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Detaljplanens syfte 

Syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av centrala Töreboda med i 
första hand ytterligare bostäder. Bakgrunden till uppdraget är att kommunen har 
förvärvat Snickaren 3 och här vill skapa förutsättningar för en högre  
boendetäthet än vad de befintliga planmässiga förutsättningarna medger. För att 
få en marginellt mer övergripande bild görs dock en översyn av de planmässiga 
förutsättningarna även för kvarteret i stort i samband med detta. 

Området ingår i det som i samrådshandlingen av kommunens nya översiktsplan 
är utpekat för förtätning av centrumkärnan.

Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa att nytillkommande bebyggelse 
förhåller sig till befintliga kulturhistoriska värden i stadskärnan på ett adekvat 
sätt, samt inte påverkar riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap. 6) Göta kanal 
negativt. 

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet är beläget i centrala Töreboda, precis söder om torget, och är cirka 
0,3 hektar stort. Området är i dagsläget bebyggt och det avgränsas i väster av 
Drottninggatan, i norr av torget, i öster av Östra Torggatan och i söder av  
Skolgatan. 

Planförfarande
Detaljplanen upprättas med ett standardförfarande i enlighet med reglerna i PBL 
2010:900.

Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Här redovisas bedömning av lämpligheten av markens användning utifrån 2  
kapitlet plan- och bygglagen (2010:900). 

Kulturvärden
Törebodas centrala delar som helhet utgör en kulturmiljö som bör värnas vid  
tillskott av ny bebyggelse och det finns kulturhistoriskt intressanta inslag såväl 
inom som utom planområdet. Anpassning till omgivande kulturmiljö är således 
en fråga som har bedömts behöva hanteras i planen, vilket har resulterat i att 
flera planbestämmelser som avser verka för detta har adderats plankartan.
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Befintlig byggnad på Snickaren 3 (vilket är den fastighet som har förvärvats av 
kommunen och där en högre boendetäthet genom antagandet av denna plan 
avses möjliggöras) är registrerad i bebyggelseregistret, men har inget lagskydd. 
Huset uppfördes 1897 och är ett före detta missionshus, som senare har byggts 
om till butik och bostad. I dagsläget föreligger ett restaureringsbehov och det är 
åtminstone delvis förvanskat. Töreboda kommun har ansökt om rivningslov för 
byggnaden i fråga. 

Planområdet ingår delvis i området för riksintresse för kulturmiljövård ”Göta 
kanal” (MB 3 kap. 6 §). Området är inte beläget i direkt kontakt med kanalen, utan 
avskiljs från kanalområdet av såväl mellanliggande bebyggelse som av väg 200/
Kungsgatan samt Västra stambanan. Värdebeskrivningen för riksintresset Göta 
kanal lyder enligt nedan: 

”Motivering:
Sveriges största och mest symbolladdade kanalmiljö, utförd 1810-32, med stor  
teknik- och kommunikationshistorisk betydelse.

Uttryck för riksintresset:
Hela kanalsträckningen med broar, slussar, hamnmiljöer, löneboställen, varv, vallar, 
trädridåer, m m, samt järnvägsmiljön vid Töreboda, viktig för förståelsen av  
kanalens senare historia under 1800-talets andra hälft.

I området ingår även:
Böckersboda by med 1800-talsbebyggelse och fornlämningsområde med fornborg 
och skeppssättningar.

Riksintresset berör Mariestads, Karlsborgs och Töreboda kommuner.”

Kommunens bedömning är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte 
kommer att få någon påverkan på kanalmiljön eller dess värdekärnor, inklusive 
järnvägsmiljön i Töreboda - detta då planområdet redan består av en bebyggd 
kvartersstruktur och är visuellt väl avskilt från kanalområdet. För att ett  
genomförande av detaljplanen skulle få påverkan på riksintresset i fråga hade den 
behövt vara väsentligt mer storskalig än vad planförslaget tillåter.
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Naturvärden
Planområdet består av redan bebyggd kvartersmark och detaljplanen bedöms 
inte påverka naturvärden.

