PROGRAM FÖR LARSBO 4 M.FL.

GO D K Ä N N A N DEH A N D LING A PRIL 2015

underlagsmaterial
Följande dokument och utredningar ligger till
grund för programmet:
•

LIS-plan för Töreboda kommun, antagen
2013

•

Buller och vibrationer - Larsbo 4 m.fl., Sweco,
2014-05-08

•

Riskutredning - Larsbo 4 m.fl., Sweco, 201405-08

•

Översiktlig inventering av geotekniska och
miljötekniska förhållanden vid Larsbo 4 m.fl.,
BG&M Konsult AB, 2014-06-02

•

Rivningslov för siloanläggning, 2007

Övrigt underlagsmaterial som kan vara relevant för
fortsatt planering:
•

Rivningsinventering (siloanläggningen),
Pindaros AB, 2006

•

Silos, Modernismens agrara minnesmärken Silobyggnader i Dalslands och Västergötlands
slättbygder, Västergötlands museum och
Regionmuseum Västra Götaland, 2006

Beställare: Töreboda kommun
Projektledare: Dan Harryzon, plan- och exploateringschef
Konsult: Arkitekterna Krook & Tjäder genom Karin Löfgren,
Maria Nykvist och Mona Seuranen
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SAMMANFATTNING
Programområdet är utpekat i kommunens LISplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
som ett område lämpligt för utveckling med
bostäder och verksamheter. I programmet föreslås
en omvandling av området till huvudsakligen
bostäder, med inslag av verksamheter och kultur.
Bostadsbebyggelse föreslås inom en större del av
området närmast Göta kanal, och parkering och
eventuell verksamhet föreslås närmast Västra
stambanan. Befintligt allmänt rörelsestråk utmed
Göta kanal föreslås förlängas söderut längs hela
programområdet.

Befintlig siloanläggning är idag ett landmärke
i Töreboda. Dess höjd och symbolvärde ger
förutsättningar för användning av tomten för
en hög byggnad
även i framtiden. I programmet
TÅGSTATION
beskrivs alternativa scenarier för siloanläggningens
utveckling; omvandling till bostäder och lokaler för
kultur, alternativt rivning och ersättning med nytt
flerbostadshus.
Viktiga frågor i programarbetet har varit att
klarlägga Västra stambanans inverkan på
programområdet avseende risk och buller,
samt att översiktligt utreda förekomsten av
markföroreningar i området.

Kultur/bostäder.
Möjlighet till
hög byggnad i
silons läge.

Pendelparkering
och parkering för
bostäder och
verksamheter.

GÖTA KANAL

Befintlig
användning
kvarstår på kort
sikt.

VÄS
T

RA

STA
MB

AN

AN

Gång/cykelstråk längs
kanalen.

Nya bostäder
med inslag av
ej störande
verksamhet.

Verksamhet
kan ersätta
befintliga bostäder
på lång sikt.

Parkering för
bostäder och
verksamheter.

Befintlig
användning
kvarstår på kort
sikt.

Programkarta skala 1:2000
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Grönyta kan
utvecklas till
parkmiljö.

INLEDNING
Vad är ett planprogram?

TORG

Bakgrund och syfte

JÄRNVÄGSSTATION

AN

Ett positivt planbesked gavs i januari 2013
för prövning av bostäder, handel och kontor
inom fastigheten Larsbo 4, vilken bl.a.
omfattar siloanläggningen i centrala Töreboda.
Kommunen har därefter i juni 2013 beslutat
att ett planprogram ska föregå upprättandet av
detaljplan, för att ta ett helhetsgrepp om området.
Programområdet är utpekat i kommunens LISplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, som
ett område lämpligt för utveckling med bostäder
och verksamheter.

AN
MB
STA
RA
VÄ

ST

Syftet med programmet är att klarlägga
förutsättningar och riktlinjer för att kunna
omvandla hela området till ett bostadsområde med
visst inslag av kontors- och kulturverksamhet.
Huvuddelen av fastigheterna inom
programområdet är privatägda. Ett dialogmöte
med fastighetsägarna har därför hållits under
framtagandet av programmet för att klargöra
fastighetsägarnas syn på en förändring av området.
Fastighetsägarna var vid dialogmötet positiva till en
utveckling av området med bostäder.

GÖTA KANAL

Ett planprogram är en översiktlig studie med
syftet att klarlägga lämplig inriktning för
fortsatt planering. I programmet redovisas dels
planeringsförutsättningar, vad området innehåller
idag och hur det används, och dels hur det i stora
drag skulle kunna användas i framtiden. När
planprogrammet är godkänt av kommunstyrelsen
kan detaljplaneläggning påbörjas i de delar av
området där en ändrad markanvändning kan vara
möjlig och önskvärd.

