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Utveckling av Töreboda centrum är ett av de priori-
terade insatsområden som beskrivs i kommunens 
tillväxt- och näringslivsprogram som blev antaget i kom-
munfullmäktige 2007. Detta insatsområde har sedan ut-
vecklats från våren 2009 till mars 2010 genom framta-
gande av Gestaltningsprinciper för Töreboda centrum. 
Under 2009 genomfördes ett visionsarbete tillsammans 
med Design med omtanke. Inledningsvis fokuserades 
arbetet på att kartlägga behoven för användarna av 
miljön samt betydelsen av ökad användning av miljö- 
anpassade varor och tjänster för en hållbar utveckling. 
Genom ett antal Workshops har en framtidsvision över 
Töreboda centrum tagits fram. Målet med Visionen 
är att arbeta mot en förändring tjugo år framåt med slut-
mål år 2029.
 Vision ”Kanalkommunen” bygger på att ut-
veckla och marknadsföra den potential som finns i 
Töreboda med Göta kanal och Västra Stambanan som 
transportvägar. En tillgänglig småstad med alternativa 
boendemiljöer för befintliga invånare och besökare 
kompletterat med småskaliga butiker som bland annat 
erbjuder unika,  lokal- och närproducerade produkter. 
Tydliga stråk som knyter samman torget, gästhamnen 
och stationsområdet skapar förutsättningar för mötes-
platser att umgås vid i staden. Utsmyckning med grön-
ska och vatten samt ljussättning inarbetad i gestaltning-
en och miljön är viktigt för trivseln och estetiken och 
bidrar till en vacker, varierad och upplevelserik miljö för 
boende och besökare. 
 Avsikten med gestaltningsprinciperna är att 
skapa en sammanhållande inriktning för att alla kom-
mande gestaltningsprojekt ska arbeta mot samma mål. 
Principerna ger förutsättningar till att tidigt planera för 
en rimlig budget för utveckling, investering och under-
håll av gator och stadsrum.
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Gestaltningsprinciper för Töreboda centrum är ett doku-
ment som vill visa en sammanhållande strategi för det 
fortsatta gestaltningsarbetet med Töreboda centrum. 
Gestaltningsprinciperna försöker därför balansera mel-
lan att vara konkreta och visionära. Det här dokumentet 
ska ses som en ram och presenterar spelregler för det 
fortsatta arbetet där mer detaljerade studier behövs för 
gestaltningen av varje unik plats för att på sikt utveckla 
gestaltningen av stadens rum. Bilder och texter i det 
här dokumentet illustrerar en tolkning av spelreglerna 
och framtida möjlighet för gestaltningen av Töreboda 
centrum. Samtidigt är det viktigt att gestaltningsprinci-
per som ska fungera över lång tid i detaljutformningar 
kan justeras och tolkas på nya sätt vilket kan leda till 
alternativa utformningar än de som bilderna redovisar.

Vid en workshop hösten 2009 med frågeställningar om 
Törebodas framtid skapades begreppet Kanalstan. För 
målbilden ”Kanalkommunen” 2029 skrevs följande,

Kanalkommunen: Där gammalt möter 
nytt i en kreativ miljö har bidragit till 
att staden får uppmärksamhet långt 
utanför regionens gränser. 
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Visionsdokument
Kanalkommunen, Vatten, Grönska, Aktivitet



Undersökningar som gjorts under de senaste åren 
bland butiker, fastighetsägare och övriga aktörer i 
centrala Töreboda visar på behovet av att utveckla 
säkra, tillgängliga och trevliga miljöer med mångfald 
av aktiviteter som inbjuder människor att vilja vistas 
och bo i eller i nära anslutning till centrum. Tydliga 
stråk som binder samman torget med gästhamnen och 
stationsområdet ökar förutsättningarna att etablera 
hållbara etableringar i de butikslokaler som idag saknar 
verksamhet.
 Skapas en vacker, upplevelserik och varierad 
stadsmiljö ökar förutsättningarna att behålla en god 
service och ett brett utbud av varor och tjänster för 
befintliga kommuninvånare och för alla de gäster som 
besöker Töreboda.

�

Befintlig situation
Törebodaandan, Utveckla mångfald, God service, 

Götakanal Torghandel i Töreboda

Kungsgatan Torget

Törebodas blåsorkester och drillflickor underhåller Törebodafestivalen



Det som dominerar upplevelsen av landskapet runt 
Töreboda är den stora himlen. Töreboda ligger på en 
öppen slätt vilket skapar en stor himmelssfär över hela 
staden med sin omgivning. Närvaron av Landskapet är 
mycket påtaglig i Töreboda centrum genom att bebyg-
gelsen är låg och småskalig och att centrumbebyg-
gelsen med tydlig kvartersbebyggelse snabbt övergår 
i en öppnare bebyggelse med mestadels villor. Den 
öppnare bebyggelsekaraktären skapar dessutom en 
mycket grön upplevelse av staden genom all växtlighet 
som finns i trädgårdar och mindre parker. 
 Göta kanal är en viktig del av Törebodas 
omgivande landskap, kanalen med sina horisontella 
vallar och trädplantering har en tydlig egen identitet i 
Landskapet.  Kanalen har dessutom en mycket viktig 
funktion som besöksmål för turister, både för besök vid 
exempelvis slussar och för resor längs med kanalen 
med båt eller cykel.  

Landskapsanalys
Öppenhet, Himmel, Kanalen, Trädgårdar�

Trädgård och uteservering för restaurang och pensionat 
prästgården

Torget
Foto över Töreboda centrum

Töreboda från Mariestadsvägen

Götakanal



�Götakanal, Töreboda och det omgivande landskapet 



stråk aktiviteter
Töreboda har historiskt genomgått en utveckling från 
tätare stadsstrukturer vid korsningen mellan västra 
stambanan och Götakanal till mer utglesade bebyg-
gelseområden uppdelade i villaområden och industri/ 
verksamhetsområden. Denna utveckling har fått konse-
kvenser för hur vi rör oss i staden och många tar idag 
bilen från bostaden in till centrum för att handla, åka till 
arbetet eller till fritidsaktiviteterna. 