Översvämning
Planområdet är beläget på nivåer omkring + 91 meter, vilket är relativt lågt i  
förhållande till Göta kanals höjd där den passerar planområdet. Då planområdet 
är väl avskilt från kanalen av bland annat banvallen (även om denna inte kan 
förutsättas vara helt tät) och planområdet även ligger på ett relativt betydande 
avstånd från kanalen, samt risken för översvämning från kanalen sannolikt är 
markant lägre än från ett oreglerat vattendrag bedöms överlag risken för  
översvämningar härifrån som mindre påtaglig.

Något som eventuellt skulle kunna ha en påverkan på planområdet är  
översvämning till följd av kraftiga skyfall. Då marken inom planområdet redan 
idag till stora delar är bebyggd och hårdgjord kommer dock ett genomförande av 
planen inte att leda till några markant försämrade möjligheter att infiltrera vatten 
kontra utgångsläget. Det finns heller inga tydliga lågpunkter inom planområdet 
enligt länsstyrelsens lågpunktskartering. 

Ytavrinning och lågpunkter - Snickaren

Figur 1: Kartutsnitt ur länsstyrelsens kartering ”Ytavrinning och lågpunkter”
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Trafik
Planområdet avgränsas av Östra Torggatan i öster, Skolgatan i söder och  
Drottninggatan i väster. I norr gränsar det mot torget. Idag har Snickaren 1 infart 
från Drottninggatan, Snickaren 2 och 3 infart från Östra Torggatan och Snickaren 
4 från Skolgatan. 

Farligt gods
Planområdet är beläget som närmast 70 meter från Kungsgatan/väg 200, som i 
det aktuella läget är rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Även 
Västra stambanan – belägen som närmast 115 meter från planområdet – utgör 
en transportled för farligt gods. Planområdet är i huvudsak väl avskilt från såväl 
vägen som järnvägen av mellanliggande bebyggelse.

Väg 200
Väg 200, sekundärled för farligt gods, belägen 70 meter från planområdet och 
med en skyltad hastighet på 50 km/h hade år 2017 en årsdygnstrafik på cirka 
6080 fordon, varav 465 lastbilar (tung trafik), vilket innebär att den tunga  
trafiken motsvarade cirka 7,6 % av den totala trafiken. Med utgångspunkt i att 
farligt gods-transporter utgör 2,5 % (riksgenomsnitt) av den tunga trafiken  
innebär det att antalet farligt gods-transporter som passerade planområdet på 
väg 200 var 12 (11,6) per dygn i genomsnitt, ett resonemang som alltså då inte 
tar med i beräkningen att väg 200 i det aktuella läget enbart utgör en  
sekundärled och inte en primärled för farligt gods. 

Med en prognostiserad ökning av motortrafiken med 1 % per år och med samma 
antagande avseende farligt gods-transporter innebär det att årsdygnstrafiken 
förbi planområdet år 2040 skulle vara 7640 fordon, varav tung trafik 580 fordon 
och farligt gods-transporter 15 (14,5) stycken. Ökningen av antalet transporter  
bedöms i sammanhanget ha marginell betydelse för risken för  
farligt gods-olyckor i området. 

Risker relaterade till en olycka med farligt gods utgörs av sannolikheten att en 
olycka med farligt gods inträffar och vad konsekvenserna av att en sådan olycka 
inträffar innebär. 
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Figur 2: Illustration som visar zonindelning för riskhantering enligt  
”Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt 

gods”, framtagen av länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra 
Götalands län. Zonerna representerar möjlig användning i  

förhållande till transportled för farligt gods. Zonerna har inga 
fasta gränser, utan det är riskbilden för det aktuella området som 

avgör lämplig markanvändning.

Konsekvenserna av en olycka med farligt gods är i hög utsträckning beroende av 
vilken typ av ämne som transporteras och ger upphov till den aktuella olyckan. 
Olika ämnen har olika egenskaper och det ingår i bedömningen att analysera  
sannolikheten för att en olycka av respektive slag inträffar. I sammanhanget kan 
det exempelvis sägas att det förekommer fler transporter med brandfarliga  
vätskor (klass 3) än med radioaktiva ämnen (klass 7) på Sveriges vägar. Således 
är det större risk att en farligt gods-olycka inträffar med brandfarliga vätskor än 
med radioaktiva ämnen. 