SILOANLÄGGNING

PROGRAMOMRÅDE

Programområdet
Programområdet är beläget i Töreboda centrum
i direkt närhet till järnvägsstationen och Göta
kanal. Planprogrammet omfattar Larsbo 3, 4
och 5, Krukmarkaren 1, 2 och 3, Bildhuggaren
7,8,9,10,11,12, Borreboda 17:7, del av Björkäng 9:1
samt delar av gatorna Järnvägsgatan, Fabriksgatan
och Bruksgatan, vilka ingår i fastigheten Borreboda
15:20.
Programområdets norra och södra gränser är
dragna så att de fastigheter omfattas som kan ha
potential att planläggas som bostäder och där
intresserade fastighetsägare för detta finns. De
östliga och västliga gränserna utgörs av Göta kanal
respektive Västra stambanan.
Program för Larsbo 4 m.fl. - Godkännandehandling

Inledning
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Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning
enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11§.
Härvid har programmets genomförande vid en
sammanvägning av konsekvenserna ej bedömts
medföra betydande miljöpåverkan. Viss positiv
miljöpåverkan erhålles vilket redogörs för i
programmet under rubriken ”Programförslaget och
dess konsekvenser”.
Programförslaget medger ej användning av
programområdet för sådan verksamhet eller åtgärd
som kräver tillstånd enligt MKB-förordningen
bilaga 1 och 3. Vid behovsbedömningen har
kriterierna i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt
beaktats.
Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att
ett genomförande av programmet;
•

inte påverkar något Natura 2000-område och
därmed inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28 §
miljöbalken

•

inte negativt påverkar möjligheterna att
uppfylla nationella eller regionala miljömål,
klimatmål och folkhälsomål

•

inte ger upphov till risker för människors
hälsa och säkerhet

•

inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer
överskrids

•

inte på ett betydande sätt påverkar några
områden eller natur som har erkänd nationell
eller internationell skyddsstatus såsom
riksintressen och naturreservat.

Kommunens ställningstagande
Med åberopande av ovanstående bedömer
kommunen att ett genomförande av
programmets intentioner ej medför betydande
miljöpåverkan. Med nu kända förutsättningar
kommer efterföljande detaljplaner som baseras
på aktuellt program ej att miljöbedömas och
miljökonsekvensbeskrivningar därmed ej att
upprättas. Dock kommer detaljplanerna att
behovsbedömas.
Kommunens ställningstagande avses bli föremål
för samråd med länsstyrelsen i samband med
samrådet om programmet.

6

Behovsbedömning

Program för Larsbo 4 m.fl. - Godkännandehandling

FÖRUTSÄTTNINGAR

Programområdet sett från motsatt sida av Göta kanal

Gällande planer och beslut
Riksintressen
Programområdet omfattas av riksintresse för
friluftsliv och kulturmiljövård samt särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB
(turism och rörligt friluftsliv), kopplade till Göta
kanal. Västra stambanan är riksintresse för
kommunikation.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom programområdet.
Vid utarbetande av ny detaljplan kommer dock
strandskyddet att återinträda. Vid upphävande av
det återinträdda strandskyddet avser kommunen att
som skäl åberopa landsbygdsutveckling i strandnära
läge. För detta redogörs nedan under rubrikerna
”Översiktsplan för Töreboda med LIS-tillägg” samt
”Programförslaget och dess konsekvenser”.

Översiktsplan för Töreboda med LIStillägg
Gällande översiktsplan för Töreboda är från
1991. Enligt denna ingår programområdet i
Töreboda tätort som detaljplanelagt område.
Gällande översiktsplan är, främst vad gäller
styrande lagar och statliga intressen, i behov av
en uppdatering/förnyelse varför kommunen
beslutat att låta upprätta en ny översiktsplan.
Översiktsplaneprocessen har inletts med en
omfattande medborgardialog och resultatet
avses utgöra ett viktigt underlag för den nya
översiktsplanen.

I avvaktan på ny översiktsplan och främst sett
till det angelägna syftet att kunna bromsa/vända
kommunens negativa befolkningsutveckling, har
kommunen valt att upprätta ett tematiskt tillägg
avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Tillägget, som länsstyrelsen ställt sig bakom, antogs
av kommunfullmäktige under 2013.
Aktuellt programområde utgör ett av de utpekade
LIS-områdena. I LIS-planen har en utveckling
av området med inriktning mot bostäder och
verksamheter i ett strategiskt välbeläget och
attraktivt läge bedöms kunna bidra till en god
landsbygdsutveckling i Töreboda kommun
samtidigt som tätorten kan utvecklas.

Detaljplaner
De detaljplaner som gäller inom programområdet
anger industriändamål. För den nordöstra delen
av programområdet i vilken bl.a. silon ingår
gäller detaljplan (stadsplan) för del av Töreboda
köping från 1963 (63-01-16). Inom berörd del
av detaljplanen medges industriändamål och
en byggnadshöjd på 8 meter. Den södra delen
av programområdet ingår i detaljplan för del av
”Gubbero industriområde” från 2002 (02-11-29)
och även denna medger industri med byggnadshöjd
8 meter. Befintliga bostäder vid järnvägen omfattas
av detaljplan för stationsområdet från 1997 (97-0428) vilken medger småindustri som inte får vara
störande för omgivningen med byggnadshöjd 8
meter. Bostäder medges inte.
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översiktlig inventering geotekniska – miljötekniska förhållanden 140602

Fysisk miljö
Landskapsbild
Omgivningarna kring Töreboda tätort och
programområdet präglas av ett flackt och öppet
landskap. Siloanläggningen är med sina 52 meter ett
landmärke som bidrar tydligt till tätortens karaktär
och stadsbild. Göta kanal kantas av trädrader
på bägge sidor, vilket ger en viss inramning till
programområdets östra sida. I väster avgränsas
programområdet av järnvägen, Västra stambanan.

