uppfylla goda lekmiljöer 
och säkrade kopplingar till angränsande områden. 
Planförslaget möjliggör att ett badhus kan uppföras och det tillsammans 
med friluftsbadet och bad i Vänern kommer att utgöra en mycket om-
tyckt fridsaktivitet för barn. Dialog med allmänheten om innehåll i ett 
nytt badhus har skett under en veckas tid och där hade barn möjlighet 
att framföra sina önskemål om vilka lekutrustningar med mera som de 
vill ska finnas i ett nytt badhus. 

Jämställdhet och tillgänglighet
Hur vi planerar och bygger staden påverkar hur människor kan forma 
sina liv. För att skapa jämlika förutsättningar är det viktigt att planera 
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med ett normkritiskt perspektiv och skapa goda förutsättningar för ett 
smidigt vardagsliv. 
Detaljplanen innebär en utveckling av badanläggningen som är till-
gänglig för alla. Tillgängligheten, för utemiljö och för byggnader, 
kommer beaktas i bygglovsprövningen.  
 

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering 
och hållbart byggande
”Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lid-
köping” har antagits av kommunstyrelsen 2013-05-29 och gäller i för-
sta hand för kommunens planering och byggande. 
De delar av riktlinjerna som framför allt berörs av denna detaljplan är 
resurshushållning och social hållbarhet.
I planförslaget utnyttjas delvis redan bebyggd mark samt befintlig in-
frastruktur vilket bidrar till att uppfylla de krav och riktlinjer som ställs 
för resurshushållning av mark och på trafik och infrastruktur.
Utvecklingen av badanläggningen ger ökad tillgång till rekreationsmöj-
ligheter och bidrar till att stärka offentliga miljöer som även bidrar till 
social hållbarhet. Kommunen har ambitionen att uppföra egna byggna-
der som minst har Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett certifierat 
klassificeringssystem som innebär att kvalitéer kan grupperas i tre nivå-
er; – brons, silver och guld.

Miljökvalitetsnormer
Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ ska miljökvalitetsnormer beaktas vid pla-
nering och planläggning. Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder 
inte medför skador på eller olägenheter för människors hälsa eller mil-
jön.
Bedömningen är att inga miljökvalitetsnormer riskerar att över-
skridas till följd av detaljplanens genomförande. Ett genomföran-
de av planen bedöms inte heller strida mot kommunens Miljöplan.  

Strandskydd
Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till platser 
för strandområdet samt att bevara goda livsvillkor på land och i vat-
ten för djur- och växtlivet. Längs Vänerns strand är skyddet utökat till 
300 meter. För det land- och vattenområde som ingår i planområdet är 
strandskyddet upphävt. Skyddet återinträder dock i samband med att en 
ny detaljplan aktualiseras och då ska motiv finnas för att skyddet ska 
upphävas. 
Kommunen föreslår i planen att för kvartersmarken för badanläggningen 
ska strandskyddet upphävas. Staket kommer till stora delar att inhägna 
badet och därmed är området inte tillgängligt för allmänheten. Området 
är redan i dag ianspråktaget för utomhusbad, en större byggnad inne-
hållande samlingslokalen Parketten, restaurang, omklädningsrum samt 
en serveringsbyggnad för Folkets park. Genom att riva dessa byggna-
der skapas utrymme för ett nytt badhus på redan ianspråktagen mark.  
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Gräsmatta för solbad mm i anslutning till friluftsbadet finns i dag ös-
ter om bassängerna och föreslås flyttas till västra sidan. Nuvarande 
område för solbad mm föreslås bli parkmark där strandskyddet fö-
reslås återinföras.  För att få en badanläggning med friluftsbad, bad-
hus och bad i Vänern så har bedömningen gjorts att det är rätt plats 
för detta då både friluftsbad och badplats i Vänern finns inom om-
rådet. Det finns inga andra ställen i kommunen där dessa förutsätt-
ningar finns och det innebär att en ny plats för detta skulle behöva 
ses ut inom strandskyddat område, vilket inte är att föredra. Badhu-
sets föreslagna placering på redan ianspråktagen mark söder om be-
fintligt bad anses vara den bästa med hänsyn till strandskyddet. 
Möjlighet till fri passage mellan föreslaget badhus/friluftsbad och stran-
den förändras i huvudsak inte mot hur den är i dag.  Strandskyddets 
syfte motverkas inte och bedömningen görs att djur- och växtliv inte 
kommer påverkas på ett oacceptabelt sätt. 

Miljömål
Riksdagen har antagit nationella mål för miljökvaliteten inom 17 om-
råden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, 
natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt och 
som ska ligga till grund för miljöarbetet i Sverige. Aktuell detaljplan 
bedöms till viss del att bidra till att miljömålet, God hälsa och välbefin-
nande stärks.

Fig. 5 Område där strandskyddet föreslås att återinföras.
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Förutsättningar, förändringar 
och konsekvenser
Natur och kulturmiljö
Mark och vegetation

Fig. 3 Vegetation, befintlig bebyggelse och friytor.

Större delen av planområdet utgörs idag av mark för utomhusbad, park-
mark, konstgräsplan och för samlingslokal/restaurang samt en mindre 
del av Folkets park. Området runt bassängerna är större plana gräsytor 
för solbad och aktiviteter. Fyra större alar finns på gräsytan sydväst om 
bassängen som måste tas ned vid ett genomförande av planen. Träden 
står i en rad och kan ha planterats utmed en mindre väg i området men 
eftersom det är fyra i rad så omfattas de inte av biotopskydd för alléer.
Ett mindre träd finns nordväst om serveringsbyggnaden och häck finns 
norr om utomhusbassängen. Genom området löper en sanddyn i nord-
väst-sydöstlig riktning som i området söder om planområdet är bevux-
en med bl a tall och björk.  

