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PLANBESKRIVNING
Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierar
mellan 2,5 och 7,2 meter.
I provtagningspunkter och grundvattenrör har den
fria grundvattenytan påträffats mellan 1,1 och 1,9 meter
under befintlig markyta.
Jorden bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4 och materialgrupp 5A enligt AMA Anläggning.
Några stabilitetsproblem bedöms inte föreligga med
hänsyn till planerad bebyggelse, att området är plant,
begränsade uppfyllnader samt att avståndet till Göta
kanal anses betryggande.
Utförd radonmätning visar att marken ska klassas
som lågradonmark, vilket innebär att inga radonskyddande åtgärder behöver vidtas.
Grundläggning av lättare och medeltunga byggnader
kan ske på grundsulor, alternativt kantförstyvad bottenplatta på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning.
För tyngre byggnader rekommenderas pålning.
Vid schaktning under grundvattenytan finns risk
för erosion och bottenuppluckring, vilket bör studeras
och planeras särskilt innan arbetet pågörjas.Schaktning
i lera kan ske med en släntlutning av 2:1 till cirka tre
meters djup under den obelastade markytan.
Med hänsyn till de lättare lerlagren inom området
bedöms lokalt omhändertagande av dagvatten som
mindre lämpligt.
I utredningsrapporten påpekas att undersökningen är
översiktlig och att mera detaljerade undersökningar kan
komma att krävas.

PLANENS SYFTE
Detaljplanen möjliggör etablering av ett antal nya bostäder i småhus och i flerbostadshus med upp till åtta
våningar.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
En särskild utredning har tagits fram för hela kommunen med avsikten att främja bebyggelseutvecklingen
i strandnära lägen. Denna detaljplan syftar bland annat
till att genomföra de förslag som kommit fram i utredningen.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget i tätortens mellersta del mellan
Sötåsenvägen och Göta kanal. Områdets areal uppgår
till cirka 6,5 hektar.
Markägare
Större delen av området tillhör fastigheten Kilen 15:18,
som ägs av Töreboda kommun. Området omfattar även
fastigheterna Staren 2, 3 och 4, vilka är i enskild ägo.
I planområdet ingår också vissa delar av Göta kanal
(Kanaljorden 4:1)
Planens handläggning
Detaljplanen handläggs enligt de regler i plan- och
bygglagen som trädde i kraft 1 maj 2011 (SFS 210:900)

Bebyggelse
Fastigheten Staren 2 är bebyggd med en garage- och
förrådsbyggnad tillhörande ett entreprenadföretag.
Längre söderut vid anslutningen till Sötåsenvägen ligger en transformatorstation. Övriga delar av området är
obebyggda.
Inom området finns också en återvinningsstation.
Planområdet gränsar i norr till ett område för småindustri och i söder till ett villaområde. Även området
öster om Sötåsenvägen är bebyggt med villor.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Mark och vegetation
Marken inom området är i stort sett plan med svag
lutning mot väster.
Större delen av området består av f.d. åkermark. I
dess östra del finns ett mindre lövskogsbestånd.
Planområdets nordöstra del (Staren 2-4) har utnyttjats som upplag för schaktmassor och för uppställning
av arbetsfordon.

Fornlämningar
I området finns inga kända fornlämningar.

Grundförhållanden
Marken direkt under ytskiktet består av finsediment
i form av silt och lera, som direkt eller via skikt av
friktionsjord vilar på fast botten. Ytskiktet består av
mullhaltig siltig lera till ett djup av 0,2 - 0,4 meter.
Härunder följer siltig lera, som överst är utbildad
som torrskorpa. Leran bedöms ha en mäktighet understigande sju meter och bedöms som halvfast. Lösare
skikt förekommer dock efter cirka tre meters djup.
Underliggande friktionsjord bedöms som halvfast till
fast lagrad,

Rekreation och friluftsliv
Området gränsar till Göta kanal, som ju är en mycket
viktig attraktion för både rekreation och friluftsliv.
Teknisk service
Området är anslutet till kommunens ledningsnät för
vattenförsörjning, avlopp och dagvatten. Ledningarna
ligger utmed planområdets norra och södra gränser
samt parallellt med kanalen.
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Området berörs dessutom av fem diken, som avvattnar både planområdet och området öster om Sötåsenvägen. Dikena, som är upp till cirka 1,5 meter
djupa, utmynnar i ett dike parallellt med kanalen (den
s.k. bigraven) och som kopplas till dagvattensystemet i
planområdets nordvästra del.
Ledningar för el och telekommunikation finns utmed områdets norra och östra gränser samt parallellt
med kanalen.