Bebyggelse
Utöver den karaktäristiska siloanläggningen
utgörs bebyggelsen inom programområdet av
verksamheter och bostäder i en till två våningar.
Bebyggelsen har en brokig karaktär med variation
avseende material, färger och ålder.

Verkstadsindustri (Larsbo 3)
Inom fastigheten finns tre sammanbyggda
huskroppar i 1-1,5 våningar. Samtliga lokaler
används idag som lager. En av byggnaderna
är ett före detta gjuteri och mekanisk verkstad
från 1930-talet uppförd i rött tegel. Gjuteriet
avvecklades 1969. Övriga byggnader är i vit puts
och har röda tegeltak. Efter 1980 har det bedrivits
mekanisk verkstadsverksamhet och lackering inom
fastigheten.

Verksamheter

Siloanläggningen (Larsbo 4)
Idag nyttjas viss del av siloanläggningen
som kontor. Inom fastigheten finns även en
lackeringsverksamhet i en byggnad väster om
siloanläggningen.
De första delarna av siloanläggningen uppfördes
1926 och den sista spannmålsskörden togs in år
2000. Från början bestod byggnaden endast av ett
konventionellt planbottenmagasin, men byggdes
på 40-talet till med en högre del med siloceller
av trä med faluröda fasader och sadeltak. Till
anläggningen hörde en träkaj och utskeppningen
skedde delvis via kanalen. År 1961 ersattes det
första magasinet med en silo av armerad betong,
medan silon av trä behölls. Betongsilon med
tillhörande maskinhus har undgått den annars
vanliga målningen med olika gula och beige toner
och framstår därför så som den byggdes i början
av 60-talet. Den äldre silobyggnaden har emellertid
blivit ljusmålad för att bättre smälta samman med
den yngre.

Lagerbyggnad, fd gjuteri (Larsbo 3)

Lagerbyggnader (Larsbo 3)

2006 beviljades dåvarande ägare om rivningslov
för siloanläggningen. I samband med rivningslovet
förespråkade Länsmuseet ett bevarande, då
siloanläggningen representerar en viktig del av
det gemensamma kulturarvet. Före ansökan om
rivningslov hade möjligheten att omvandla silon till
bostäder undersökts, men ett bevarande befanns då
bli för dyrt. Nuvarande ägare har dock intentionen
att bevara och omvandla siloanläggningen.

Siloanläggningen (Larsbo
4)
4 (9)
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Programområdet

Planområde
Bostad
Industri
Verksamhet
Komplementbyggnad
Vegetation
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Verkstadsindustri (Larsbo 5)
Inom fastigheten finns en verkstadsindustri
omfattande trycksvarvning och tillverkning/
svarvning av produkter i metall.
Verkstadsbyggnaden är uppförd i ett plan och
med fasadmaterial av blå plåt. Fastigheten
bebyggdes under 1940-talet med kontorsbyggnad
och bostadshus. 1975 revs bostadshuset och en
lagerlokal för plåtslageri byggdes. 1983 byggdes ett
skyddsrum och 1989 revs de äldre byggnaderna
som fanns på fastigheten.

Verksamhetslokal (Larsbo 5)

Kontor (Krukmakaren 3)
På fastigheten finns en byggnad, uppförd i två plan.
Byggnaden hyrs ut till föreningslivet. Tidigare har
en snickerifabrik varit inhyst i byggnaden.

Lager (Bildhuggaren 9, 10, 11)
Fastigheten rymmer fem byggnader varav fyra
används som lager och uthus. Tidigare fanns det en
möbelfabrik inom fastigheten.
Korpens lokaler (Krukmakaren 3)

Bostäder

Lägenhetshus (Bildhuggaren 10)
På fastigheten finns ett bostadshus med fem
lägenheter. Huset är uppfört i två våningar samt
inredd vind. Fasaderna har ytskikt av grön puts.

Enbostadshus (Krukmakaren 1,
Borreboda 17:7)
På fastigheten finns två enbostadshus med uthus.
Bostadshusen är uppförda i en och en halv våning.
Fasadernas ytskikt består av grå eternit respektive
röd stående träpanel med vita knutar.

Bostadshus (Borreboda 17:7)

Bostadshus (Krukmakaren 1)

Lagerbyggnad och trädgård (BIldhuggaren 10)
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Bostadshus med fem lägenheter (BIldhuggaren 10)
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Parkering
I programområdets nordvästra hörn finns en
nyanlagd parkering med ca 35 parkeringsplatser.
Fastigheten ägs av Töreboda kommun.

Mark och vegetation
Obebyggda delar av programområdet är bevuxna
med träd och andra utgörs av ängsmark.
Bostadsträdgårdarna präglas av vegetation. Göta
kanal kantas av buskar och träd på ömse sidor.
De obebyggda delarna av fastigheterna med
verksamheter utgörs huvudsakligen av asfaltsytor.
Parkering

Kanalkvarteret

Växtlighet mot järnvägen

Gräsmatta, fd impregneringsplats, mot Götakanal

- Töreboda

Idéförslag 2008

Skissförslag 2008-09-09

Töreboda kommun tog
fram ett idéförslag för
programområdet 2008. I
förslaget redovisas ca 90 nya
bostäder i flerbostadshus
och radhus i två till fyra
våningar. Huvuddelen av
bostadsparkeringen förläggs
mot järnvägen, ca 150
parkeringsplatser redovisas.
När idéförslaget togs fram
var inte förutsättningarna
avseende risk, buller och
markföroreningar utredda och
siloanläggningens dåvarande
ägare inte en aktiv part.