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning är framtagen 2021 (Mitta AB) över 
hela Framnäsområdet. Utredningen visar att inom planområdet är jord-
lagerföljden från de övre jordlagren under gräsytor ett tunt lager ca 0,3 
meter sandig mull efterföljt av sand med ökat siltinnehåll på djupet  ca 
3-4 meter. Därunder siltig lera ned till ca 25 meter ned till fast botten.
Grundvattennivåerna bedöms ligga ca 1-1,5 meter under markytan.
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Området är flackt och det bedöms i nuläget att inga stabilitetsproblem 
föreligger. För hela området gäller kvickleraförhållanden det vill säga 
att området ska klassificeras som GK3. Det innebär att en oberoende 
granskare ska tillsättas vid byggprojekt i området som har till uppgift 
att säkerställa tredje parts intressen kommer att beaktas, säkerställa att 
omgivande miljö inte påverkas, analysera risker/och identifiera kritiska 
moment under genomförandefasen mm. 
Rekommendationen för grundläggning är att större och mer komplexa 
byggnader måste grundläggas med djupgrundläggning såsom pålar och 
lite mindre och lättare byggnader kan grundläggas genom ytgrundlägg-
ning med platta på mark eller med grundsulor. För fortsatt grundlägg-
ningsutformning bör geotekniker och konstruktörer utgående från de 
i den översiktliga geotekniska utredning framtagna geotekniska para-
metrar för jordens egenskaper och använda arbetssättet aktiv design 
för grundläggningen. Ansvarig konstruktör hanterar i denna dialog 
laster, systemlösningar, känslighet inom föreslagen konstruktion etc. 
Geotekniker bedömer och beräknar sättningar, stabilitet, bärighet och 
sättningsdifferenser för lösningar som konstruktören beskriver. Detta 
iterativa designarbete ger bra och säker grundläggning. Krävs komplet-
terande geotekniska utredningar bekostas dessa av exploatör.
Schakter i det överliggande sandiga/siltigt sandiga jordlagret bör ovan 
grundvattennivån kunna utföras med släntlutningar om 1:1 för kort-
tidsschakter och på samma sätt med släntlutningar 1:1,5 under grund-
vattennivån ner till djupet ca 3 meter. Permanenta slänter utförs med 
släntvinkel på minst 1:2. Vid schaktning ska beaktas att jorden kan 
vara flytbenägen i vattenmättat tillstånd. Schaktning ska utföras så att 
jordens fasthet under grundläggningsnivån inte minskar. Terrassen av 
siltig jord eller lera försämras snabbt av vattentillskott varför frilagda 
terrasser skall skyddas kontinuerligt med fyllning. Åtgärder skall konti-
nuerligt vidtas så att vattensamlingar inte uppstår, tex. genom dikning, 
bombering, länshållning etc.
Det rekommenderas att tjälskyddande åtgärder utförs för kalla byggna-
der, garage, förråd mm. Även entréer och portar bör tjälskyddas för att 
inte få tjällyftningar.

Naturvärden
Inom planområdet bedöms det inte finnas påtagliga naturvärden. Sö-
der om planområdet finns visst biotopsvärde, med förekomsten av flera 
äldre tallar. Vegetationen på sanddynen kan ingå i en sammanhängande 
grönstruktur. Ett genomförande av planen kommer inte påverka områ-
den med naturvärden då det i huvudsak hårdgjorda ytor samt befintliga 
byggnader som berörs. 
Befintliga ytor för solbad och aktiviteter utgörs av gräsmattor och be-
döms inte ha höga naturvärden. Befintlig konstgräsplan kommer att tas 
bort och gräsbesås för att därefter vara ny yta för solbad och aktiviteter. 
För vegetationen i sydväst om befintlig yta för solbad mm sker ingen 
förändring vid ett genomförande och den kommer säkerställas genom 
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att området blir parkmark i detaljplanen. Bedömningen är att området 
inte hyser skyddsvärda arter.
 
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster innefattar funktioner som kan vara allt från förmå-
gan till att binda energi från solen till ekosystemets förmåga att hysa 
arter, att rena vatten från föroreningar, till att bidra med livsmedel eller 
att ge tillfällen för rekreation. Ekosystemtjänster delas in i fyra över-
gripande kategorier: Stödjande, reglerande, försörjande och kulturella. 
Ekosystemtjänster är gratis och måste upprätthållas för att vi ska fortle-
va eftersom vi är beroende av dem på ett eller annat sätt. Exempel på de 
ekosystemtjänster som kan finnas nära sötvattensmiljöer är:

Stödjande
• Biokemiska cykler (ex: kretslopp av kol & kväve)
• Primärproduktion (fotosyntes)
• Livsmiljö (förutsättningar för olika arter)
Reglerande
• Klimatreglering (bindning av koldioxid)
• Temperaturutjämning (transpiration och avdunstning av vattenånga)
• Vattnets kretslopp (vattenförsörjning, vattenhållande)
• Översvämningsreglering (dämpar högflöden)
• Sedimentkvarhållning (bevarande av finpartiklar)
• Reglering av övergödning (självrening genom denitrifikation och se-
dimentation)
• Reglering av giftiga ämnen (nedbrytning, sedimentering)
Försörjande
• Dricksvatten
• Vatten till bevattning och industri
Kulturella
• Rekreation (bad, fiske) 
Efter ett genomförande av planen bedöms ekosystemtjänsterna inte på-
verkas i sådan omfattning att ekosystemtjänsternas funktion hotas.