Brandfarliga vätskor utgör bland de vanligaste typerna av farligt gods som
transporteras på Sveriges vägar, här ingår exempelvis tankbilar med bensin och 
diesel.
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Ett inte otänkbart scenario är en olycka med brandfarliga vätskor på väg 200. Om 
godset tar skada finns risk att vätskor rinner från vägen och mot planområdet för 
att senare antändas. 

Avståndet från den sekundära farligt gods-leden - väg 200 - till planområdet är
som tidigare redovisat drygt 70 meter. Mellan vägen och planområdet sluttar 
förvisso marken i en något ogynnsam riktning sett ur detta hänseende - svagt 
nedåt mot planområdet - men planområdet avskärmas också i huvudsak från 
vägen av mellanliggande bebyggelse. 

Utifrån de få farligt gods-transporter som antas ske på väg 200 (i realiteten  
sannolikt färre än vad som har redovisats här givet att beräkningarna inte tar 
hänsyn till att vägen i fråga enbart är sekundär- och inte primärväg för  
farligt gods-transporter) och utifrån förhållandena på platsen mellan vägen och 
planområdet samt avståndet till planerad bebyggelse bedöms risker för  
människors hälsa och säkerhet ligga på en acceptabel nivå utan att några  
särskilda riskåtgärder behöver vidtas. 

Västra stambanan

Även risker relaterade till olycka med farligt gods på Västra stambanan - belägen 
som närmast 115 meter från planområdet - har bedömts som en del i  
planarbetet. 

I den riskutredning som genomfördes av Sweco 2014, i samband med  
upprättandet av detaljplan för Kanalparken (Riskutredning - Kanalparken),  
bedömdes riskerna relaterade till olycka med farligt gods inom det aktuella  
järnvägsavsnittet.

I rapporten i fråga bedömdes avståndet mellan järnvägen och bostäder kunna 
definieras till så lite som 40 meter - om bostadsområde eller verksamhet som 
uppmanade till stadigvarande vistelse skulle uppföras på ett mindre avstånd till 
järnvägen än så förordades att riskreducerande åtgärder skulle vidtas. 

Då det är samma järnvägsavsnitt med samma lokala förutsättningar och  
trafikmängder som löper förbi det nu aktuella planområdet bedöms dessa  
slutsatser vara relevanta även här. Då planområdet är beläget som kortast 115 
meter från järnvägen bedöms alltså användningen bostäder kunna godtas utan 
att några riskreducerande åtgärder eller liknande vidtas. 
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Kommunalteknisk försörjning
Planområdet är redan bebyggt och nuvarande anslutningar till VA-, el- och dag-
vattennätet bedöms som tillräckliga.

Planeringsunderlag och utredningar
Som underlag för detaljplanen finns nedanstående dokument.

• ”Skolgatan, Drottninggatan och Östra Torggatan - trafikmätningar augusti 
2020” (NTF Skaraborg, 2020)

• Rapport ”15-015-R1 Trafikbuller Kanalparken Töreboda kommun”  
(Akustikverkstan, 2015)

• ”Riskutredning - Kanalparken” (Sweco, 2014)
• Undersökning om betydande miljöpåverkan

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts som underlag för 
planarbetet. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av planen 
inte kan väntas ha betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen har den 31 mars 2020 meddelat att de delar kommunens åsikt.  

Buller
Vid detaljplanering av bostäder ska riskerna för att dessa blir utsatta för  
trafikbuller i en alltför stor utsträckning alltid bedömas, något som regleras i en 
förordning till miljöbalken. Gällande riktvärden är:  

• högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, samt
• högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid  

uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden.  

På följande sidor beräknas trafikbullerpåverkan från de bullerkällor som i första 
hand väntas påverka planområdet. 
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Drottninggatan, Skolgatan och Östra Torggatan
I syfte att kunna beräkna trafikbullerpåverkan på planområdet från de tre mest 
närliggande gatorna - Drottninggatan, Skolgatan och Östra Torggatan - har  
trafikmätningar genomförts på dessa under augusti 2020. Mätresultaten i sin 
helhet finns att ta del av i dokumentet ”Skolgatan, Drottninggatan och Östra 
Torggatan - trafikmätningar augusti 2020” (NTF Skaraborg, 2020), som hör till 
planhandlingarna. 