Bebyggelsens struktur och planering har koncentrerat 
resande och transporter till olika stråk genom staden. 
stråk som är viktiga att utgå från i den fortsatta utveck-
lingen av Töreboda centrum. (Med stråk menar vi i det 
här dokumentet en passage genom staden. Ett stråk 
kan vara för olika trafikanter, gångare, cyklar eller bilar. 
Passagen leder människors rörelse genom staden.) 
Handelsverksamheter har lättare att etablera sig och 
överleva vid stråk och platser där många rör sig. Töre-
boda har med sina framträdande stråk från den om-
givande staden mot centrum en god förutsättning att i 
utvecklingsarbetet förtydliga dessa stråk ytterligare och 
arbeta aktivt med stråkens gestaltning för att skapa nya 
kvaliteter i centrum. 
  

Parkering
Parkeringslösningar i strategiska lägen är av stor vikt 
för att skapa en levande stadsmiljö. Parkeringarna 
måste ligga bra till i förhållande till funktioner och aktivi-
teter i centrum. Samtidigt bör bilarna placeras så att det 
gemensamma stadsrummet inte upplevs överbelamrat 
med bilar och trafik. 

Under hösten 2009 har beläggningen av parkerings-
platserna i Töreboda centrum studerats. Parkerings-
situationen i Töreboda är bra med många parkerings-
platser runt torget och de närmsta gatorna som vid de 
flesta tider har en beläggning långt under sin maxka-
pacitet. Däremot är parkeringsfickorna vid torget något 
smala och behöver breddas.

Stråk, Aktiviteter
Tillgänglighet, Centrum, Villaområden, Verksamhetsområden, Handelsverksamhet, Parkering �

Kungsgatan mot Skövde

Alléplantering vid Kyrkogata

Töreboda cykelaffär, bebyggelsens placering och 
relation till gatan är viktig för att ge förutsättningar 

för verksamheter och handel. 

Kartläggning av parkeringar i 
Töreboda centrum hösten 2009



�Kartläggning av befintliga stråk, handelsetableringar och verksamheter



Under våren 2009 genomförde kommunen i nära sam-
arbete med Svensk Handel i Töreboda och Fastighets-
ägarna en behovsanalys hur invånare och besökare 
upplever miljön i centrala Töreboda. Behovsanalysen 
gjordes genom 28 intervjuer uppdelat på målgrupperna. 
Svaren och analyserna från intervjuerna går att läsa i 
sin helhet i Verksamhetsprogrammet från Design med 
omtanke.

Målgrupperna som analysen genomfördes på var 
personer som bor, arbetar, besöker eller underhåller 
miljön.

Sammanfattningen av undersökningen visar att det är 
nära till de flesta butikerna.  Utbud av varor och tjänster 
i butikerna är begränsat men man upplever att man får 
en bra service och ingen trängsel i butikerna.

Parkeringsplatserna på torget upplever många är 
trånga, i övrigt är det inget stort problem att parkera i 
centrum.

Tillgängligheten till butiker och tillgängligheten inne i 
butikerna är begränsad.

Miljön på och omkring torget önskar man förbättra, 
gröna ytor, vatten, kompletterat med aktiviteter skulle 
bidra till ökad puls i miljön.

Töreboda Festivalen lyfter många fram som ett viktigt 
arrangemang som drar många besökare till miljön vart 
tredje år.

Belysning på träd och fasader skulle under den mörka 
årstiden en trevligare och varmare stad och bidra till en 
säkrare och attraktivare miljö.

Behov och önskemål
Grönska, Belysning, Tillgänglighet, Töreboda Festivalen, Parkering�0
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Torget under Törebodafestivalen

Kungsgatan, via Parkgatan ses Torget och kommunhuset

Färjan Lina på väg över Götakanal
Turism och handel längs med Götakanal 

lockar många till Töreboda



Centralt för en levande stad, ett levande samhälle är 
dess utveckling, vilja till förändring och invånarnas 
möjlighet och vilja till delaktighet i staden. Utveckling 
måste ske både vad gäller ekonomi och kultur och 
samtidigt vara långvarigt hållbar i utnyttjandet av resur-
ser. Staden är dessutom ofta ett resultat av en historisk 
utveckling över lång tid som synliggörs i blandningen 
av nya och gamla byggnader, stora träd, gatsten och 
gammal asfalt.
  Men framförallt är det de som befolkar staden 
som gör den levande. Det är deras engagemang som 
synliggörs i det gemensamma stadsrummet, deras ak-
tiviteter och förmåga och vilja att använda staden som 
etablerar det som många ser som en levande stadsmil-
jö. Staden är till för samhällets utveckling och stadens 
sammansättning av gator, platser och stråk skapar 
förutsättningar för en levande och väl fungerande stad. 
Gestaltningen i sig själv kan inte etablera innehåll och 
aktiviteter. 
 God gestaltning kan skapa förutsättningar och 
inspiration genom att vara varierad, tillgänglig, anpas-
sad i sin skala och öppen för förändring både långsik-
tigt och temporärt. Det publika rummet måste fungera 
som en gemensam mötesplats som i sin tur etablerar 
och stödjer relationer mellan stadens invånare. 
 För att skapa delaktighet, variation och inspira-
tion är ordet kvalitet centralt. Gestaltningsprogrammet 
för Töreboda centrum vill synliggöra Törebodas möjlig-
heter att utveckla sin egenkaraktär och genom föränd-
ringar och justeringar synliggöra befintliga, och utveckla 
nya kvaliteter i Töreboda centrum.
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Vad skapar en levande småstad?
Delaktighet, Inspiration, Förändring, Utveckling, Invånare, Variation  

Plantering av framtidens träd under Törebodafestivalen 2009
Götakanal är viktig för Törebodas identitet

Torghandel i Töreboda
Livet i staden beror till stora delar på invånarnas 
vilja att använda staden för att leva tillsammans. 

Det omgivande landskapet, grönska och vatten är 
viktiga delar i en levande stadsmiljö.  
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En utbyggbar strategi
Platser och Stråk, Spelregler, Tid, Övergripande principer 

• Tydliggöra centrums olika stråk
Befintliga stråk, infartsstråk och promenadstråk genom 
staden förstärks, för att på så sätt tydligare knyta torget 
och centrum till sin omgivning. 