4 (9)

Perspektiv
från öster
Töreboda kommuns idéförslag från 2008. Perspektiv från öster. (Illustration
Arkitekturum)
1
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Trafik

Social miljö
Offentliga platser
Utöver gatorna saknas offentliga mötesplatser inom
programområdet.
Rörelsestråket för gång- och cykeltrafik utmed
den västra sidan av Göta kanal upphör norr om
programområdet och återkommer först ca 1,3 km
längre söderut. Det är dock möjligt att röra sig på
biltrafikerade vägar genom programområdet.

Service och arbetsplatser
Inom programområdet finns tre företag med
sammanlagt ca 14 verksamma/anställda personer.
Ytterligare några företag hyr lagerplats inom
området.

Kulturmiljö
Göta kanal

Fabriksgatan löper genom programområdet i
nordsydlig riktning och Bruksgatan avgränsar
området i söder. I norr avgränsas området av
Järnvägsgatan vilken kopplar programområdet
vidare norrut där den passerar under järnvägen. I
Järnvägsgatans förlängning finns också en gångoch cykelbro över Göta kanal. Under båtsäsongen
(maj – september) finns färjan Lina som ersättning
för bron.
I höjd med programområdet går gång- och
cykelstråket längs med den östra sidan av Göta
kanal. Norr om siloanläggningen erbjuds
promenadmöjligheter även utmed kanalens västra
sida.
Avståndet mellan programområdet och
resecentrum med järnvägsstation och
busshållplatser är ca 200 meter. Regionaltågen och
snabbtågtågen mellan Göteborg och Stockholm
stannar regelbundet i Töreboda. Tågresan mellan
Töreboda och Skövde tar ca: tjugo minuter.

Göta kanal sträcker sig inom Västra Götalands län
från Sjötorp vid Vänern till Karlsborg vid Vättern.
Kanalen är internationellt känd och ett viktigt
kulturhistoriskt byggnadsverk samt en attraktiv
vattenväg för fritidsbåtar och ett betydande
utflyktsmål även från land.
Kanalområdets värden utgörs av omväxlande,
naturskönt landskap och intressant kulturlandskap.
Göta kanal omges av cykelleder samt kulturella
sevärdheter sammanhörande med kanalen.

Bebyggelse och kulturvärden
För kulturhistoriska värden hos befintlig
siloanläggning inom programområdet hänvisas till
redogörelse under rubriken ”Bebyggelse” ovan.

Göta kanal och siloanläggningen

Vad gäller befintlig gjuteribyggnad bedömer
kommunen denna ha visst kulturmiljövärde vilket
får beaktas i kommande detaljplan.

Gång- och cykelbro över Göta kanal
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Tekniska förutsättningar

Dagvatten

Markförhållanden och grundläggning

Idag är programområdet till stora delar hårdgjort,
med undantag för bostadsfastigheterna.

En översiktlig inventering av geotekniska och
miljötekniska förhållanden har genomförts i
samband med programarbetet.

Programområdet är relativt flackt med svag
sluttning från Göta kanal ner mot järnvägen.
Dagvattnet får inte ledas ut i Göta kanal.

Geotekniska förhållanden
Marken är relativt plan inom området. Jorden
består direkt under ytskiktet av finsediment,
såsom silt och lera, som direkt eller via skikt av
friktionsjord, vilar på (för utförda sonderingar)
fast botten som utgörs av morän, block eller berg.
Ytskiktet består av fyllning. Härunder följer siltig
lera. Leran är överst utbildad som torrskorpa. Leran
bedöms ha en mäktighet varierande mellan 5 - 8 m.
Leran bedöms huvudsakligen som lös efter cirka 3
m djup. Underliggande friktionsjord bedöms som
halvfast - fast lagrad.

Med hänsyn till de tätare jordlagren (leran) inom
programområdet bedöms lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD) genom infiltration som mindre
lämpligt.

Grundvattennivån bedöms ligga på cirka 1,5 – 2 m
djup.
Då marken utgörs av lera torde förhöjda
radonhalter i mark ej vara aktuellt.
Med hänsyn till närheten till Göta Kanal
samt osäkerhet avseende lokalisering och
utformning av önskvärd bebyggelseutveckling
bör en stabilitetsbedömning göras i kommande
planarbeten.
Grundläggning av lättare byggnader kan ske på
frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad
bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl
packad fyllning (sedan allt organiskt material
borttagits). För medeltunga och tyngre byggnader
rekommenderas pålning.
Det skall observeras att ovan angivna
rekommendationer har bedömts utifrån tidigare
undersökningar inom alternativt strax utanför
det aktuella området. Utförligare undersökningar
erfordras för fortsatt planläggning.