Radon
Markradonmätningar har ej utförts eftersom jordlagren i huvudsak ut-
görs av lera med stor mäktighet. Marken bör generellt kunna klassas 
som lågradonmark och i samband med eventuella kompletterande geo-
tekniska utredningar för badhuset blir aktuella kan markradonmätning 
utföras. 

Kulturmiljö och fornlämningar
En kulturmiljöutredning har utförts där planområdet ingår. Utredningen 
påtalar att Framnäs-området representerar ett immateriellt kulturhis-
toriskt värde med berättelsen om arbetarrörelsens och idrottsrörelsens 
framväxt och utveckling och att det är av värde att detta även i framti-
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den är läsbart. 
I Lidköping har över tid funnits flera platser med badmöjligheter men 
de långgrunda stränderna är inte lämpliga för att träna och tävla i olika 
simsporter och därför anlades Framnäsbadet som invigdes den 17 juli 
1938.  Anläggningen har både bassänger och hopptorn och är ett popu-
lärt besöksmål, drygt 55 000 besökare säsongen 2018.  
Framnäsbadet kommer att utvecklas och detta på den ursprungliga plats 
där badet anlades. Hopptornet liksom hela det ursprungliga utomhus-
badet har ett högt arkitektoniskt/byggnadstekniskt och estetiskt värde. 
Detta skulle ytterligare förstärkas om vissa sentida tillägg avlägsnades. 
Platsen kommer fortsatt ha en markanvändning som innebär att den 
är tillgänglig för allmänheten. Tillsammans med den pågående utveck-
lingen av strandområdet norr om badet med bl a ny strandpromenad, 
aktivitetsytor mm gör att området får en ökad betydelse som en attrak-
tiv social träffpunkt. Området har i årtionden används som badplats, 
för solbad, fritidsaktiviteter och för promenader med vacker utsikt över 
Kinneviken och Kinnekulle. 
En byggnad som inte har utpekat enskilt kulturvärde och som utgjort 
serveringsbyggnad tillhörande Folkets park föreslås att rivas.  En staty 
av Hjalmar Branting som finns inom planområdet föreslås att flyttas 
till lämplig plats inom Folkets parksområdet. Inga kända fornlämningar 
finns inom området. Påträffas fornlämning under genomförandet så ska 
det anmälas till länsstyrelsen.

Bebyggelseområden
Allmänt
Syftet med planen är att kunna uppföra ett nytt badhus i anslutning till 
de befintliga bassängerna vid utomhusbadet och på så sätt samla bad till 
denna del av staden. Planområdet är idag bebyggt med en större bygg-
nad som innehåller Parketten, en större samlingslokal, samt en restau-
rang samt omklädningsrum för utomhusbad.  
Som markanvändning för badanläggningen föreslås mark för besöksan-
läggningar (R). I föreslagen markanvändning kan det även ingå sådant 
som ses som komplement till besöksanläggningen. Det kan t ex vara 
mindre butiker, restaurang, servicehus, verkstäder, garage, parkering 
och lekplats. 
Framnäsområdet pekas ut för förändring med möjligheter till 
fler bostäder samt konferens- och hotellanläggning i fördju-
pad översiktsplan för staden som nu är föremål för samråd. 
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Gestaltning
En offentlig byggnad av denna storlek har inte byggts sedan Arenan 
byggdes 2009 och huset ska manifestera vad Lidköping är och ska stå i 
minst 50 år. Krav på gestaltning behöver förtydligas i ett gestaltnings-
program. Avsikten med ett gestaltningsprogram är att ge stöd för den 
fortsatta planeringen av området. Gestaltningsprogrammet förtydligar 
detaljplanens intentioner för ny bebyggelse. Ny bebyggelse ska enligt 
2 kap. 6§ i plan- och bygglagen placeras och utformas på ett sätt som 
är lämpligt utifrån stads- och landskapsbild samt natur- och kulturvär-
den på platsen. Gestaltningsprogrammet består av en karaktärisering 
från den övergripande strukturen till kvartersnivån med åtföljande an-
visningar och riktlinjer för hur den nya bebyggelsen kan utformas för 
att komplettera och utveckla staden. Badhuset ska ges en tydlig arki-
tektonisk form och fasad då det utgör ett landmärke och samlingsplats 
för Lidköping. Gestaltningsprogrammet godkänns i samband med att 
detaljplanen antas och utgör ett bedömningsunderlag i samband med 
bygglovgivning och utformning av den offentliga miljön. 
Kopplat till gestaltningsprogram bör en förstudie som behandlar - trafik 
och parkering på tomt samt utemiljö tas fram i samband med planering-
en av badanläggningen mot bakgrund av behov av åtgärder kopplade 
till badhusets verksamhet. I utredningen hanteras de allmänna ytorna 
runt anläggningen både ur ett landskapsperspektiv och ur ett trafiktek-
niskt perspektiv.  
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Offentlig och kommersiell service

Fig. 4 Exempel på fasader och sektioner (Förstudie-Nytt badhus, Ablix)

Fig. 5 Exempel på bassängplan (Förstudie-Nytt badhus, Ablix)

Ett nytt badhus föreslås uppföras som innehåller en uppdelningsbar 
50*21 meters motionsbassäng med åtta banor samt 5-meters hopptorn. 
Vidare föreslås 2 st multibassänger, en familjeavdelning med flera poo-
ler, bastuavdelning, kafé och läktare för 300 åskådare. Multibassänger-
na är försedda med höj och sänkbart mellangolv där djupet kan varieras 
mellan 0 – 180 cm. Bassängernas storlek möjliggör undervisning för 
exempelvis tre simskolegrupper samtidigt. Det justerbara djupet möj-
liggör varierad verksamhet från babysim, plask o lek, simundervisning, 
vattengymnastik, rehab-bad mm. En vattenrutschbana med en fallhöjd 
på 10 meter samt att byggnaden ska vara förberedd för ett gym ska ock-
så inrymmas i byggrätten.



