
Den översiktliga planeringen för Lidköping



Vision
Mål 2030

Strategi

Framgångsfaktorer

Översiktsplan
Kommunövergripande 

Perspektiv 2030

Stadsutvecklingsplan
Fördjupad översiktsplan för 

staden 2050
Genomförande

Bygglov
Markköp

Detaljplaner
Vägplanering

Näringslivsetableringar

Tidigare planering Övrig planering och 
måldokument

Andra kommun-
övergripande planer

Miljöplan
Vattenplan

Kulturmiljöplan

Stadsbyggnadsstrategier

Markanvändning & riktlinjer

Genomförandeplan

Grönplan

Gång- cykel- och 
trafiksäkerhetsprogram

Trafikmodell

…



ÖVERSIKTSPLAN 
Antagen 2018

Politisk viljeinriktning för 
stadens mark- och 
vattenanvändning

Lidköping 2030



Kommunen växer, staden förändras

45 000 invånare, hur ser vår stad ut då?

- och vad händer sen?
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2050
4 200 – 6 800 nya bostäder
9 100-14 700 nya Lidköpingsbor



Lidköping 2050

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR LIDKÖPING



Vad ska ha plats i staden?



Utmaningar och omvärldstrender för samhällsplaneringen

Växande sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar

En äldre befolkning

Större skillnader mellan de som har och de som inte har

Klimatförändringar
- Mer extrema variationer och ökade krav
- En samhällsplanering som bidrar till ett mer hållbart samhälle

Handel och levande centrum



En tätare stad



Vad innehåller en levande 

stadskärna 2050?



Är en tät stad en hög stad?

3 vån 5 vån 6 vån 24 vån



En blandad stad



En grönare

stad



FÖRTÄTNING Är det gröna ”ledigt”?



Analys av 

habitatnätverk

Kartlägger geografiska samband 

mellan områden av samma naturtyp

I syfte att identifiera de viktigaste 

sambanden och saknade länkar





TRAFIK



TRAFIK
ÖVERGRIPANDE STRATEGI FÖR TRAFIKEN. PRIORITERADE FÄRDSÄTT I 
STADEN

• Trafikprogram för gång- cykel- och trafiksäkerhet pågår

• Riktlinjer för parkering: Hur ska boende-, arbetsplats- och besöksparkering 
hanteras i staden? Hur ska de lokaliseras? Hur ska de regleras i avgift och 
tid? 

TRAFIKMODELL
Modell över tätortens trafik och kringliggande statliga vägar. Används för att 
visualisera nuläget och utreda konsekvenser av åtgärder, utbyggnad, förtätning 
osv.

TRAFIKBULLER
En utredning med prognos för 2040 hur trafikbullret är och vilka platser som 
kan kräva åtgärder.





Parkering





Konsekvenser av 

utbyggnadsscenarion



Vår byggda miljö



SKALA – vad är det vi gillar med det stadsmässiga?

Byggnadshöjd

Avstånd mellan 
fasad och gata

”Rummets” storlek och bredd i 
förhållande till människan

”Ögon” 
och öppningar 



Vi gillar oftast 
det här



Varför blir det ofta såhär?



Stora vägrum kan förtätas till stadsgator och stadsrum



Vems är staden? 



Eller?



Tät stadsbygd

Medeltät stadsbygd

Småskalig 
stadsbygd

vattenkontakten

grön-
strukturen

Länka samman stadens olika 
områden

Bygga staden mot vattnet

Värna och förädla våra styrkor 

Sammanhängande stråk





Några av de 
projekt som 
jobbas med just 
nu…





TIDPLAN 
För den fördjupade översiktsplanen

Beslut om samråd i 
Samhällsbyggnads-
nämnden

Sept 2020

Förslaget ställs ut 
för allmänhet m.fl

Sept-okt 2020 vinter 2020/2021

Ändringar och 
kompletteringar

Beslut om granskning 
i Samhällsbyggnads-
nämnden

Förslaget ställs ut 
för allmänhet m.fl

Ev. ändringar

Beslut om antagande 
i Kommunfullmäktige

Sommar 2021