Dagvatten ska fördröjas och avledas trögt till
kommunens anläggning. Maximalt flöde vid
förbindelsepunkt anges av huvudmannen.
Uppdämningshöjd för dagvatten är lika med
markhöjd vid förbindelsepunkt. Vid behov ska
dagvatten från t.ex. trafikplatser, parkeringsytor och
andra nedsmutsade, hårdgjorda ytor renas innan det
släpps ut i kommunens anläggning. För att minska
uppkomsten av dagvatten ska eftersträvas att så små
ytor som möjligt hårdgörs.

Teknisk infrastruktur
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och
spillvatten. Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt
ledningsnät.
Elnätet är utbyggt inom programområdet.
Vänerenergi AB är huvudman för elnätet.
Fjärvärmenätet och fiber är inte utbyggt. Det finns
två transformatorstationer inom programområdet,
en som hör till siloanläggningen och en inom
fastigheten Larsbo 5. I programskedet bedöms ny
transformator ej erforderlig vid en omvandling av
området.
På siloanläggningens tak finns utrustning för
telekommunikation, där bland annat kommunen,
räddningstjänsten och flera mobiloperatörer har
intressen.

Miljötekniska förhållanden
En miljöinventering och sex provtagningar visar
att flera fastigheter inom programområdet belastas
av markföroreningar. För närmare beskrivning
hänvisas till utredningen.
Sammanfattningsvis bedöms det med ledning
av de framkomna resultaten och den långa
industritraditionen finnas ett stort behov av fortsatt
provtagning inom området i syfte att identifiera
omfattning av förorening på respektive fastighet.
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Flerfamiljshus med slutna gårdar, liknande Norra Torggatan
Den ekvivalenta ljudnivån på fasad mot spåret är väl över 55 dBA, nivåer upp mot 67 dBA
förekommer. De högsta nivåerna förekommer högt upp i huset. I beräkningsexemplet har
hus med 3 våningar antagits, lika Norra Torggatan, dock med större gårdar som öppnas
upp mot Göta kanal. På fasad mot gårdarna är ljudnivån lägre och kan räknas som
ljuddämpad sida. Reflektioner i de nya fasaderna medför att ljudnivån vid befintliga
bostäder på Bildhuggaren 9 och 10 ökar.

Risker och störningar
Extremt väder
Göta kanal löper utmed programområdets östra
gräns. Kanalen är reglerad nivåmässigt och
fungerar som en damm. Programområdet ligger
inte inom något riskområde för översvämning från
kanalen.

Buller
Programområdet är exponerat för buller från
järnvägstrafiken och bullernivåerna överskrider
gällande riktvärden för nybyggnation av bostäder.
En förutsättning för att bebyggelse ska bedömas
lämplig är att de avstegsregler som är redovisade i
Boverkets allmänna råd 2008:1 avseende tyst sida kan
tillämpas. Kommunen hävdar att så är fallet, främst
med hänsyn till områdets karaktär och belägenhet
(ingår i tätortsområde Töreboda) vilken bedöms
motsvara stadsmässiga miljöer där avstegsfallen får
tillämpas.
Bullerberäkningar har gjorts för schematiska
exploateringar av området. Dessa visar hur
bullernivåerna varierar beroende på struktur
och ordnande av bullerdämpande åtgärder.
Genomförda beräkningar visar att riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå vid fasad, 55 dBA, sannolikt
överskrids. Möjlighet till kompensation med tyst/
ljuddämpad sida bedöms som goda. Riktvärdet
för maximal ljudnivå på uteplats, 70 dBA, på en av
bostadens uteplatser bedöms kunna uppfyllas.

Principförslag med flerbostadshus och slutna gårdar som ger

På fasad mot spåret är den maximala ljudnivån väl över 70 dBA, nivåer över 87 dBA
en tyst/ljuddämpad sida.
förekommer. På gården, samt på fasader mot gården, är nivån under 70 dBA.

9 (20)
BULLER- OCH VIBRATIONER – LARSBO 4 M FL
2014-05-08

NH \\seuppfs002\projekt\1172\1182012\000\10 arbetsmtrl_dok\buller och vibrationer larsbo 2014-05-07.docx

Beräkningarna visar också på två möjliga sätt att
hantera bullret. Mest effektivt är att lokalisera och
utforma bebyggelsen så att den avskärmar bullret
och skapar en tyst sida mot kanalen. Det andra
alternativet är att uppföra bullerskydd utmed
järnvägen. Effekten beror dock på hur högt skyddet
blir i relation till föreslagen bebyggelse.
För delområdet närmast järnvägen med befintliga
bostäder klaras sannolikt ej ovan nämnda
riktvärden. Detaljerad bullerbedömning får ske i
kommande planskeden.

Vibrationer
Omfattningen av tunga transporter och de
geotekniska förutsättningarna tyder på att
det finns en betydande risk för vibrationer
som kan överskrida rekommenderade nivåer.
Detta får beaktas i kommande detaljplaner.
Vibrationshämmande åtgärder såsom
grundläggning ner till fast berg bör övervägas för
att minska risken för höga vibrationsnivåer.
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Järnvägsgatan

n

1

dagata

Järnvägsgatan

BORREBODA

YTO
R, O
DLI
KSA
NG
MH
ETE
R

Serv TA501

7

7

AN

Följande är exempel på möjliga riskreducerande
åtgärder. Åtgärder som urspårnings-RÄL och sänkt
hastighet kan ses som sannolikhetsreducerande och
skyddsvall och eventuella bullerskärmar kan ses
som konsekvensbegränsande. Exakt hur mycket
risken påverkas av dessa åtgärder måste utredas i
kommande detaljplanering.