17       Planbeskrivning                                                               16                                                         Samrådshandling

Detaljplan för del av Sannorna 5:1, badhuset, Lidköpings kommun Detaljplan för del av Sannorna 5:1, badhuset, Lidköpings kommun

        Planbeskrivning                                                               17                                                        Samrådshandling

 

Fig. 6 Illustration av utsikt från badhuset (Ablix)

Mot norr kan man med fördel placera stora fönsterpartier vilket ger 
möjlighet till utsikt mot utebad och Kinneviken. Byggnaden föreslås 
få ha en högsta nockhöjd på 15 meter. Som jämförelse så är Rotundans 
kupol ca 7,9 meter hög. 

Fig. 7 Illustrerad byggnadsvolym som redovisats i förstudie. (Foto 
nedersta bilden: Eniro).
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Fig. 8 Illustration av nivåskillnad, sektion och foto, sett från nordväst.

Nivåskillnad finns i området som bör utnyttjas för att få ett plan för en-
tré och bassänger. Stor vikt bör läggas på gestaltning, materialval mm 
för att skapa en byggnad med arkitektonisk kvalitet och därmed få en 
estetisk hållbarhet över tid. Detta stärker även platsens attraktivitet. Det 
kan med fördel också tas med om konstnärlig utsmyckning ska ingå vid 
i projektering av ett nytt badhus.
Förstudien (Förstudie - Nytt badhus, Lidköping, Ablix 2020) som be-
skriver mer utförligt innehållet i ett nytt badhus utgör komplement till  
planhandlingarna. 

Fig. 9 Framnäsbadet (Foto: Ada Arenander, Ateljé Arkitekten)

Utomhusbadet omfattar en 50-meters bassäng, en övningsbassäng samt 
en barnpool. Anläggningen omfattar även ett hopptorn med höjd från 
1 till 10 meter. Teknikbyggnader finns i anslutning till bassängen och 
byggrätt för sådana ges i planförslaget men på sikt bör teknikdelar sam-
las i nya badhusets teknikutrymmen. Detta bidrar också till att solbads-
ytor och bassänger blir en sammanhängande anläggning och gör om-
rådet mer öppet vilket i sin tur bidrar till en obruten vacker utsikt mot 
Kinneviken.
Byggnaden innehållande Parketten, restaurang samt omklädningsrum 
med mera måste rivas för att ge plats för nytt badhus. Även den förbin-
delsegång mellan restaurangen och Vänermuséet föreslås att rivas för 
att öppna upp så sikt mot vattnet och aktivitetsytor med mera erhålls. 
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Inom Folkets parksområdet kommer serveringsbyggnaden, som är i då-
ligt skick, att rivas så nytt badhus kan uppföras.
Rotundan används som samlingslokal och kommer att hyras ut vid be-
hov till t ex föreningslivet. Vänermuséet kommer vid ett genomföran-
de av planen få möjlighet till koppling till vattenparken som anläggs 
nordost om planområdet vilket främjar muséets inriktning mot vatten 
och miljö. I vattenparken kan ambitionen att bevara Vänerns flora och 
fauna förverkligas och på så sätt stärka kopplingen mellan Vänern och 
Vänermuseet och ge museibesökarna en parkupplevelse. 
För badande i Vänern kommer omklädningsrum, servicebyggnad samt 
toaletter att uppföras ca 300 meter nordost om planområdet. Nordväst 
om planområdet ligger Kronocamping med möjlighet till fritidsboende 
och camping och deras gäster ses som en stor potential till badanlägg-
ningsbesökare. 
Sydväst om  planområdet finns Framnäs Köpcentrum med livsmedels-
butiker, klädbutiker, restauranger, apotek mm.

Tillgänglighet
Tillgängligheten inom planområdet är god med väl utbyggda gångvägar 
och få nivåskillnader. I bygglovskedet kommer tillgänglighet från och 
till samt inom byggnader beaktas.

Skyddsrum
Enligt MSB karttjänst, Skyddsrumskarta så finns 112 skyddsrumsplatser 
i byggnaden där Parketten/omklädningsrum finns. Eftersom byggnaden 
kommer att rivas så ska ansökan om tillfällig avveckling göras för de 
nuvarande skyddsrummen från tidpunkten då dessa planeras att rivas till 
dess att ersättningsskyddsrum kan tas i bruk. Normalt beviljas detta för 
en tidsperiod av 2 år. Ägaren till fastigheten ombesörjer att detta görs och 
tar med i planering för ny byggnad att nya skyddsrumsplatser skapas. 

Skuggstudier
Skuggstudier för den i förstudien illustrerade byggnaden är gjorda och 
de visar att utomhusbassängen kommer att påverkas av skugga vid 
stängningsdags (kl 19.00) i mitten av juli. Nära sässongsavslut d v s 
runt den 20 augusti påverkas utomhusbassängen av skugga från  kl 17  
för att vara helt i skugga stängningsdags.  
Med tanke på klimatförändringar såsom värmeböljor så ska fler möjlig-
heter till skugga övervägas i projekteringen av området.