I riskutredningen bedöms att avståndet till bostäder
bör uppgå till minst 40 meter från stambanan och minst
35 meter från Sötåsenvägen.
I utredningen om vibrationer konstateras att området närmast stambanan är utsatt för vibrationer, vilket
styrks av uppmätta vibrationsnivåer på närliggande
fastigheter. Det rekommenderas att en mera detaljerad
vibrationsmätning utförs innan projektering av byggnaderna påbörjas för att bestämma lämplig grundläggningsteknik.
I trafikbullerutredningen har två bebyggelseförslag utvärderats. Beräknade ekvivalenta och maximala
ljudnivåer från stambanan och Sötåsenvägen har tagits
fram. Beräkningarna har utförts med förutsättningen att
en 2,5 meter hög bullerskärm placeras direkt öster om
järnvägen.
Alla fasadnivåer uppfyller riktvärdet för ekvivalent
ljudnivå 55 dB(A), förutom för de husen som ligger närmast järnvägen där överskridandet sker på de
fasader som vetter mot järnvägen. Dessa hus anses vara
möjliga att hantera som avstegsfall enligt Boverkets
Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen, då det bl.a.
är möjligt att åstadkomma en tyst eller ljuddämpad sida
vid dessa hus. Balkonger/uteplatser kan anordnas på
båda sidor om husen, vilket gör att det finns möjlighet
för en av dem att uppfylla riktvärdet för trafibuller.
Om balkong/uteplats anläggs vid fasadsida där
maximal ljudnivå överskrider riktvärdet ska det finnas
möjlighet att vid samma hus anlägga balkong/uteplats
vid en fasad som uppfyller kravet 70 dB(A). Alternativt kan balkong/uteplats endast anordnas vid fasad
där kravet uppfylls. Båda dessa fall är fullt möjliga för
samtliga föreslagna hus inom området. Dock har de
lägenheter i åttavåningshusen som vetter mot järnvägen
endast möjlighet till en balkong. Den maximala ljudnivån på dessa balkonger kan klaras med trefjärdedels
inglasning samt 1,1 meter höga täta balkongräcken.

Ett av de ovan nämnda dikena
Trafik
Området ligger i anslutning till väg 3042 Sötåsenvägen,
som utgör matargata till bostadsbebyggelsen i ortens
östra delar.
Gång- och cykeltrafiken till ortens centrala delar
leds via befintliga gång- och cykelvägar på kanalens
östra sida. Vägen som leder mot söder har anslutning
till en kanalbro som är på plats under vintersäsongen.
Under sommaren tas bron bort och ersätts med linfärjan
Lina.
Sötåsenvägen trafikeras av busslinje 530 HalnaSötåsen. Hållplats finns i anslutning till planområdet.
Samhällsservice
Servicefunktioner i form av dagligvarubutiker, s.k. sällanköpsbutiker, vårdcentral, skola, förskola och äldreboende m.m. finns i ortens centrum på västra sidan om
kanalen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Töreboda kommuns översiktsplan antogs 1992. Arbetet med en ny översiktsplan pågår. Hittills har ett antal
samrådsmöten med kommuninvånarna genomförts.
Översiktsplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under perioden 2015-2016.

Störningar och risker
Planområdet ligger i närheten av Västra stambanan och
Sötåsenvägen, vilka utgör potentiella störningskällor
och som kan medföra risker vid eventuella olyckshändelser. Sötåsenvägen är sekundärled för transporter av
farligt gods.
Den norr om planområdet belägna småindustrin är
ett verkstadsföretag som inte bedöms orsaka några oacceptabla störningar. Båttrafiken på kanalen sommartid
kan heller inte anses ge upphov till olägenheter.
Frågor rörande risker, vibrationer och buller har
belysts i särskilda utredningar, som utgör underlag till
denna detaljplan.
Detaljplan för Kanalparken

Program för boendeplanering
Kommunfullmäktige antog 2013 ett program för kommunens bostadsplanering för perioden 2013-2020.
Enligt programmet planeras bland annat att exploatera Kanalparken med 15-20 lägenheter i flerbostadshus och 5-10 radhuslägenheter under perioden fram
till 2020. Vidare planerar man att bygga en gång- och
cykelbro över Göta kanal vid Resecentrum.
Programmet är ett internt kommunalt dokument som
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inte ska förväxlas med ett formellt detaljplaneprogram
enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Kommunen har låtit upprätta ett förslag till LIS-utredning för ett antal lämpliga områden. Ett av dessa är det
nu aktuella området vid Göta kanal.
Förslaget har varit föremål för samråd, varvid ett
antal synpunkter och förslag till ändringar framfördes. Efter revidering har utredningen varit utställd för
granskning.
Under samråds- och granskningsprocesserna framfördes inga erinringar mot förslaget att komplettera
bebyggelsen på det sätt som denna detaljplan redovisar.
LIS-utredningen har antagits av kommunfullmäktige
och kommer att utgöra ett tematiskt tillägg till den nya
översiktsplanen.
Karta över aktuellt LIS-område finns på sidan 11,.