• Knyta samman kanalen och torget
För att etablera en ny kvalitet i Töreboda centrum 
föreslås att Götakanal, Resecentrum, Kungsgatan och 
torget knyts samman med en ny parkstruktur.
 

• Utveckla torgets rutnätsmönster
Som en strategi för att utveckla stråken och Torget över 
lång tid utgår gestaltningen från torgets rutmönster som 
får utgöra ramarna för utvecklingen och ombyggnaden 
av platser, gator och stråk.

• Variation och Temporära aktiviteter
Den strikta struktur som torgets rutmönster följer före-
slås varieras genom inslag av publik konst, grönska, 
blommor och temporära aktiviteter i staden.

Ambitionen med det här dokumentet är att skapa en 
framtidsbild av staden som kommer att genomföras 
under många år. I det sammanhanget är det viktigt att 
arbeta med en struktur och ett ramverk för utvecklingen 
istället för en plan på ett färdigt resultat. Det ger ett 
antal spelregler för utvecklingen av Töreboda som gör 
det färdiga resultatet påverkningsbart i detalj men sam-
manhållet i sin helhet. Det ger också en struktur som 
går att bygga ut i olika etapper i olika riktningar och 
med olika tid och hastighet på genomförandet. 
 Gestaltningsprinciperna för Töreboda centrum 
utgår från en analys av hela tätorten med fördjupning 
och förslag på förändringar i centrum, förändringsarbe-
tet utgår från fyra övergripande principer. 
 Genom de här fyra principerna ger Gestalt-
ningsprogrammet ramarna för utvecklingen av den 
fysiska miljön i Töreboda centrum.
Genom att gestaltningen är sammanhållen av ett geo-
metriskt system som hämtar sin inspiration från Tor-
gets befintliga rutnät är förhoppningen att centrum kan 
utvecklas både i olika steg och sekvenser men också 
över tid förfinas i sina detaljer. Material kan bytas ut 
och renoveras, asfalt kan finnas kvar inledningsvis om 
rutnätets linjer etableras och senare kan asfalten bytas 
ut mot exempelvis natursten.  

Lucktomter
I Töreboda centrum finns det ett antal lucktomter i kvar-
terstrukturen. Målsättningen för dessa tomter bör vara 
att de ska byggas igen med ny bebyggelse. Det samma 
gäller för välväxt och bevarandevärd växtlighet och träd 
som bör bevaras och inarbetas i den nya bebyggelsen.

 



Program Aktiviteter
En stads verksamheter och aktiviteter är ofta det mest 
synliga beviset på en levande stadsmiljö. I arbetet med 
gestaltningsprogrammet har vi försökt ge olika platser 
och olika rum i staden olika inriktningar och karaktär 
för att hitta en tydlig övergripande struktur.  Samtidigt 
som en sådan beskrivning av staden är en förenkling 
av verkligheten eftersom det troliga och kanske mest 
intressanta är när aktiviteter och oplanerade händelser 
sker i nya sammanhang. 
 Föreslagna aktiviteter ska därför ses som en 
övergripande struktur som i verkligheten förhoppnings-
vis kommer att förändras och utvecklas över tid.  

Tillgänglighet
Den övergripande tanken med att gestaltningsarbe-
tet fokuserar på att förstärka stråk för rörelse genom 
staden beror på viljan att förbättra möjligheterna att 
bedriva affärsverksamhet i lokaler mot gaturummet. 
Detta sker genom förbättrad tillgänglighet till centrum 
och i centrum genom exempelvis bredare trottoarer och 
förslag på åtgärder för tillgänglighet till butiker för alla; 
unga, barnvagnar, äldre och funktionshindrade. Genom 
en förbättrad tillgänglighet för grupper som har svårt att 
ta sig fram på grund av olika hinder skapas en stads-
miljö med förbättrad tillgänglighet för alla. I arbetet med 
tillgänglighet är det viktigt att se alla grupper med olika 
svårigheter i stadsmiljön. Svårigheter att röra sig, se 
och höra blir idag ofta ihågkomna i planeringsarbetet. 
Men även grupper med svårigheter att bearbeta och 
tolka information är viktiga att stödja med utformningen. 
Genom tydlighet och en logisk struktur kan oriente-
ringen i stadsrummet stödjas. Genom att i gestalt-
ningen konsekvent använda vissa material, former eller 
ytstrukturer i exempelvis gathörn och entréer ökar igen-
känningsfaktorn för alla. Denna extra omsorg kommer 
även nya besökare och stressade personer till godo. 
Att planera staden för olika sikthöjder ger mervärde för 
barn, rullstolsburna, kortväxta och de som exempelvis 
sitter på uteserveringarna.
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Program, Aktiviteter, Tillgänglighet
Använd staden! Verksamheter, levande stadsmiljö, Temporära aktivititeter, Förtydligade stråk 

Använd staden för utställningar och tillfälliga verksamheter! 

Används staden för spontana idéer och upptåg!

Använd staden för handel!

Används staden för spontana idéer och upptåg!

Använd staden för festival!

Använd staden för sport, idrott, lek och fritid!



Gestaltningsprinciperna har under hela utvecklingsar-
betet relaterats till både en lokal, detaljerad skala och 
en övergripande skala där staden ses i ett regionalt 
perspektiv. Att se staden från en övergripande nivå är 
viktigt i ett samhälle där resande, transporter och rela-
tioner över längre avstånd blir mer betydelsefulla. 
 Gestaltningsarbetet i Töreboda centrum på-
verkar och påverkas av Törebodas roll och betydelse i 
regionen. Hur Töreboda upplevs av resande från andra 
orter till Töreboda centrum, exempelvis till resecentrum 
och kanalen är därför viktigt för den lokala gestalt-
ningen. Utformningen av gaturum och platser måste 
också relateras till olika hastigheter. Detaljer som går 
att uppleva i en gående hastighet är ofta inte märkbara 
när man åker bil. Sammanhang som går att se när man 
åker i 50 km i timmen är svåra att upptäcka för gående 
i 4 km i timmen. På en detaljerad nivå är frågor kring 
variation, breddmått på trottoarer och gator mycket vik-
tiga för att skapa en stadsmiljö som går att förstå och 
uppleva som kvalitativ med kroppen.
 De föreslagna gestaltningsprinciperna utgår i 
genomförandet från det rutnät som finns i markbelägg-
ningen på torget idag. Tanken är att detta mönster ska-
par en ram för ombyggnationen av framtida gator som 
med sina 4,7 meter stora rutor ger ett återkommande 
mönster som ger rytm till stråken genom centrum. Det-
ta mönster anpassas till varje unik situation i staden. 
Variation skapas genom att rutmönstret byggs med en 
variation av olika material. Det finns också möjlighet att 
inledningsvis bara bygga rutmönstrets linjer och på sikt 
utveckla gaturum och platser vidare genom att uppgra-
dera hela ytor. Förhoppningen är att den gemensamma 
utgångspunkten i torgets rutnät skapar en sammanhål-
len egenkaraktär för Töreboda centrum. Olika platser 
får en varierad utformning men sammanhållen genom 
ett tydligt släktskap.