Sammanfattningsvis kunde det konstateras att befintlig årsdygnstrafik på  
Drottninggatan i det aktuella läget var 182 fordon, på Skolgatan 469 fordon och 
på Östra Torggatan 1092 fordon. Skyltad hastighet på samtliga av de tre gatorna 
är 50 km/h. 

På följande sida har trafikbullerpåverkan på planområdet från Östra Torggatan 
beräknats utifrån beräkningsmodell i Boverket och SKL:s vägledning ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken?”. Då trafikmängderna på Drottninggatan och Skolgatan är  
avgjort mindre och därmed också bullerpåverkan från dessa har det bedömts 
kunna dras tillräckliga slutsatser utifrån resultaten för Östra Torggatan. 

Figur 3: Mätpunkter för utförda trafikmätningar
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Tabell 1 Diagram 1 
Skyltad hastighet, km/h Avstånd till vägmitt i meter

< 40 50 60 70 80 90 100 110 10 50 100 150 200 250 300 350_

220 000 150 000 120 000 100 000
85

220 000 150 000 100 000 80 000 60 000

220 000 110 000 75 000 50 000 40 000 30 000
80

110 000 72 000 50 000 36 000 26 000 20 000

90 000 54 000 50 000 25 000 18 000 13 000 10 000
75

75 000 55 000 35 000 24 000 15 000 11 000 8 500 6 000

38 000 28 000 17 000 12 000 7 800 5 700 4 300
70

25 000 18 000 11 000 7 000 5 000 3 500

12 200 9 000 5 400 3 600 2 500 1 800
65

7 500 5 500 3 500 2 400 1 500

fo
rd

on
/d

yg
n

3 800 2 800 1 700 1 200 780 A

60

 d
B

än
gd

, 

2 500 1 800 1 100 700

D
yg

ns
ek

vi
va

le
nt

 lj
ud

ni
vå

,

ra
fik

m

1 220 900

T 55

50

56

Figur 4: Beräknat trafikbuller från Östra Torggatan

Avstånd mellan planområdet och vägmitt på Östra Torggatan är cirka 6 meter. 
Skyltad hastighet är som konstaterat 50 km/h. Årsdygnstrafik (ÅDT) är enligt 
utförd trafikmätning 1092 fordon. 

Detta resulterar i en beräknad ekvivalentnivå på 54 dBA vid planområdesgränsen, 
vilket innebär att ljudnivån vid bostadsbyggnads fasad kommer att vara under 
riktvärdet på 60 dBA. Däremot krävs det att eventuell uteplats utformas på ett 
medvetet sätt i syfte att uppnå riktvärdena för dessa - en bestämmelse avseende 
detta har därför adderats plankartan.

Som konstaterat är bullerpåverkan från Skolgatan respektive Drottninggatan 
avgjort mindre än det redan väldigt begränsade bullerpåverkan från Östra  
Torggatan, varpå närheten till dessa gator inte föranleder något ytterligare behov 
av regleringar, utöver ovan nämnda.
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Kungsgatan/väg 200
Trafikbullerpåverkan på planområdet från Kungsgatan/väg 200 beräknas vara 54 
dBA ekvivalent ljudnivå, baserat på beräkningar gjorda i enlighet med diagram 
från Boverket och SKL:s vägledning ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Att notera 
är att den aktuella beräkningsmodellen inte tar hänsyn till aspekter som  
markbeläggning, eller mellanliggande bebyggelse - sannolikt är bullerpåverkan 
härifrån i realiteten lägre än så här. Detta innebär dock att regleringar avseende 
placering och utformning av uteplats krävs. 

Västra stambanan
Västra stambanan löper genom Töreboda tätort och det kortaste avståndet  
mellan planområdet och spårmitt på järnvägen är cirka 120 meter. 