Strandskydd
För Göta kanal gäller strandskydd för ett område 100
meter från vattenlinjen.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. I ett strandskyddsområde får inte uppföras byggnader eller anläggningar
som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda
mark där man annars skulle ha fått färdas fritt. Dispens
kan erhållas om det finns särskilda skäl.
För äldre detaljplaner har strandskyddet automatiskt
upphävts vid planernas fastställelse. Enligt nyare lagstiftning återinträder skyddet om planen upphävs eller
ersätts med ny plan. Kommunen har dock möjlighet
att genom särskild planbestämmelse i viss omfattning
upphäva strandskyddet.

Riksintressen
Göta kanal utgör riksintresse för turism, friluftsliv,
kulturminnesvård och sjöfart. Västra stambanan är av
riksintresse för kommunikationer.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS
Strandskyddslagstiftningen (7 kapitlet miljöbalken) ger
kommunerna rätt att i översiktsplanen utpeka områden
av särskild betydelse för landsbygdsutvecklingen.
För att ett område ska uppfylla kraven på dispens
från strandskyddet ska området:
- vara lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
- vara av sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
- endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller nära tätorter.
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PLANERAD MARKANVÄNDNING
Planområdets omfattning
Planområdet begränsas av fastigheten Staren 1, Sötåsenvägen, kvarteren Laxen och Sarven samt Göta
kanal.

Sötåsenvägen
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Gällande detaljplaner
Större delen av planområdet är enligt en detaljplan
(stadsplan), fastställd 1972, utlagd som parkmark. En
mindre del är avsedd för småindustri.
Göta kanal berörs av en stadsplan fastställd 1963.
Angränsande område i norr berörs av en detaljplan
för småindustri, antagen 2001.

Bostäder
I området planeras friliggande och sammanbyggda
småhus i högst två våningar samt flerbostadshus i upp
till åtta våningar.
De sammanbyggda husen ligger i planområdets västra del närmast stambanan. Bestämmelsen om sammanbyggnaden syftar till att minska bullret på husens östra
sidor och även på planområdets övriga delar. Sammanbyggnaden får ske med bullerskyddande plank.
För att kunna genomföra projektet har kommunen
för avsikt att avtala om förvärv av fastigheterna Staren
2-4. Den befintliga verksamheten på fastigheterna kommer att avvecklas.
När området är fullt utbyggt enligt föreslagna
planbestämmelser kommer det att inrymma cirka 25
lägenheter i småhus samt ett nittiotal lägenheter i flerbostadshus.
På följande två sidor presenteras två förslag till hur
området kan utnyttjas inom ramen för vad detaljplaneförslaget medger.
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Göta kanal
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Gällande detaljplaner
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Alt B
Åttavåningshusen
placerade i områdets
östra del
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Den föreslagna byggnaden längst i sydväst i båda alternativen har i bullerutredningen inte ansetts kunna klara
kraven på godtagbar ljudmiljö.
Detaljplanen medger dock att byggnad kan uppföras
på den aktuella platsen. Vid projekteringen krävs då
noggranna studier av vägg- och fönsterkonstruktioner
jämte placering av uteplatser för att finna lösningar för
att gällande bullerkrav kan tillgodoses.

bebyggas med upp till åtta våningar med en totalhöjd
av 26 meter.
Den föreslagna bebyggelsens utformning har i
hög grad styrts av vad som framkommit i utredningarna om risker och bullerstörningar. Bland annat har
bostadskvarteret närmast stambanan reserverats för
sammanbyggda hus, vilka kommer att utgöra en viktig
del av bullerskyddet för hela planområdet. Tomtmarken
omedelbart öster om de sammanbyggda husen kan då
utnyttjas som uteplatser med acceptabla bullervärden.
Två olika exempel på hur området kan bebyggas
har tagits fram och redovisas i tredimensionella bilder.
Exemplen bygger på gjorda utredningar om åtgärder för
att minska eller eliminera bullerstörningar från väg- och
järnvägstrafiken.