��

Skala
Detaljer, Helhet, Variation, Människan, Hastighet, Rytm, 

Det är viktigt att stadens rum har en skala som är anpassad till 
människans mått

Växter och grönska förstärker upplevelsen av tid genom 
årstidernas skiftningar och föränderlighet

Törebodas torg är tydligt avgränsat och är omgivet av en varierad 
bebyggelse

Det avgränsade stadsrummet och det öppna 
landskapet skapar kontrast



Den sammanhållande tanken om ett rutnät som utgår 
från torgets befintliga markbeläggning kräver en stor 
variation i val av material för kommande ombyggnation 
av gaturum och platser för att det ska bli en varierad 
och händelserik stadsmiljö. Principen bör vara den att 
desto mindre mängd av ett material som används i 
stadsmiljön ska kvalitén och detaljering på genomför-
andet ökas. 
  För att visa på den stora tillgång som Götaka-
nal utgör i Töreboda och förstärka relationen till kana-
len är vatten som inslag i stadsmiljöerna viktigt. Vatten 
har dessutom en speglande egenskap som förstärker 
närvaron av himmelen i gaturummet. Bearbetningen 
och komplettering med publik konst är också ett sätt att 
punktvis i det tydliga geometriska rutnätsmönstret be-
rika markbeläggningen. Ett strikt geometriskt mönster 
behöver kontraster för att bli berikande. Kontrast ska-
pas i möten med befintliga markbeläggningar, befintlig 
bebyggelse och nya gröna rum och inslag i staden. 
Trädplantering i gaturummet är ett viktigt inslag för att 
skapa kontrast och gröna ytor ges med fördel en friare 
geometrisk form i möten med det nya rutnätet. 
 Att se och utgå från den befintliga miljön i eta-
bleringen av nya miljöer är mycket viktigt för att införa 
nya unika kvaliteter i Töreboda centrum. I en befintlig 
stadsmiljö är det viktigt att ekonomiskt tänka långsiktigt 
i nya etableringar och arbeta med material som klarar 
slitage, åldras vackert och kräver lite underhåll. Val av 
material bör göras med utgångspunkt i miljömässig och 
social hållbarhet. Sten- betong- och asfaltbeläggningar 
bör tas från brytning med bra social och miljömässig 
hänsyn. Trä bör komma från hållbart skogsbruk och 
kemikalieinnehållet bör begränsas. Metallmaterial kan 
med fördel vara återvunnet, återvinningsbart och så 
fritt från tungmetaller som möjligt. Ytbehandlingar bör 
väljas både med hänsyn till slitstyrka och kemikaliein-
nehåll.

Material
Kvalitet, Kontraster, Gemensam karaktär, Ekonomi, Livslängd,Befintliga kvaliteter, Det förfinade   ��

ASFALT
För större oömma ytor

BETONG
För ytor som ska anpassas lek 
och aktivitet är betong ofta ett bra 
material. Mindre friktion skapar en 
tystare miljö och färre skrubbsår. 

NATURSTEN 1
Bearbetad natursten, krysshamrad, 
hyvlad, polerad. Komplement till 
trottoarer och platser där det 
eftersträvas en högre 
kvalitet

NATURSTEN 2
Natursten som läggs i linjer och 
rutor och delar upp till exempel 
en asfaltsyta ger hela ytan en mer 
bearbetad karaktär. 

GATSTEN
Genom att använda olika storle-
kar, från knott till storgatsten kan 
gatsten skapa stor variation och be-
roende på mönsterläggning skapas 
nästan upplevelsen av en textil yta. 

HIMLEN
Törebodas skala på bebyggelsen 
och gaturummen gör himlen väldigt 
närvarande i stadsrummen. Reflek-
terande material och vattenspeglar 
förstärker denna närvaro i stadens 
rum.   

VATTEN
Kanalen och dess vatten är central 
för Töreboda. Vatten utgör därför 
ett viktigt inslag för att ge karaktär 
till Töreboda centrum. 

GRÖNSKA, BLOMMOR
Bebyggelsen runt centrum känne-
tecknas av villabebyggelse med väl 
uppväxta trädgårdar. Mer grönska 
utgör ett viktigt inslag i gestaltnings-
principerna för Töreboda centrum. 

DET FÖRFINADE
Som kontrast till de mer generella 
markbeläggningarna som redovisas 
här behöver förfinade material och 
kompletterande konst användas.  
Dessa väljs från delprojekt till del-
projekt med syfte att skapa variation 
och berika stadsmiljön. 



��
Belysning
I dag finns ett antal olika typer av belysningsarmaturer 
längs med gatorna i Töreboda. Dessa bör på sikt flyttas 
och placeras så att stråken i staden även förtydligas 
med hjälp av belysningen. Hänsyn i detta arbete bör 
tas till vilken typ av stråk som blir belyst. Befintliga 
armaturer kan också kompletteras med nya reflektorer 
och skärmar för att förändra belysningskaraktär till att 
bättre samspela med gaturummets övriga gestaltning. 
Övergripande mål är att lysa upp ytor som reflekterar 
och sprider ljuset istället för belysningsarmaturer med 
direkt synliga ljuskällor. Belysningen kan även göras 
interaktiv och förändras beroende på hur människor 
rör sig och agerar. Vegetation och inslag av vatten ska 
belysas för att skapa säkrare grönområden och för att 
grönskan även kvällstid ska vara ett tydligt inslag i det 
gemensamma rummet. Vatten i rörelse ger dessutom 
ett varierat ljusspel. Bänkar och sittmöjligheter kom-
pletteras med belysning som lyser upp den närmaste 
omgivningen och gör att de ges en värmande och 
ombonad karaktär. 
 Butiks- och fastighetsägare uppmuntras att låta 
skyltfönster även lysa kvällstid för att berika gaturum-
met och platser. 
 Bra belysning skapar säkra miljöer kvällstid. 
Därför ska belysningen gestaltas så att den inte skapar 
mörka osäkra miljöer där man kvällstid måste röra sig.
 Mer ljus är inte alltid bättre ljus. Att satsa på 
medveten belysningsplanering med modern, energief-
fektiv belysning och bra styrning av belysningen ger 
stora effekter på både energiförbrukning och upple-
velse.