I samband med att detaljplan för Kanalparken (lagakraftdatum 2016-11-10) - ett 
område beläget öster om Göta kanal och i omedelbar närhet till Västra stambanan 
- togs fram genomfördes en trafikbullerutredning för trafiken på stambanan av 
Akustikverkstan. I rapport ”15-015-R1 Trafikbuller Kanalparken Töreboda  
kommun” (Akustikverkstan, 2015) framgår det att cirka 160 tåg/dag väntas  

Tabell 1 Diagram 1 
Skyltad hastighet, km/h Avstånd till vägmitt i meter

< 40 50 60 70 80 90 100 110 10 50 100 150 200 250 300 350_

220 000 150 000 120 000 100 000
85

220 000 150 000 100 000 80 000 60 000

220 000 110 000 75 000 50 000 40 000 30 000
80

110 000 72 000 50 000 36 000 26 000 20 000

90 000 54 000 50 000 25 000 18 000 13 000 10 000
75

75 000 55 000 35 000 24 000 15 000 11 000 8 500 6 000

38 000 28 000 17 000 12 000 7 800 5 700 4 300
70

25 000 18 000 11 000 7 000 5 000 3 500

12 200 9 000 5 400 3 600 2 500 1 800
65

7 500 5 500 3 500 2 400 1 500
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Figur 5: Beräknat trafikbuller från Kungsgatan/väg 200
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passera genom Töreboda år 2030, i hastigheter mellan 100 och 200 km/h - se 
tabell nedan. 

I rapporten i fråga konstateras det - med utgångspunkt i värdena i tabellen ovan 
- att riktvärdet för ekvivalentnivå (55 dB(A)) på 1,5 meters höjd uppnås cirka 
200-250 meter från järnvägens mitt, utan bullerskyddande åtgärder. Med en 2,5 
meter hög bullervall längs med järnvägen bedöms riktvärdet kunna uppnås cirka 
100-140 meter från järnvägens mitt. 

Sedan den aktuella rapporten togs fram har riktvärdet för ekvivalentnivå vid 
bostadsbyggnads fasad justerats upp från 55 till 60 dBA. Vid en jämförelse mellan 
de respektive planområdena kan det konstateras att de båda områdena utsätts 
för motsvarande spårtrafik avseende såväl omfattning som hastigheter, varför de 
i huvudsak bör vara jämförbara. Det nu aktuella planområdet är dock i huvudsak 
avgränsat från järnvägen av mellanliggande bebyggelse samt viss vegetation, som 
otvivelaktigen har en ljudavskärmande effekt. Detta bör innebära att  
planområdet - som alltså som närmast är beläget cirka 120 meter från spårmitt - 
uppnår det uppdaterade riktvärdet på 60 dBA ekvivalentnivå vid  
bostadsbyggnads fasad, utan att ytterligare bullerskyddande åtgärder behöver 
vidtas. Riktigheten i detta resonemang bekräftas av kartbilden på nästa sida - 
figur 7 - där det framgår att gränsen för 60 dBA ekvivalent ljudnivå på den västra 
sidan av Göta kanal går öster om det nu aktuella planområdet. 

Avseende ljudnivåer för balkonger och uteplatser konstateras det i samma  
rapport att riktvärdet för den maximala ljudnivån för dessa - 70 dBA - överskrids 
inom hela planområdet (Kanalparken) såväl utan åtgärd som med en 2,5 meter 
hög bulleravskärmning. Baserat på figur 8 på nästa sida tycks så inte vara fallet 
för det nu aktuella planområdet - en sådan bestämmelse har dock ändå adderats 
till plankartan, i syfte att hantera bullerpåverkan från väg 200. 

Figur 6: Framtidsprognos för Västra stambanan genom Töreboda, ur rapport  
”15-015-R1 Trafikbuller Kanalparken Töreboda kommun” 
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Figur 7: Beräknade ekvivalentnivåer utan åtgärd, ur rapport  
”15-015-R1 Trafikbuller Kanalparken Töreboda kommun” - nu 

aktuellt planområde är beläget strax väster om den röda linje som 
symboliserar gränsen för 60 dBA på den västra sidan av järnvägen

Figur 8: Beräknade maximalnivåer utan åtgärd, ur rapport  
”15-015-R1 Trafikbuller Kanalparken Töreboda kommun” - nu 

aktuellt planområde är beläget strax väster om den röda linje som 
symboliserar gränsen för 60 dBA på den västra sidan av järnvägen 
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Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser

B - bostäder (4 kap. 5 § 1 st 3 p)
Bostäder är en generell användningsbestämmelse som tillåter olika former av 
boende av varaktig karaktär. Även komplement till bostäder, som exempelvis 
förråd eller garage ingår i användningsslaget. Bestämmelsen är en anpassning till 
befintliga förhållanden på platsen och avser också svara mot kommunens önskan 
om att öka boendetätheten i centrala Töreboda. 