HAN

gatan

ER,

3

4:1
5

TÄD

2

BOS

12

3

KRUKMAKAREN
1

35

Gårdsväg

1
sgatan
Bruk

17:7

BJÖRKÄNG
9:1

BORREBODA
18:1

6

Lr TA35

+ 70 m: Bostäder, övrig handel, mindre skolor,
m.m.
Avstånden förutsätter att det inte finns några andra
riskkällor som bidrar till riskbilden. Eventuellt kan
vissa riskavstånd, framförallt efter 30 m från spår,
minskas om en mer utförlig riskanalys utförs. Detta
kan även ge svar på effekter från riskreducerande
åtgärder.

Fabriks

10

11

Gjutarevägen

Lr TA

5

DEL

FIK

TRA

BILDHUGGAREN

4

LARSBO

9

VER

10

Villa

8

ERI
NG,

VÄS
TR A

11

STA
MB
AN

8

NÄMNDEMANNEN

0 – 30 m: Ytparkering, odling, trafikytor eller
motionsspår, m.m.
30 – 70 m: Industri, kontor, sällanköpshandel,
tekniska anläggningar, m.m.

0-30 m 30-70 m mer än 70 m

6

YTP
ARK

Utredningen bygger på schablonmässigt beräknade
konsekvenser där sannolikheten för olyckor med
olika ämnesklasser har beräknats med hjälp av
transportstatistik för järnvägen. Nedan anges
skyddsavstånd och exempel på verksamheter som
kan accepteras inom dessa:

4:2

15:20

SOLTOMTA

Skö
vde
väg
en

Programområdet är beläget nära befintlig järnväg,
Västra stambanan, som utgör farligt-godsled.
En riskutredning har gjorts i samband med
programarbetet.

4:1

Göta kanal

4

Borrebo

KANALJORDEN

GÖTA KANAL

Farligt gods

Gjutarevägen

GJUTAREN
9:1

7

Riskavstånd till Västra stambanan

1

Lr TA

2

Planområde
Bostad
Industri
Verksamhet
Komplementbyggnad
Vegetation

Markmiljö
Markföroreningar finns inom området. Detta
redovisas under rubriken ”markförhållanden och
grundläggning”, för detaljerad information se
miljöinventeringen.
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programFÖRSLAGet och dess konsekvenser
Analys och sammanvägning

Successiv utveckling

Programområdets tydligaste fördelar är att det
ligger centralt i Töreboda, nära till service och
kollektivtrafik, samt att det ligger i omedelbar
anslutning till Göta kanal, med attraktiv närhet till
vattnet. Det som å andra sidan kan utgöra hinder
för stadsutveckling inom området är dels närheten
till Västra stambanan, med buller- och riskfrågor
som följd, och dels kända och ännu okända
markföroreningar kopplade till områdets tidigare
användning för industri.

Förlängt stråk längs med Göta kanal

Programförslaget är utformat med hänsyn till de
risk-, buller- och markföroreningsaspekter som
har konstaterats;
•

Föreslagen markanvändning följer i huvudsak
angivna riskavstånd från järnvägen.

•

Avstegsprinciper för bullernivåer (”tyst sida”)
kommer att behöva tillämpas för bostäder i
området.

•

En del mark inom området föreslås vara
fortsatt obebyggd pga. markföroreningar och
som öppen plats utnyttjas i den mån som det
är möjligt.

•

Befintlig bostadsbebyggelse närmast järnvägen
är ur riskhänseende inte lämplig att planlägga
för bostadsändamål.

Om programförslaget kan realiseras fullt ut eller ej
får slutgiltigt fastslås i detaljplan.

Huvudidéer
Bostäder med inslag verksamheter och
kultur
Programområdet föreslås omvandlas till ett
område med i huvudsak bostäder och med inslag
av verksamheter och kultur. Bostadsbebyggelse
föreslås på en större del av området mot kanalen
med parkering och eventuell verksamhet närmast
spårområdet. Befintlig siloanläggning och gjuteri
bedöms ha potential att bli intressanta lokaler för
kultur. Siloanläggningen föreslås omvandlas till
bostäder och lokaler för kultur, alternativt rivas och
ersättas av ett flerbostadshus.
Områdets strategiska läge samt möjlighet till
en relativt hög exploateringsgrad talar för goda
ekonomiska förutsättningar för ett genomförande
av programmets intentioner.
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I området finns idag ett flertal fastigheter och
fastighetsägare och p.g.a. detta är det troligt att en
omvandling av området kommer att ske successivt
över tid.
Förslaget innebär en förlängning av det allmänna
rörelsestråket längs med Göta kanal. Kulturinslagen
i bebyggelsen och en ny allmän plats längst i söder
har tillsammans potential att utvecklas till en ny
målpunkt i Töreboda.