Friytor
Lek, rekreation och naturmiljö
Föreslagen badanläggning kommer att öka möjligheten till rekreation 
i området. Tillgång till allmänna grönytor som inte ligger inom bad-
anläggningen kommer fortsatt finnas då den befintliga ytan för solbad 
föreslås vara parkmark. Konstgräsplanen försvinner men spontanidrott 
såsom t ex spela fotboll kan fortsatt förekomma på parkmark. 
Sanddynen där bestånd av äldre tall finns berörs inte av ett genomför-
ande av planen. 
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Gator och trafik
Gatunät, gång- cykel och mopedtrafik

Fig. 10   Framnäsvägen med entréer till befintliga besöksanläggningar.

Entrén till nytt badhus, Vänermuséet samt koppling till stranden är 
Framnäsvägen. Motortrafik kan ske för hämta/lämna men cyklister och 
gående prioriteras. Framnäsvägen behöver tydligare ytor för cyklister 
och gående och detta kommer att ske inom planlagd gatumark. En ny 
förbindelse med stranden och strandpromenad anläggs i den föreslag-
na parkmarken mellan badanläggning och museum. Det kommer också 
innebära att som besökande, som kommer från Framnäsvägen söder-
ifrån, får utsikt mot aktivitetsytor, strandpromenad samt Kinneviken. 
Ett huvudstråk för gång och cykel löper söder om planområdet längs 
Läckögatan. 

Kollektivtrafik
Närmsta hållplats (Framnäs City) ligger vid Läckögatan ca 300 
meter söder om planområdet. Vid denna hållplats når man tätort-
strafikens linje 4 med ca 20 min-trafik vardagar mellan ca 05.00-
21,00 och lördagar ca 08,30-14,30. Även linje 130 (Såtenäs), 131 
(Söne) samt 132 (Spiken) trafikerar busshållplatsen med glesa-
re turtäthet. Med tätortslinjen når man resecentrum med möjlig-
heter till övergång till regionala busstrafiken. Cirka 175 meter 
söder om busshållplatsen finns en tåghållplats  om ingår i Kinnekul-
lebanan (Håkantorp-Gårdsjö) med kopplingar för att nå t ex Göteborg. 
 

Parkering och varumottagning
Angöring till badanläggning och samlingslokal sker via Framnäsvägen 
som har direkt koppling till stadens genomfartsgator. Likaså har gåen-
de och cyklister flera huvudstråk att välja på för att komma entréerna 
i området men det krävs ett arbete med att tydliggöra ytor för gående 
och cyklister utmed Framnäsvägen. Ett större område för t ex färdtjänst, 
bussar mm finns på gatumarken i den södra delen av planområdet. 
För att få fram ett uppskattat antal parkeringar så har följande antagan-
de gjorts. Uppskattat antal besökande enligt förstudien är ca 275 000 
besökande/år. I jämförelse med liknande badanläggningar så görs ett 
antagande att dimensionerande samtidigt besökande är ca 675 (3 tim) 
på helgdag och ca 275 (2 tim) på vardagar. Det ger, med en fördelning 
baserad på en nationell resvaneundersökning med justering för resva-
nor för invånare i Lidköpings kommun, följande fördelning på färdsätt:
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Färdsätt Nationellt*      Uppskattat, 

      Lidköping
Antal (675 sam-
tida besökande)

Till fots    14% 6% 40
Cykel 10% 25% 169
Bil 62% 62% 317
Kollektivt    11% 5% 26
Färdtjänst      2% 2% 10
Uppg saknas   1%

*(Källa: Trafikanalys, resvanor 2019)

Av tabellen framgår att det behövs ca 170 parkeringsplatser för cykel 
och om det i genomsnitt är 2 besökande per bil så krävs ca 160 parke-
ringar för bilar. För ca hälften av parkeringsplatserna för cykel gäller 
att de bör vara väderskyddade. Läge för cykelparkeringarna ska vara 
bekvämt nära entréerna för att uppmuntra besökande att välja cykeln 
som färdsätt. Det bör beaktas vid utformning av cykelparkering att det 
finns utrymme för s k trehjuliga lastcyklar.
En större planlagd bilparkering finns söder om planområdet som inte 
nyttjas fullt ut. Bilparkering för badanläggningen (badhus och utom-
husbad) bedöms kunna inrymmas i detta område. Avtal om att nyttja ca 
150 bilparkeringar samt möjlighet att parkera bussar ska upprättas för 
att säkerställa ovan redovisat behov. Ca 10 stycken bilparkeringsplatser 
ska vara för funktionsnedsatta och ska anläggas nära entrén. 
Då bilparkeringen är för ett besöksmål så ska möjligheten till att ladda 
elfordon utredas. 
Vissa transporter av gods till badhus/utomhusbad utgörs av farligt gods 
i form av kemikalier och dessa bör ske skiljt från entréer och därför 
föreslås en koppling till parkeringsytan i söder. Kemikalierna bör ha 
en egen inlastning till badhuset och gärna i direkt anslutning till där de 
används, det vill säga reningsanläggningen. Varor till café kan också 
transporteras via föreslagen koppling till parkering men då ha en egen 
inlastning i lämpligt läge. Den hårdgjorda ytan mellen Rotundan och  
söder om utedansbanan ska vara kvar för att skapa inlastningar samt för 
att kunna vända transportfordon. Inga transporter ska ske som kommer 
i konflikt med entrén till badanläggningen. 