C - centrum (4 kap. 5 § 1 st 3 p)
Centrum är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för  
kombinationer av handel, service, samlingslokaler eller andra verksamheter som 
ligger centralt och ska vara lätta att nå. Denna bestämmelse syftar till att  
möjliggöra fortsatt användning av lokalerna för verksamheter i ett centralt läge. I 
centrumanvändningen ryms även funktioner som kontor och lokaler för tillfällig 
vistelse - exempelvis konferenslokaler eller olika typer av tillfällig övernattning. 
Användningen avser svara mot befintliga förhållanden på platsen och  
möjliggöra en fortsatt bred användning av området.
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Högsta byggnadshöjd är 11 meter (4 kap. 16 § 1 st 1 p)
Högsta byggnadshöjd reglerar byggnadens höjd från marken till skärningen  
mellan fasadplan och ett takplan med 45 graders lutning. Planen reglerar  
byggnadshöjden för del av planområdet till 11 meter för att motsvara nuvarande 
höjdsättning inom Snickaren 1 och 2, samt möjliggöra en högre boendetäthet 
inom Snickaren 3, vilket är en viktig del av planens syfte. 

I den stadsplan som denna detaljplan nu alltså ersätter var våningsantalet för 
Snickaren 1 och 2 reglerat till tre våningar, vilket där avsågs motsvara 10,6 meter. 
Avrundningen upp till 11 meter i denna plan innebär att det vid uppförande av 
ny byggnad (vilket är avsikten inom Snickaren 3) är möjligt att bygga upp till tre 
våningar med träbjälklag och förhöjd våningshöjd i bottenplan.

Högsta byggnadshöjd är 8 meter (4 kap. 16 § 1 st 1 p)
Högsta byggnadshöjd inom Snickaren 4 regleras till 8 meter, i syfte att verka för 
bevarande av befintlig byggnad och inte ge incitament för rivning. 

I den för kvarteret tidigare gällande stadsplanen var våningsantalet i denna del 
reglerat till två våningar, vilket enligt planbeskrivningen avsågs motsvara 7,6 
meter. 

Förhöjd rumshöjd  i 
bottenvåning: 3,2 m

Normalplan: 2,7 m

Träbjälklag: 
upp till 0,5 m
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Figur 9: Exempelsektioner med byggnadshöjd på 11 respektive 8 meter
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p1 (4 kap. 16 § 1) 
”Huvudbyggnad ska placeras i fastighetsgräns mot gata, parallellt med gatan”.
Planbestämmelsen syftar till att värna och förstärka den stadsmässiga  
bebyggelsestrukturen med flerbostadshus placerade i direkt kontakt med  
gatumiljön.

f1 (4 kap. 16 § 1)
”Byggnader ska anpassas och utformas med hänsyn till omgivande kulturmiljö”. 
Törebodas centrala delar utgör en kulturmiljö som bör värnas vid nytillskott. Det 
är av vikt att eventuella nya byggnader förhåller sig till omgivande bebyggelse och 
bebyggelsestrukturer på ett medvetet sätt - detta avser exempelvis skala,  
färgsättning och materialval. Eventuella nya byggnader behöver inte härma de 
befintliga byggnaderna i närområdet, men ska utformas så att de på ett tydligt 
sätt relaterar till dessa. 

f2 (4 kap. 16 § 1)
”Fasad på huvudbyggnad ska utföras utan synliga elementskarvar”.  
Utformningsbestämmelsen i fråga avser verka för att nytillkommande bebyggelse 
i kvarteret utformas på ett kvalitativt och platsanpassat sätt. 