Bebyggelse
I det korta perspektivet kommer de bostäder
som finns inom området att vara kvar samtidigt
som fastigheterna med verksamheter kommer
att kunna tas i anspråk för utveckling av nya
bostäder. Området kommer att kunna innehålla
verksamheter, under förutsättning att dessa ej
är störande, och att de i övrigt är lämpliga att
kombinera med närliggande bostäder.
Nuvarande ägare till siloanläggningen önskar
omvandla den högsta delen av silon till lokaler för
kultur och restaurang samt uppföra en ny byggnad
med bostäder söder om denna. I det scenario där
silon inte tas i anspråk för annan användning utan
istället rivs föreslås en ny byggnad få uppföras
på platsen. En hög exploateringsgrad ger goda
förutsättningar för ekonomisk genomförbarhet
av projektet. I övriga delar av området föreslås
flerbostadshus och radhus i två till fyra våningar.
De två befintliga bostadshusen i programområdets
södra del är belägna inom ett godtagbart
riskavstånd från järnvägen och kan ur detta
hänseende troligtvis planläggas som bostäder, dock
behöver utformningen av bostäderna ske med
hänsyn till buller från järnvägen. Det befintliga
bostadshuset närmast järnvägen är beläget
inom riskavståndet från järnvägen och därför är
planläggning av bostäder inte aktuellt där.
Lackeringsverksamheten inom Larsbo 4 kan
troligen inte samexistera med nya bostäder, bl.a.
pga. störande lukt, detta får klarläggas i fortsatt
planering.

Planförslaget och dess konsekvenser Program för Larsbo 4 m.fl. - Godkännandehandling

TÅGSTATION

Kultur/bostäder.
Möjlighet till
hög byggnad i
silons läge.

Pendelparkering
och parkering för
bostäder och
verksamheter.

GÖTA KANAL

Befintlig
användning
kvarstår på kort
sikt.

VÄS
T

RA

STA
MB

AN

AN

Gång/cykelstråk längs
kanalen.

Nya bostäder
med inslag av
ej störande
verksamhet.

Verksamhet
kan ersätta
befintliga bostäder
på lång sikt.

Parkering för
bostäder och
verksamheter.

Befintlig
användning
kvarstår på kort
sikt.

Grönyta kan
utvecklas till
parkmiljö.

Programkarta skala 1:2000
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Tekniska åtgärder
Markförhållanden och grundläggning
Grundläggning av lättare byggnader kan ske på
frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad
bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl
packad fyllning (sedan allt organiskt material
borttagits). För medeltunga och tyngre byggnader
rekommenderas pålning.

Allmänt stråk på den västra sidan av Göta kanal.

Bebyggelse utmed Göta kanal
Närheten till Göta kanal som utgör riksintresse för
bl.a. kulturmiljövård kräver särskilda hänsyn vid
förändringar i dess omgivning. I enlighet med det
traditionella bebyggelsemönstret i anslutning till
kanalen bör byggnader placeras som rektangulära
volymer med framsidan vänd mot kanalen. Denna
placering bedöms lämplig sett ur såväl riksintressets
som ett bebyggelsehistoriskt perspektiv.

Transportinfrastruktur och
parkering
Biltrafiken kommer även fortsättningsvis att angöra
programområdet via Järnvägsgatan i norr och
Bruksgatan i söder via Fabriksgatan. Gång- och
cykelstråket utmed Göta kanal som idag avslutas
norr om siloanläggningen föreslås förlängas
söderut längs programområdet. Bostadsparkering
föreslås invid järnvägen och inom bostadskvarteren.

Offentliga rum, utemiljöer
och grönska
En förlängning av det allmänna rörelsestråket
utmed Göta kanals västra sida föreslås inom
programområdet. Utmed stråket föreslås träd och
planteringar.
Den tidigare syllimpregneringsplatsen i
programområdets sydöstra hörn föreslås p.g.a. hög
föroreningsnivå att fortsatt vara en öppen plats. På
vilket sätt den kan användas behöver utredas vidare
i kommande detaljplanearbete.
Befintlig nyanlagd parkering inom programområdet
intill spårområdet föreslås bibehållas.
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Med anledning av de framkomna resultaten
avseende föroreningar och den långa
industritraditionen finns det ett stort behov av
fortsatt provtagning av områdena i syfte att
identifiera omfattning av förorening på respektive
område.

Buller
Tillkomsten av nya bostäder inom programområdet
förutsätter att avsteg från Boverkets
rekommenderade riktlinjer för buller kan tillämpas.
I programförslaget föreslås att bebyggelsen
utformas bullerskärmande och med tyst sida.
Detta dels för att ett bullerskydd utmed järnvägen
innebär en kostsam initial investering i ett projekt
som förväntas utvecklas över tid, dels för att
det sannolikt kommer att krävas att bebyggelsen
utformas med tyst sida på de övre våningsplanen.

Farligt gods
Den föreslagna bebyggelsen är till stor del
anpassad till rekommenderade riskavstånd från
järnvägen. Inom de närmaste 30 meterna från
spårområdet föreslås endast parkering och
vegetation. Inom zonen mellan 40-70 meter från
spåren föreslås verksamheter och på 70 meters
avstånd och däröver föreslås bostadsbebyggelse
med inslag av verksamheter och kultur. Inom
en del av zonen mellan 40-70 meter från spåren
föreslås i programskedet bostadsbebyggelse,
främst pga. anpassning till befintlig väg. Detta
får ur risksynpunkt prövas vidare i kommande
detaljplaneskede då även riskreducerande åtgärder
kan prövas.