Risker och störningar 
Buller och lukt
Några störningar i form av buller förekommer inte i området idag. Un-
der genomförandet av planen, i samband med rivning och byggnation, 
kan höga bullernivåer förekomma som t ex vid pålning.
Det handlar dock om störningar som bedöms vara acceptabla då de inte 
sker i direkt anslutning till boende och under en begränsad tid. 
Störningar från badhus kan uppkomma till följd av anläggningens ven-
tilation i form av lukt och buller. Den karaktäristiska lukten av klor 
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som kan förekomma intill badanläggningar uppstår när klorerat vatten 
förorenas. Med en välfungerande rening kan lukten begränsas. Från-
luftsventilation kan utformas på ett sätt så att lukt och buller från ven-
tilationsdon vänds bort från intilliggande bostadskvarter och därmed 
bedöms dessa störningskällor vara kontrollerbara.

Risk för översvämning
Vid extremt högvatten i Vänern kommer områden inom planområdet 
att svämmas över. Nya badhuset ska säkerställas så vatten inte förstör 
byggnaden genom att entréer till byggnaden kommer att ligga över 
högsta dimensionerande höjd för Lidköping enligt ”Stigande vatten” 
(Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland) För bassängdel med 
teknikutrymmen som ligger lägre än entréplanet, så föreslås att dessa 
utförs som täta konstruktioner och att det inte placeras viktiga funktio-
ner för byggnaden såsom elcentraler mm på en höjd under dimensione-
rande höjd. Eventuella hisschakt som förbinder entréplan med plan för 
utomhusbadet ska också säkerställas mot högt vatten. Befintliga bygg-
nader som tillhör utomhusbadet måste vallas in vid högt vatten. På sikt 
bör funktioner i dessa flyttas över till teknikutrymmet i badhuset.
Vid ett klimatanpassat 100-års regn så visar kommunens ”Skyfallsmo-
dell” att det blir vattensamlingar på grönytor och andra ytor där inga 
byggnader tar skada eller att möjligheten att ta sig till och från planom-
rådet förhindras.   

Risk för olycka
Söder om planområdet finns Läckögatan som tillsammans med Rör-
strandsgatan utgör sekundär led för farligt gods. Närmsta avståndet till  
byggrätt för badhus (där människor kommer vistas stadigvarande) är 
ca 133 meter.  Det är ca 70 meter mellan anslutningen av den föreslag-
na godstransportvägen och Läckövägen men där kommer människor 
inte vistas stadigvarande utan endast då de passerar mellan befintlig 
parkering och stranden. År 2014 gjordes en riskanalys för fastigheten 
Flugsvampen 1 (Brandskyddslaget. 2014 09 26) och där beskrivs vilka 
transporter och vilken omfattning de har. Det framgår att det är områ-
dena Östra och Västra Hamnen som i huvudsak är målpunkterna för 
det farliga godset. Eftersom båda dessa områden ligger öster om plan-
området och att kopplingar till de primära lederna för farligt gods finns 
i söder och i öster så är det troligt att det är en mindre del av farligt 
godstransporter som passerar på Läckögatan söder om planområdet.  
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Fig. 11  Tabell över individrisk på olika avstånd från sekundärled för 
farligt gods, Rörstrandsgatan/Läckögatan

Inga större förändringar har skett av gods sedan 2014 och då fram-
gick det att risk för individ är väldigt låg på ett avstånd av 133 meter. 
Avståndet till befintlig är bensinstation (påfyllningsplats för bensin och 
förvaring av brandfarliga vätskor) som finns söder om planområdet 
är över 100 meter vilket är över säkerhetsavstånd med god marginal. 
Bedömningen är med hänsyn till ovanstående att en riskutredning för 
detaljplanen inte behövs. Badanläggningens vattenrening kräver viss 
kemikaliehantering. Bedömningen är att med rätt utformning av utrym-
men för rening och kemikaliehantering så är risken liten för en olycka. 
Utgångspunkten är att hantering sker i täta/invallade utrymmen så att 
eventuella läckage inte kan spridas.
Området mellan Rotundan och nytt badhus ska vara hårdgjort och ut-
formas som räddningsväg enligt BBR 5:721. 

Förorenad mark

Fig. 12         Läge för skjutbana och industrispår.

Förorenade verksamheter som funnits i området är en skjutbana samt 
ett industrispår som löpt söder om planområdet. En översiktlig mark-
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miljöutredning är gjord för Framnäsområdet i juni 2021 (Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning avseende SANNORNA 3:1 & DEL 
AV SANNORNA 5:1, Ensucon AB). Val av analyser har gjort uti-
från vilka föroreningar som dessa verksamheter är förknippade med 
samt utifrån vilka föroreningar som generellt förekommer i tätorter.  

Fig. 13     Borrpunkter inom och anslutning till detaljplaneområdet. 
Rödmarkerade punkter har riktvärden över KM.

Inom planområdet och i nära anslutning till finns ett 20-tal borrpunkter 
och i 8 av dessa har uppmätts värden som överskrider riktvärden för 
KM. Det är för bly, PAH-H och kvicksilver. Värdena översskrider inte 
riktvärden för MKM.