Övrig markanvändning
I planen inordnas en befintlig transformatorstation. Den
befintliga återvinningsstationen kommer att flyttas till
annan plats i planområdets grannskap.
I planen inordnas även cirka 400 kvadratmeter för
befintlig parkering för industrifastigheten Staren 1.
I områdets sydvästra del reserveras mark för en parkering, i första hand avsedd som besöksparkering för
småhusen i planområdets västra och södra delar. Övrig
parkering förutsätts ske på tomtmark.
Övrig mark reserveras som naturmark. En större
lekplats kommer att anläggas i områdets sydöstra del.

Strandskydd
I den antagna LIS-utredningen rekommenderas att gällande strandskydd upphävs inom planområdet.
Upphävandet kommer endast att omfatta kvartersoch gatumark. Ett 30-50 meter brett område närmast
kanalen kommer fortfarande att vara belagt med strandskydd.

Trafik
De nya bostäderna trafikmatas via nya lokalgator som
får en gemensam anslutning till Sötåsenvägen.
I planförslaget redovisas också befintliga och nya
gång- och cykelvägar med anslutningar till ortens centrum väster om kanalen.
I områdets sydvästra del planeras en ny gång- och
cykelbro över kanalen vid järnvägsstationen. Bron
kommer eventuellt att ersätta den befintliga bron längre
söderut, vilken tas bort och ersätts med en linfärja under kanalsäsongen. Det har också diskuterats att flytta
färjeläget till den i denna plan föreslagna platsen.

INFRASTRUKTUR
Vattenförsörjning och avlopp
Samtliga tomter ansluts till kommunens ledningsnät för
dricks-, spill- och dagvatten.
I den geotekniska utredningen konstateras att markens beskaffenhet inte är lämplig för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Planområdet berörs av fem befintliga, ganska djupa
diken, som utmynnar i det dike (den s.k. bigraven) som
ligger 25-30 meter från och parallellt med kanalen. Tre
av de förstmämnda dikena kommer att behållas.
Öppna diken är biotopskyddade och kräver tillstånd
enligt miljöbalken för att fyllas igen och/eller kulverteras. Enligt praxis kan tillstånd för borttagande erhållas
om de ersätts med någon form av våtmark i närområdet.
De diken som avses att tas bort har en längd av
sammanlagt 270 meter och kan i förekommande fall
ersättas med lika många kvadratmeter våtmark.
Det är svårt att finna en lämplig plats för en ny våtmark inom planområdet. Det föreslås att diket parallellt
med kanalen breddas cirka 1,5 meter för att kompensera bortfallet.

Kanalbron vid Gastorp. Den nya bron vid Kanalparken
kommer att utformas på samma sätt.
Planbestämmelser
På grund av rådande osäkerhet om det framtida bostadsbehovet har bestämmelserna utformats med flexibilitet så att olika hustyper kan blandas med varandra i
takt med efterfrågan.
På småhustomterna närmast kanalen och i områdets
södra del medges byggnader i högst två våningar med
en totalhöjd av 8,5 meter.
Kvarteren som kan bli aktuella för flerbostadshus får
Detaljplan för Kanalparken

El och tele
Samtliga tomter ansluts till befintligt ledningsnät.
Avfallshantering
Varje fastighet har eget sopkärl för hushållsavfall som
hämtas av kommunens entreprenör. För övrigt avfall
hänvisas till de återvinningsanläggningar som finns i
orten.
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Väg- och järnvägstrafik
Trafikmängden på Sötåsenvägen uppgår till 1820 fordon/dygn (mätt 2008). Skyltad hastighet 50 km/tim.
Trafiken på järnvägen uppgår till cirka 170 tåg per
dag, som framförs i hastigheter mellan 100-160 km/tim.

- Skyddsåtgärder enligt 7 kap miljöbalken berörs genom att strandskyddet återinförs när planen antas.
Strandskyddet förutsätts kunna upphävas inom kvarters- och gatumark.
- Registrerade fornlämningar påverkas inte.
- Planen strider inte mot kommunens översiktsplan.

ÖVERVÄGANDEN ENLIGT
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kapitlet miljöbalken föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som de är bäst
lämpade för. Om det finns mark eller verksamheter som
är utpekade som riksintressanta, ska dessa skyddas mot
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada.

Effekter på miljön
- Planen berör inte områden som kan medföra negativ påverkan på naturmiljön med avseende på växtoch djurliv.
- Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse berörs inte.
- Möjligheterna till rekreation och friluftsliv påverkas
inte.
- Risker för skred eller ras kan bedömas som mycket
små.

Särskilda hushållningsbestämmelser
Delar av Töreboda kommun är enligt miljöbalken av
riksintresse med avseende på rådande natur- och kulturvärden, vilka inte får påtagligt skadas. Särskild hänsyn
ska tas till turismens och friluftslivets intressen.