Skyltar, reklam
Skyltars syfte är att vara synliga och informera vilket 
gör att de ofta upplevs som mycket påtagliga i stads-
rummet. Det här gäller både för informations- och hän-
visningsskyltar för trafik och reklamskyltar för butiker. 
För utformningen av skyltar är det viktigt att frågor om 
vem som ska se skylten, vad den ska kommunicera 

Belysning, Skyltar reklam
Belyst, Sammanhållen karaktär, Interaktiv, Värme, Berikande, Komunikation

och hur skyltens gestaltning förstärker skyltens bud-
skap besvaras. Det är viktigt att i skyltutformning ta 
hänsyn till personer som har svårt att se och att tolka 
information. Skylten bör utformas så att den kan läsas 
och förstås av så många som möjligt inom avsedda 
avstånd. Skyltar på fasader ska utformas i stil med den 
byggnad som de är monterade på.  Skyltar ska place-
ras så att skylt och fasad fungerar tillsammans. Skyltar 
ska i första hand monteras på fasaden istället för att 
täcka delar av skyltfönster och skyltar bör i första hand 
belysas och ej utformas som ljuslådor. Utformning av 
skyltar ska stämmas av med kommunen innan skylten 
färdigställs.

Lysande sittbänkar  

Upplyst grönska och vegetation Byggnadernas verksamhet och affärernas skyltfönster lyser upp och 
utvidgar stadens rum. Skyltars utformning och placering ska 

samspela med verksamheten och arkitekturen.  

Principsektion Parkgatan

Kommunhuset har en spännande fasad att belysa. Belysningen kan 
göras interaktiv där förbipasserande kan påverka 
belysningen genom att exempelvis byta färg på fasaden.



��



��

LEKPARKEN
I anslutning till Torget skapas en ny plats för lek, aktivitet och rekrea-

tion.  

TORGET
Torget får en gestaltning som förtydligar torget som rum i staden och 
förstärker de gröna och blå inslagen.  

PARKGATAN
En ny koppling mellan 
Järnvägsparken och Festivalparken skapa ett nytt grönt rum i staden 
som inför en ny kvalitet i Töreboda centrum   

De tre viktigaste platserna i gestaltningsprogrammet är 
Torget, Parkgatan och Lekparken norr om Ica. Plat-
serna i Gestaltningsprogrammet har fått olika teman för 
att skapa en tydlig övergripande struktur. 

Platser
Torget, Lekparken, Parkgatan, Identitet 



Torget
Vatten, Grönska, Stråk, Torgets rutmönster, Breda trottoarer�0

BILAR
Alla gator till och från torget blir 
dubbelriktade för att förenkla tillgängligheten 
till torget. 

KOMMUNHUSET
En ny entré med medborgarkontor är en viktig 
förändring för att skapa ett mer händelserikt 
torg

TROTTOARER
Runt torget breddas trottoarerna och får en ny 
markbehandling med inspiration från torgets 
rutmönster. 

PARKERING
Torgets parkering får bredare parkeringsfick-
or, trottoarparkering flyttas till aktivitetsparken.
Vid parkering finns Laddstationer för elbilar.  

Torgets befintliga markbeläggning har utgjort inspira-
tion för gestaltningsprincipernas förslag att arbeta med 
ett återkommande rutnät vid ombyggnad av stadsrum-
men i centrum. Därför föreslås rutnätet även fortsätt-
ningsvis framträda tydligt som markbeläggning och 
som torgets centrum. Trottoarerna runt torget föreslås 
bli breddade för att skapa bättre förutsättningar för ute-
serveringar och butiker. En bredare trottoar förenklar 
också möjligheterna att göra butiker tillgängliga genom 
att ge plats för nya ramper och trappor. Trottoarparke-
ringen runt torget flyttas till närliggande gator. Genom 
att flytta bilarna och bredda trottoarerna runt torget 
förtydligas torget som rum hela vägen ut till de omkring-
liggande husens fasader. Linjerna i torgets rutnät kan 
på sikt byggas om till grunda rännor för vatten. Torgets 
Trädplanteringar har på grund av Törebodafestivalen 
blivit hårt beskurna de senaste åren. För att öka torgets 
gröna inslag kan vissa av torgets rutor kompletteras 
med gröna inslag, planteringslådor med tvååriga växter 
och andra temporära planteringar som skapar variation. 
Torghandel kommer fortsättningsvis vara en viktig akti-
vitet på torget och nya inslag av grönska och vatten ska 
inte placeras så att det förhindrar möjlighet till handeln. 

Vy av förslag på ny entré till byggnad längs med Östra Torggatan
Tack vare de uppvärmda bänkarna kan jag ta elvakaffet ute redan i 
mitten på mars.



��Jag tror det började med en ny entré till kommunhuset, sen 
byggdes rännan med vatten från järnvägsparken!Vy av torget från Parkgatan / Östra Torggatan. 