En riskbedömning ska göras för de punkter som överstiger KM av-
seende risk för exponering samt eventuellt ett åtgärdsprogram för att 
inte riskera människors hälsa. I riskbedömningen ska beaktas att mar-
kanvändningen är för badanläggning och parkmark vilket innebär att 
människor vistas här tillfälligt. I detaljplanen anges att markförorening-
ar ska ha åtgärdats innan starbesked för nytt badhus kan ges.  
Ett grundvattenprov visade på höga halter av bly och det bör övervägas  

Naturvårdsverkets riktlinjer utgår från två olika typer av markanvändning (Na-Naturvårdsverkets riktlinjer utgår från två olika typer av markanvändning (Na-
turvårdsverket, 2009, uppdaterad 2016):turvårdsverket, 2009, uppdaterad 2016):
− Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av − Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom om-markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom om-
rådet under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvat-rådet under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvat-
ten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark.ten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark.
− Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val − Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val 
av markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper av markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper 
antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. 
Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förut-Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förut-
sättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markan-sättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markan-
vändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 meter) samt ytvatten skyddas. vändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 meter) samt ytvatten skyddas. 
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om åtgärder ska göras för att hitta och avgränsa källan till föroreningen 
och avlägsna den. Ensucon genomför på uppdrag av Lidköpings kom-
mun en (pågående sedan 2020) undersökning direkt norr om konstgräs-
planen med avseende på mikroplaster i grundvatten, jord och sediment 
då konstgräsplanen avses rivas. Två jordprover uttagna från 0,2–0,5 
meters djup (SP1 och SP3) analyserades på laboratorium. Inga halter 
överskidande Naturvårdsverkets riktvärde för Känslig markanvändning 
(KM) med avseende på analyserade parametrar påträffades. 
Schakt i förorenad jord är en anmälningspliktig verksamhet en-
ligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd och en anmälan ska skickas in till tillsynsmyndighe-
ten. I anmälan ska bland annat anges hur överskottsmassor och 
länshållningsvatten (om aktuellt) planeras att hanteras och omhändertas. 

Vattenskyddsområde
Ett förslag till vattenskyddsområde för Lidköpings och Götene råvat-
tenintag omfattar hela Kinneviken. Av föreslagna skyddsföreskrifter 
finns bestämmelser om lagring av drivmedel och uppställning av for-
don med vissa mängder drivmedel som behöver iakttas i samband med 
anläggningsarbetena. I övrigt finns bestämmelser om tillstånd avseende 
bl a dagvatten, väg- och markarbeten. Förslag till skyddsföreskrifterna 
ska beaktas vid ett genomförande.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Föreslagna servicebyggnader avses anslutas till kommunens vatten- och 
avloppsledningsnät. Ledningar måste flyttas inom nuvarande område 
för badet för att kunna uppföra ett nytt badhus. Det är fastighetsägarens  
ansvar att detta sker på lämpligaste sätt.  

Dagvatten
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske. Andel hårdgjord yta 
bedöms öka mest i form av takytor. Asfalterade ytor ökar marginellt 
och det är för godshantering och parkeringar. Stora delar av området är 
gräsytor som klarar att ta hand om dagvatten som inte hårdgjorda ytor 
klarar. Dagvattenutredning ska göras för området som visar eventullt 
behov av fördröjning av dagvatten, nya anslutningspunkter till kom-
munens nät mm. Bedömningen är att ett genomförande av planen kan 
ske, men en redovisning om hur dagvatten ska hanteras på fastigheten 
kommer inte att kunna presenteras förrän i  granskningshandlingen. 
Den hårdgjorda ytan för parkering har ett dagvvattensystem som inte 
förändras vid ett genomförande av planen.

Värme
Området ligger inom kommunens fjärrvärmeområde och möjlighet 
finns att koppla in de föreslagna byggnaderna i Lidköpings Energi:s 
fjärrvärmenät. Överväger man möjligheten till bergvärme så ska det 
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utredas i den kompletterande geotekniska utredningen. Detaljplanen 
styr inte val av uppvärmningssystem men uppvärmning av byggnaden 
bör planeras med hänsyn till energieffektivitet och minimal klimatpå-
verkan. Befintliga fjärrvärmeledningar måste flyttas inom området och 
ny plats för dessa säkerställs med område för allmänna underjordiska 
ledningar i planen. 

El
Lidköpings Elnät står för eldistributionen i området. Flytt av en befint-
lig transformator krävs för att kunna uppföra ett nytt badhus. Framnä-
sområdet kommer att genomgå förändring avseende markanvändning i 
nära framtid och hänsyn till detta ska tas när ny plats för transformator 
utses samt att den och ledningsstråk dimensioneras för en framtida upp-
skattad effektförbrukning. 

Bredband
Fibernätet måste läggas om då flera IT-kablar ligger inom byggrätten 
för tänkt badhus och ny plats för dessa säkerställs med område för all-
männa underjordiska ledningar i planen. 

Avfall
Kommunal hämtning av avfall sker inom planområdet. Bedömning bör 
göras i dialog med Renhållningsenheten om det finns befintliga lös-
ningar som går att justera för att passa utsortering av fler fraktioner. 
I handbok för avfallsutrymmen (”Renhållningsordning för Lidköpings 
kommun, bilaga 4) finns underlag för beräkning av behov m.m som 
stöd i arbetet samt vilka krav som ställs byggnader, transportvägar mm.
Transportväg för gods kan med fördel användas för avfallshämtning.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på fem år. Ett genomför-
ande av planen bedöms vara klart efter en femårperiod. 
Föreslagen nybyggnad är avsedd att påbörjas i direkt anslutning till att 
detaljplanen vinner laga kraft.  
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och byggla-
gen (2010:900) då den bedöms ha stort allmänintresse.

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna antas första kvartalet år 2022 om inget 
oförutsett sker.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Lidköpings kommun är huvudman för allmänna platser inom 
detaljplanen. Kommunen kommer att ansvara för ett genom-
förande av detaljplanen och för framtida drift och underhåll. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning mm
Avstyckning från stamfastigheten (Sannorna 5:1) ska ske för kvarter-
smarken för badanläggning. Servitut för godstrafik över parkerings-
området ska upprättas. 