f3 (4 kap. 16 § 1)
”Sockelvåning ska vara tydligt markerad”. Utformningsbestämmelsen i fråga avser 
ta fasta på framträdande drag hos bebyggelse inom och utom planområdet, och 
syftar liksom bestämmelse f1 och f2 till att verka för att eventuell ny bebyggelse i 
kvarteret stilmässigt matchar omgivande kulturmiljö.

f4 (4 kap. 16 § 1)
”Om uteplats eller balkonger anordnas i bullerutsatt läge ska minst en gemensam 
uteplats finnas som uppfyller kraven i bullerförordningen (2017:359)”. Det finns 
inget krav på att bostäder ska förses med uteplats eller balkonger, men om så 
görs måste minst en gemensam av dessa uppfylla gällande bullerlagstiftning. 
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Ansvar för utbyggnad och drift

Allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar och annan infrastruktur
Inom planområdet finns ingen allmän plats, men området är beläget inom  
kommunalt verksamhetsområde för VA. För eventuell utbyggnad och drift av el, 
fiber och fjärrvärme ligger ansvaret hos VänerEnergi AB.

Kvartersmark
Inom kvartersmark är respektive fastighetsägare ansvarig. 

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer
Kvarteret Snickaren omfattas innan aktuell plans laga kraft-vinnande av  
16-TÖF-479 ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för centrala delen 
i Töreboda köping” (1963), där angiven användning är område för handels- och 
bostadsändamål. Delar av kvarteret är reglerad som överbyggd gård eller annan 
terrassbyggnad. Maximalt antal våningar för handels- och bostadsändamålet är 
reglerat till tre i kvarterets norra del och två i den södra delen. Delen av kvarteret 
närmast Skolgatan är försedd med prickmark, och får alltså inte bebyggas. 

Aktuell detaljplan ersätter stadsplanen inom det område som detaljplanen  
omfattar. 

Planområdet berörs även av tomtindelning Snickaren från 1916 (akt 1663K-14). 
Denna upphävs i samband med detaljplanens laga kraft-vinnande. 

Figur 10: Utsnitt ur tidigare gällande plan för kvarteret Snickaren
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Figur 11: Tomtindelning för kvarteret Snickaren från 1916. Denna upphävs 
i samband med detaljplanens laga kraft-vinnande.
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Figur 12: Illustrationsplan över möjlig byggnation inom planområdet efter 
detaljplanens genomförande
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Snickaren 4: be�intlig byggnad bevaras 
företrädelsevis. I syfte att inte ge incitament 
för rivning de�inieras byggnadshöjden även 
fortsatt till en höjd som motsvarar dagens 
tvåvåningsbebyggelse.

Snickaren 1 & 2: byggnadshöjderna inom 
fastigheterna regleras även fortsatt till 
motsvarande dagens trevåningsbebyggelse.

Kommunhuset

Torget

Snickaren 3: i syfte att verka för en högre 
boendetäthet i stadskärnan tillåts här en 
högre byggnadshöjd - motsvarande tre 
våningar med möjlighet till förhöjd takhöjd i 
bottenplan. I syfte för att verka för att den 
nytillkommande bebyggelsen ansluter väl till 
omgivande kulturmiljö har ett antal 
egenskapsbestämmelser adderats 
plankartan - bland annat regleras 
byggnadens förhållande till gatan och att 
sockelvåningen ska vara tydligt markerad.

Skolgatan

Östr
a Torggatan

Drottn
inggatan

Figur 13: Volymskiss över möjlig byggnation inom planområdet efter  
detaljplanens genomförande - befintlig bebyggelse inom  

Snickaren 1, 2 och 4 har bevarats och befintlig byggnad på  
Snickaren 3 har ersatts med ett flerbostadshus i tre våningar, 

som bidrar till att öka boendetätheten i Törebodas centrala delar 
och ansluter till omgivande kulturmiljö avseende såväl placering 

och utformning som materialval. Företrädelsevis är den visuellt 
framhävda sockelvåningen något förhöjd, i syfte att kunna erbjuda 

attraktiva affärslokaler i ett tydligt entréläge. 
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