Parkgatan
Rekreation, Ny kvalitet, Vatten, Grönska, Koppling��

Gatan mellan Kungsgatan och Torget som idag är 
avstängd och i stort sett består av asfalt byggs om till 
ett parkrum mitt i staden. Parken förbinder Järnvägs-
parken med Torget och Festivalparken. 
Parkgatan är i sin gestaltning tänkt att stå som kontrast 
till centrums övriga gator och vill med sitt gröna inslag 
berika hela centrum. 
En viktig del i gestaltningen av parken är vatten som 
anläggs via mindre dammar i Järnvägsparken och 
Festivalparken och som förbinds via ett antal små 
bassänger, fontäner, rännor och bäckar. Tanken med 
vattnet är att skapa en tydligare koppling mellan torget 
och kanalen. Dammar och rännor utgöra också en lek-
plats mitt i staden och vid Festivalparken ordnas med 
en liten linfärja för lek. 
Parkgatan byggs om till gångfartsgata som möjliggöra 
för bilar att på de gåendes villkor köra in till garage i 
kvarteret advokaten och till parkeringsplatser vid biblio-
teket.

Vy från bibliotekets entré mot torget, 
Vi startade med spontanteater för fem år sedan när asfalten här försvann! 

På sommaren är vi ute annars håller vi till inne i ungdomshuset. 

Vy från festivalparken mot torget
Vi bor här i närheten och leker här varje dag!



��

MINILINA
I parken bredvid torget iordningställs en grund 
bassäng med plats för en liten draglina för lek. 

VATTENRÄNNA
Över torget leds vatten i en grund ränna som 
ersätter rutnätets linjer. 

SCEN
Utanför kulturhuset iordningställs en mindre 
scen som berikar Parkgatan. 

VATTENSPEGEL / VATTENLEK
Utanför Bibliotekets entré byggs en mindre 
vattenspegel som kombineras med sittbänkar. 
Vattnet förbinds till torget med ett antal små 
bassänger, slussar och rännilar.  

DAMMEN
Som en del av järnvägsparken byggs en liten 
damm. vid vattnet ordnas med sittplatser, 
utekök och lekplats

Karta över Parkgatan, skala  1:1250



Karta över Lekparken, skala  1:1000

Vy över Lekparken från söder, picknick!

�4
Norr om torget ligger lekparken, en yta som idag är 
tydlig som rum i staden tack vare de slutna fasaderna 
på omkringliggande bebyggelse. Den gröna gräsmattan 
är idag tyvärr inhägnad av ett staket och därför dåligt 
utnyttjad som gemensamt rum i staden.
Gestaltningsprinciperna föreslår att platsen gestaltas 
som en allmän park för lek och aktivitet. Halva ytan får 
en hårdgjord yta anpassad till sport och lek. Den hård-
gjorda ytan kompletteras med basketkorgar och mål för 
att uppmuntra till uppvisning av sport i staden. Delar av 
platsen byggs som ett modellerat landskap som utgörs 
av en scen, ramper och kanter att leka och åka på. 
Den gröna delen av parken kompletteras med lekred-
skap, gungor och en stor sandlåda. Intill finns möjlighet 
till utekök och plats för picknickfiltar. 
Platsen måste även i fortsättningen vara inhägnad med 
staket för att även fortsättningsvis fungera som lekplats 
för den intilliggande förskolan. Dagens staket bör delvis 
få fler öppningar och dels kompletteras med högre nät 
för att hålla bollar på plats.

BILAR
Kompletterande parkeringsplatser
Med laddstationer för elbilar

VARIERADE HÖJDER
En del av den hårdgjorda delen av platsen 
gestaltas så den skapar ett landskap för lek. 
Kan också användas som scen. 

SPORT, LEK
På platsen iordningställs utrustning för olika 
sporter och lek, en uppvisningsplats i staden.  

GRÖNYTA
Halva platsen byggs som en grön yta för lek 
och vila. Här finns klätterställningar, klätter 
träd, gungor, sandlåda, plats förberedd för 
picnickfiltar 

LEKPLATS
Lekplatsen ska vara öppen för alla barn, ung-
dommar och vuxna men även kunna fungera 
som lekplats för exempelvis förskola.   

Lekparken
Aktivitet, Lek, Idrott, Temporära aktiviteter, 



Vy över Lekparken från norr, 
Tipspromenaden i Töreboda på lördagarna vill ingen missa! ��



Infartsstråk
I arbetet med att relatera Töreboda till en större skala, 
regionen är infartsstråken av stor betydelse. Det gäller 
även för att förankra centrum till Törebodas övriga be-
byggelse. Som ofta i mindre städer använder de flesta 
bil även för lokala resor, från bostaden in till centrum.  
Infartsstråken har därför en viktig funktion för att leda 
tillresande in till centrum och för att hantera parkerings-
frågor kring centrum. Infartsstråken har också en viktig 
funktion att etablera cykelbanor från omgivande bebyg-
gelse in till centrum.    

Parkering
Den befintliga parkeringssituationen i Töreboda är 
bra men kan förtydligas ytterligare. Den övergripande 
strategin är att sprida ut bilar längs med de stråk som 
leder in till centrum istället för att koncentrera bilarna 
till större parkeringsplatser. Men för att minska upp-
levelsen av bilarna föreslås ny trädplantering mellan 
parkeringsfickor för att ge infartsstråken en grön och på 
sikt lummig karaktär. Vid parkeringar kommer det med 
jämna mellanrum finnas laddstationer för elbilar.

Promenadstråk
Promenadstråkens syfte är att etablera tydliga och upp-
levelserika kopplingar mellan Torget och centrum och 
målpunkter i den omgivande bebyggelsen. Töreboda 
är en viktig punkt längs med Göta Kanal och många 
turister promenerar från gästhamnen in till centrum. 
Detta stråk kräver extra tydlighet då många turister 
inte har någon stor förkunskap om Töreboda. Andra 
viktiga målpunkter är resecentrum, skolor, idrottshal-
lar och vårdcentralen vilket skapar stråk där många 
rör sig. Tanken är att förtydligade promenadstråk leder 
till koncentrera flöden genom staden vilket kan skapa 
bättre förutsättningar för verksamheter och handel. 
Med varierade promenadstråk från bostadsområden in 
mot centrum är förhoppningen att fler väljer att gå och 
cykla i staden än att använda bilen. 

Trädplanteringen ger gaturummet ett grönt tak och delar in 
parkeringsytorna vilket skapar rytm och ger gatan en ny skala.

En varierad markbeläggning skapar mångfald som upplevs bäst 
under promenader i staden. 

Stråken kan ges tillfälliga funktioner under olika 
årstider och säsonger.   