Dagvatten
Marken sluttar svagt mot järnvägen och en del av
marken nära spåren skulle därför kunna användas
för dagvattenfördröjning. Dagvattenhantering bör
utredas i samband med detaljplanering.
Ett genomförande av programförslaget förväntas
inte öka andelen hårdgjorda ytor. Troligen minskar
andelen hårdgjord yta eftersom andelen bostäder
skulle öka och andelen verksamheter minska.

Planförslaget och dess konsekvenser Program för Larsbo 4 m.fl. - Godkännandehandling

Teknisk försörjning
Befintlig teknisk infrastruktur finns utbyggd i
Fabriksgatan och föreslås att ligga kvar. Befintlig
transformator inom Larsbo 5 föreslås bibehållas.

Upphävande av strandskydd
Området är ett av flera inom kommunen som
utgör ett LIS-område enligt en 2013 antagen
ändring (tematiskt tillägg) av översiktsplanen
(LIS-plan) vilken länsstyrelsen ställt sig bakom.
Kommunen har i denna bedömt att området har
ett strategiskt och attraktivt läge för utvecklingen
av främst bostäder och verksamheter och kan
på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen i
kommunen. Töreboda har ett utflöde av såväl
köpkraft som arbetskraft till omgivningen och
bland unga vuxna är arbetslösheten hög. Att
åstadkomma en mer positiv utvecklingstrend
befolkningsmässigt och ekonomiskt är mycket
angeläget för kommunen, inte minst för att kunna
upprätthålla god kommunal service. I länsstyrelsens
”Landsbygdsprogram för Västra Götalands län
2007 – 2013” lyder visionen ”en levande landsbygd
i hela länet”. För att åstadkomma en levande
landsbygd i Töreboda kommun krävs att alla
möjligheter som finns för att skapa attraktivitet
och livskraft i olika delar av kommunen tas tillvara.
Detta gäller såväl tätorter som småorter och den
renodlade landsbygden.
Strandskyddet är upphävt inom programområdet.
Vid utarbetande av ny detaljplan kommer dock
strandskyddet att återinträda. Vid upphävande av
det återinträdda strandskyddet avser kommunen att
som skäl åberopa landsbygdsutveckling i strandnära
läge. Som särskilt skäl åberopas att området utgör
ett LIS-område av vikt för en positiv utveckling av
såväl tätort som landsbygd.
Ett genomförande av programmets intentioner
bedöms förenligt med strandsskyddets syften på
kort och lång sikt. En förlängning av gång- och
cykelstråket förbättrar allmänhetens kontakt med
Göta kanal.

Miljökonsekvenser
Grundläggande hushållningsbestämmelser
I Töreboda centrum bedöms kommunens behov
av tätortsutveckling ha stort allmänt intresse och
väga tungt. Centralorten är en viktig generator för
landsbygdsutvecklingen i kommunen som helhet,
och dess utveckling bör därför ges hög prioritet.
Föreslagen utveckling bedöms påverka riksintresset
för friluftsliv positivt. Under förutsättning att
hänsyn tas till befintliga kulturmiljövärden i

samband med tätortsutveckling i Töreboda,
bedöms genomförandet av kommande detaljplan
påverka riksintresset för kulturmiljövård positivt.
Programområdet ligger på kort avstånd från
järnvägsspåret Västra stambanan. Förutsatt
att utvecklingen sker på ett sätt så att goda
trafikförhållanden, siktförhållanden, säkerhet
på och kring spåret samt möjlighet till
spårunderhållsarbete inte inskränks bedöms
riksintresset för kommunikation på Västra
stambanan inte påverkas negativt.
Särskilda hushållningsbestämmelser
Nationellt intresse för turism och rörligt
friluftsliv som är förknippat med de särskilda
hushållningsbestämmelserna bedöms kunna
påverkas positivt vid en utveckling av verksamheter
och turism. Utvecklingen antas stärka Töreboda
som attraktion och servicepunkt längs Göta kanal,
och därmed främja och berika turism och rörligt
friluftsliv längs kanalen.
Miljökvalitetsnormer
Föreslagen utveckling bedöms inte bidra till ett
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.
Miljökvalitetsnormer för vatten saknas för Göta
kanal.

Genomförandefrågor
Genomförandet av programmet avseende
administrativa, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska frågor kommer att hanteras och slutgiltigt
avgöras först i kommande detaljplan.

Fortsatt utredningsarbete
Följande utredningar som gjorts under
programarbetet behöver fördjupas och kompletteras
i samband med kommande detaljplanering:
•

Buller och vibrationer - Larsbo 4 m.fl., Sweco,
2014-05-08

•

Riskutredning - Larsbo 4 m.fl., Sweco, 201405-08

•

Översiktlig inventering av geotekniska och
miljötekniska förhållanden vid Larsbo 4 m.fl.,
BG&M Konsult AB, 2014-06-02

Vidare behöver följande utredningar tas fram i
detaljplaneskedet:
•

Dagvatten

•

Fortsatt utredning av bebyggelseutformning
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