Effekter på naturresurser
- Planens genomförande anses förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
- Areella näringar påverkas inte.
- Viktiga transportleder påverkas inte.

Rådande riksintressen
Det nu aktuella planområdet ingår i det geografiska
riksintresset Göta kanal med omgivningar, som är riksintressant med hänsyn till friluftsliv, kulturminnesvård,
turism, sjöfart och järnvägskommunikationer.

Hälsa och säkerhet
- Planens genomförande befaras inte medföra oaccep
tabla störningar i form av utsläpp, buller och vibrationer.
- Några påtagliga risker med avseende på människors
hälsa och säkerhet bedöms inte finnas.

Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt.
Hittills har sådana normer antagits för utomhusluft,
vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Miljökvalitetsnormer
- Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken bedöms inte komma att överskridas.
- Inga nationella eller lokala miljömål befaras bli
motverkade.
Samlad bedömning
Planens genomförande innebär att ortens centralt belägna delar kompletteras med ny bebyggelse.
Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående beskrivningar, att detaljplanen inte medför
betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken behöver därmed inte
upprättas.
Länsstyrelsen har i sina yttranden över LIS-utredningen slagit fast att delområdet T2 Töreboda centrum,
i vilket den nu aktuella planen ingår, inte bedöms
medföra skador på riksintressena samt att inga miljökvalitetsnormer befaras bli överträdda. Länsstyrelsen
anser dessutom att föreslagen markanvändning bedöms
kunna samordnas med andra berörda kommuner.

BEHOVET AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Behovsbedömning
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB-förordningen) föreskrivs att alla detaljplaner ska
innehålla en bedömning av om planens genomförande
kan orsaka betydande miljöpåverkan. Om så är fallet kan
en särskild konsekvensbeskrivning behöva upprättas.
Betydande miljöpåverkan kan bli följden om planen
berör Natura 2000-områden eller om den syftar till att
uppföra anläggningar som kräver tillstånd enligt MKBförordningens bestämmelser.
Bedömingskriterier
Bedömningen grundas på följande kriterier:
Regleringar och skyddsvärden
- Planen berörs av rådande riksintressen, vilka dock
inte påverkas om planen genomförs.
- Nätverket Natura 2000 berörs inte.

KONSEKVENSER
Som framgår av ovanstående avsnitt görs bedömningen
att några negativa konsekvenser för miljön eller för
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hälsa och säkerhet inte blir följden av den nu aktuella
planens genomförande.
Detaljplanens genomförande med ny bebyggelse i
strandnära läge kan däremot, tillsammans med övriga
förslag i LIS-utredningen, bidra till att göra kommunen
mera attraktiv för både arbete och fritid. Därmed kan
även en positiv befolkningsutveckling främjas.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandetid
Genomförandetiden bestäms till femton år.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas utan fastighetsägarnas medgivande.
Om så ändå sker, kan kommunen bli skyldig att utge
ersättning för minskad eller förlorad byggrätt.
Efter genomförandetiden utgång fortsätter planen att
gälla tills den ändras eller upphävs.

Planerade åtgärder
När detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att
genomföras i takt med efterfrågan.Någon tidsplan för
exploateringen har ännu inte upprättats.
Förvärvet av fastigheterna Staren 2-4 avses att genomföras snarast.
Exploatörer
Området kan komma att exploateras av flera exploatörer och egnahemsbyggare och med olika upplåtelseformer. Det kommunala bostadsbolaget Törebodabostäder
AB planerar att uppföra hyreslägenheter i både småhus
och flerbostadshus.
Kommunen uppskattar att 20-30 lägenheter i småoch flerbostadshus kommer att kunna uppföras i området fram till 2020.
Anläggandet av bryggorna och den föreslagna gångoch cykelbron över kanalen sker i kommunens regi.

Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för den i planen ingående
marken för allmän plats, alltså lokalgator, gång- och
cykelvägar och naturområde. Kommunen har därmed
ansvaret för de allmänna platsernas anläggande, drift
och underhåll.
Fastighetsrättsliga frågor
Kommunen ansöker hos lantmäteriet om den fastighetsbildning som krävs för planens genomförande.

Gång- och cykelvägen (den s.k. dragvägen) på kanalens östra sida. Marken där de nya bostäderna ska uppföras
skymtar till höger på bilden.
Detaljplan för Kanalparken
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Aktuellt
område

Utdrag ur LIS-utredningen:del av området T2 Töreboda centrum. Det aktuella delområdet är markerat på kartan.
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