��

Stråk
Övergripande struktur, Tillgänglighet, Fokusering, Parkering, Hastighet, Rytm 

KUNGSGATAN

ÖSTRA TORGGATAN / SKOLGATAN

KYRKOGATAN



��
INFARTSSTRÅK

Stråk som leder från Omgivningen in mot 
Centrum. 

PROMENADSTRÅK

Stråk som gestaltas med huvudsakligt fokus på
gående. Stråk som skapas med stor variation och en rikedom 
i material och taktilitet. 

NORRA TORGGATAN

LINA, LINFÄRJA
Världens minsta färja flyttas till en ny placering närmare Sta-
tionsplatsen. För att förenkla kopplingen mellan centrum och 
staden öster om kanalen. 

GÄSTHAMNEN CAMPING

SPORT
SKOLA

KYRKA

SKOLA
ÄLDREBOENDE

VÅRDCENTRAL

SALUHALL & FOUDCOURT
Lucktomten vid Kungsgatan, nära rececentrum och torget



Norra Torggatan
Infart, Promenad, Vatten, Trädplantering, Uteserveringar��

Norra Torggatan är en mycket viktig gata i Töreboda 
centrum, både som infartsstråk för bilar från Kungsga-
tan till Torget och som en del av promenadstråket mel-
lan Torget och Gästhamnen. Norra Torggatan måste 
därför få en gestaltning som är anpassad till både de 
som går, cyklar och åker bil. Trottoarparkeringen längs 
med gatans södra sida markeras tydligare genom en 
ny yta av storgatsten kompletterad med trädplantering 
som ger gatan en grön karaktär och synliggör årsti-
derna. ”Parkeringsremsan” kan också användas för 
att bredda trottoaren utanför de verksamheter som har 
behov av exempelvis uteservering. Trottoarerna får en 
markbeläggning med markerade linjer inspirerade av 
torgets rutmönster och ”fyllningar” av exempelvis asfalt 
och natursten kombinerat med kontrasterande mate-
rial som skapar variation längs med promenadstråket. 
Konstraster kan skapas med exempelvis bearbetad 
natursten som inför en ny kvalitet längs med gatan, 
trottoarens linjer kan förtydligas med stålkanter eller ut-
formas som grunda rännor för vatten. Utformningen av 
markbeläggningen kan genomföras tillsammans med 
konstnärer och kompletteras med förfinade detaljer. 
Norra Torggatans möte med Kungsgatan har stor po-
tential att synliggöra Töreboda centrum längs med den 
centrala genomfartsväg som Kungsgatan är. Därför 
lyfts korsningen upp och får en ny markbeläggning som 
relaterar till Norra Torggatans gestaltning för övrigt. En 
höjning av cykelstråket som följer Kungsgatan är viktig 
för att dämpa cyklisternas hastighet vid korsningen 
med Norra Torggatan.

PARKERING
Längs med gatan markeras 
sidoparkering med storgatsten,
kompletteras med trädparkering
Vid parkering finns laddstationer för 
elbilar med jämna mellanrum  

MÖTE MED KUNGSGATAN
Körfält för bilar och cykelbana lyfts upp och 
förses med ny markbeläggning för att dämpa 
farten på Kungsgatan och tydligt markera 
stråket in mot torget.

VARIATION
Trottoarens markbeläggning 
har tydliga linjer som skapar 
variation. Trottoarens ”rutor” 
fylls med olika material.

Vi tar en kopp kaffe på uteserveringen innan vi går och 
kollar på båtar i gästhamnen!



Kyrkogatan
Platsbildning, Parkering ��

Den befintliga trädplanteringen längs Kyrkogatan börjar 
bli gammal och kommer på sikt att behöva bytas ut. 
Genom att minska bredden på den gröna remsa som 
idag delar körbanorna skapas bättre parkeringsmöjlig-
heter för skolan och kvarteret plåtslagaren. Korsningen 
Kyrkogatan Stora Bergsgatan har höjts till samma nivå 
som trottoaren vilket tillsammans med ny markbelägg-
ning utanför entréerna till Systembolaget och Konsum 
skapar en mindre platsbildning. 
Cykel och gångstråket längs med Kungsgatan föreslås 
höjas för att skapa en säkrare övergång till Kyrkogatan.

PARKERING
Längs med gatan markeras 
sidoparkering med storgatsten,
kompletteras med trädparkering  

PLATSBILDNING
Korsningen med Stora Bergsgatan 
utformas som en plats där vägarnas 
körbana ligger i nivå med trottoarerna.   

TRÄDPLANTERING
Kyrkogatans trädplantering behöver 
på sikt bytas ut för att träden är gamla. 
Mittremsan smalnas av för att skapa fler 
trottoarparkeringar.   

Att ta kyrkogatan till jobbet är en omväg för mig men när körsbären 
blommar kan jag inte låta bli!



Skolgatan / Östra torggatan, Kungsgatan
Synliggöra Töreboda, Genomfartsstråk, Turister, Pendlare�0

Skolgatan / Östra Torggatan
Kopplingen mellan Torget och Resecentrum är viktig 
för orienterbarheten i staden. Järnväg och Bussar är 
viktiga delar av stråkets förlängning och att i korsningen 
med Kungsgatan skapa en platsbildning är ett viktigt 
projekt för att synliggöra Töreboda längs med Genom-
fartsvägen. Stråket mot torget kompletteras med förtyd-
ligade parkeringsplatser och trädplantering. Lucktomten 
vid korsningen mellan Skolgatan och Kungsgatan är 
mycket strategiskt placerad, nära Torget, resecentrum 
och längs med Törebodas huvudgata Kungsgatan. 
Korsningen förtydligas som entréplats framför Rese-
centrum och ges med fördel en markbeläggning som 
bryter av Asfalten längs med Kungsgatan som berikar 
passagen med upplevelser för hörsel och känsel. Den 
nya platsen ska både fungera som en upplevelse för 
nya besökare till Töreboda och för pendlaren som 
besöker platsen varje dag. Att i gestaltningen därför 
arbeta med tid och föränderlighet blir viktigt.   