Avtalsfrågor
Befintliga avtal
Nyttjanderättsavtalet som Föreningen Folkets park har gällande Fol-
kets park upphör att gälla vid årsskiftet 2021-2022. Ett hyresavtal finns 
mellan Kultur&Fritid och Serviceförvaltningen  finns som säkerställer  
omklädningsrum för Framnäsbadet i byggnaden där Parketten finns. 

Parkeringsavtal
Parkeringsavtal ska upprättas som ger badanläggningen möjlighet att 
använda 150 parkeringsplatser samt yta för bussparkering på befintlig 
parkering. Vid en fortsatt detaljplanering av området kan annan parke-
ringslösning i form av t ex parkeringshus komma att föreslås.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Samtliga kostnader som kan hänförs till detaljplanens genomförande 
och som är direkt påverkade av uppförandet av nytt badhus samt åtgär-
der inom detaljplanens kvartersmark för badanläggningen bekostas av 
badhusprojektet.
Detaljplanen bekostas av kommunen och planavgift kommer att tas ut i 
samband med bygglov som då genererar en intäkt. 
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Exploateringskalkyl 
En grovkalkyl avseende detaljplanens exploateringsutgifter har tagits 
fram. Kalkylen kommer att revideras i samband med att området de-
taljprojekteras. Exploateringsinkomsterna som består av planavgifter 
kommer ej täcka exploateringsutgifterna vilket innebär att kassaflödet 
i exploateringskalkylen blir minus 1000 tkr. Området kommer inte att 
medföra ökade kostnader gällande drift- och underhåll. Kapitalkostna-
den är beräknad till 50 tkr. Denna kostnad kommer att påverka service-
nämndens budget.

Gjorda utredningar
Utredningar som skett i området har behövts för både detaljplan och för 
fortsatt planläggning av Framnäsområdet. Kostnaderna fördelas pro-
centuellt mellan de båda uppdragen. Kompletterande geotekniska- och 
markmiljöutredningar bekostas av fastighetsägaren (Serviceförvalt-
ningen inom badanläggningen och Samhällsbyggnad inom parkmark).  

Investeringsutgifter  
Ny gång- och cykelväg ska anläggas i parkmark från Framnäsvägen 
och befintlig gång- och cykelväg som i dag utgör strandpromenad ut-
med Kinneviken. Kostnaden för detta beräknas vara ca 700 tkr kronor. 
Investeringen för Serviceförvaltningen för byggnation och genomför-
ande av nytt badhus uppgår till 378 miljoner kr. I detta inryms kost-
nader, förutom för byggnation inklusive grundläggning av badhuset, 
även projekteringen och anläggande av framfartsväg samt ersättning av 
skyddsrum. 

Sammanfattning
Kassaflödet i exploateringskalkylen kommer att generera ett negativt 
kassaflöde med ca 1000 tkr kronor.

Drift- och kapitalkostnader
Ett genomförande av detaljplanen kommer inte att innebära någon ökad 
drift- och underhållskostnad för allmän platsmark, men det kommer att 
generera en kapitalkostnad om ca 50 tkr som kommer att belasta servi-
cenämndens budget. Rivning av befintliga byggnader belastar Service-
förvaltningens driftbudget.

Flytt av allmänna ledningar mm
Ersättning av transformatorstation (tkr):                            675
Flytt av befintlig transformatorstation, ny transformator, 
restvärde befintlig samt återställande av mark. Befintliga 
kablar inom byggrätt för nytt badhus hanteras i samband 
med schakt för grund. Ev effekthöjning för badanläggning-
en eller esteiskt tillägg för ny transformator ingår ej.

Flytt av IT-stråk (tkr):                          56
I priset ingår kostnad för arbete och material vid omdrag-
ning av befintligt ledningsstråk (ny schakt, kanalisation 
och kabel) samt omkoppling av de serviser som idag går 
till IT-skåp som måste rivas.
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I priset ingår ej nyanslutning av badhus, hänsyn till even-
tuella samförläggningsvinster ej heller hantering av farliga 
massor, vibrationsmätare och tillhörande besiktning.
Detta är ett beräknat pris, vid slutfört arbete debiteras 
faktisk kostnad.

VA-ledningar :
Förbindelsepunkter idag samt framtida möjligheter till 
förbindelsepunkter redovisas av Teknisk service. Öns-
kas några nya förbindelsepunkter så kan VA-enhe-
ten lämna mer än en om de anser att det är möjligt rent 
kapacitetsmässigt, kostnaden för detta blir då fastig-
hetsägarens. Befintliga VA-ledningar inom badområ-
det ligger inte inom Teknisk service ansvarsområde.  

Summa kostnader för flytt av ledningar mm som belast-
ar badhusprojektet (tkr):                                                    731

Kvarstående utredningar 
Uppskattade kostnader för kvarstående utredningar och fördelning av 
dessa mellan kommunens förvaltningar sker efter pricipen att inom 
kvartersmark så belastar det badhusprojektet och på allmän platsmark 
så belastar det Samhällsbyggnads budget.  
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK1
Anlagd park där gång- och cykelväg får anordnas., PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
R Besöksanläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—15,0
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt. . Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Villkor för startbesked
a2

Startbesked får inte ges för byggnad förrän markförorening åtgärdats.. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 §
1 st 4 p.
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Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK1
Anlagd park där gång- och cykelväg får anordnas., PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
R Besöksanläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—15,0
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt. . Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Villkor för startbesked
a2

Startbesked får inte ges för byggnad förrän markförorening åtgärdats.. Kvartersmark, PBL 4 kap. 14 §
1 st 4 p.