Kungsgatan
Kungsgatan är en av de viktigaste gatorna i Töreboda. 
Gatan är både infart till centrum och genomfart för 
många. Att skapa variation längs med Kungsgatan som 
uppmärksammar genomresande på Törebodas kvalite-
ter är viktigt. Vid mötet med Skolgatan och Norra Torg-
gatan föreslås upplyfta korsningar som med en varie-
rad markbeläggning skapar variation. Det är samtidigt 
viktigt att utformningen görs med omsorg så att den 
inte orsakar irritation som enbart fartgupp hos förbipas-
serande utan ger nya kvaliteter längs med gatan. Vid 
korsningen med Parkgatan förtätas vegetationen runt 
korsningen för att synliggöra Törebodas nya parkrum.

Vy från järnvägsparken mot skolgatan
Vi klev just av tåget och tänkte vara här tills ikväll. 



��

Vy från Östra torggatan mot torget. 
Jag bor lite utanför centrum och kör bil in, hur smidigt som helst!

Karta över Östra torggatan, Skolgatan, Kungsgatan, skala  1:1000

KANALEN
Grönytor och gångvägen från Järnvägsparken till Kanalen 
utvecklas för att tydliggöra kopplingen mellan Töreboda 
centrum och Götakanal.

SKOLGATAN & KUNGSGATAN
Korsningen höjs till trottoarnivån och får en ny markbeläggning 
som skapar variation längs med Kungsgatan och binder sam-
man stråket från Torget till resecentrum. 

KVARTERET
Lucktomten bebyggs med bostäder och en saluhall.



För att hantera att förändringen av Töreboda centrum 
kommer att genomföras över lång tid vill gestaltnings-
principerna visa spelregler som är öppna för förändring 
över tid. Samtidigt är en indelning i etapper som visar 
nyckelprojekt för utvecklingen viktiga. Som ett ytterli-
gare stöd för det fortsatta arbetet med den konkreta 
gestaltningen av Töreboda centrum har det tagits 
fram en checklista. Checklistan är på samma sätt som 
staden dynamisk för förändringar och är tänkt att vara 
ett redskap i gestaltningsprocessen för att stämma 
av frågeställningar i arbetet med staden. Inte som ett 
kontrolldokument i efterhand. 

A�
Torget framför 
Kommunhuset

C
Parkgatan

A�
Torget

D
Kyrkogatan

B
Kungsgatan/
Skolgata

Genomförande
Tid, Etapper, Spelregler, Temporära aktiviteter, Nyckelprojekt

B
Kungsgatan/
Norra Torggatan

�� Genomförandeordning  av gestaltningsprinciper



Vad skapar en levande stad
 
 Hur förtydligar ny gestaltning befintliga och nya   
 stråk genom staden?

 När det görs detaljerade förändringar av stråk kan   
 dessa få påverkan på helt andra delar av staden. Har  
 den lokala gestaltningen av ett stråk studerats utifrån  
 vilken påverkan det ger stråket i en övergripande   
 skala? 
 
 Hur relaterar gestaltningen av stråk och stadsrum till  
 närliggande bebyggelse?

En utbyggbar strategi/genomförande
 
 Är ny gestaltning studerad med utgångspunkt i de   
 lokala platsspecifika förutsättningarna?

 Relaterar ny gestaltning till övergripande 
 gestaltningsprinciper för Töreboda centrum?

 Hur förstärker den enskilda gestaltningen visionen om  
 ”Kanalkommunen”

 Uppmuntras det till temporär användning av stadens  
 rum?

 Har planeringsarbetet kommunicerats med   
 allmänheten? 

 Används konstnärer tillsamman med arkitekter och  
 planerare i gestaltningsprocessen?

 Uppmuntrar ny gestaltning temporära aktiviteter i 
 staden?

 Är ny gestaltning relaterad till de olika årstidernas 
 förutsättningar?

 Kan valda lösningar byggas på eller förändras vid 
 framtida utveckling?

Program aktiviteter
 
 Skapar gestaltningen bättre förutsättningar för   
 rekreation, lekplatser och offentlig sport?

 Skapas möjligheter för en varierad bebyggelse,   
 handel, bostäder, kontor, offentliga lokaler?

 Skapas det möjlighet för olika aktiviteter olika tider på  
 dygnet?

 Skapas aktiviteter som ökar mångfald och inkluderar  
 svaga grupper?

 Skapar gestaltningen förutsättningar för nya typer av  
 aktiviteter i staden?

 Tar gestaltningen hänsyn till språkliga och kulturella  
 skillnader?

Tillgänglighet
 
 Tas det hänsyn till alla huvudgrupper av 
 funktionsnedsättning i gestaltningen?
 Fem huvudgrupper: Svårt att se, svårt att höra,   
 svårt att röra sig, svårt att tåla vissa ämnen,   
 svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

 Skapar ny gestaltning bättre tillgänglighet till stadens  
 rum?

 Skapar ny gestaltning bättre tillgänglighet till 
 byggnader? 

 Skapar gestaltningen många alternativa sätt att   
 agera/röra sig  i stadsrummet?

Skala/material

 Gestaltas nya stadsrum med en skala som relaterar till  
 människan?

 Inarbetas variation av stadsrummet i nya projekt?

 Finns det olika material som ger en varierad upplevelse  
 för alla sinnen med i det gestaltade förslaget?

 Är hänsyn taget till valda materials totala 
 energianvändning?

Belysning
 
 Skapas det interaktiv belysning och interaktiva   
 installationer i nya stadsrum?

 Inarbetas varierade upplevelser av ljud och ljus  i 
 gestaltningen

 Anpassas belysning till den övriga gestaltningen?

 Anpassas belysningen till det befintliga stadsrummets  
 karaktär?

 Bidrar nya belysningslösningar till en låg 
 energiförbrukning?

 Bidrar belysningen till en säkrare stadsmiljö?

Skyltar
 
 Anpassas skyltar till den fasad de ska monteras på?

 Har skylten en utformning som förtydligar det budskap  
 skylten vill förmedla?

 Har skylten en fungerande belysning?

Checklista
��
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Bildmaterial i handlingen är framtaget av CH-arkitekter 
med undantag av följande bilder. 

Töreboda kommun
framsida 
sida 5 över till vänster, över till höger
sida 6 över till vänster
sida 7
sida 15 nere till höger
sida 16 nere till höger
sida 17 mitten till höger
baksida

Tom Falk
www.tomfalk.se
sida5 nere till vänster, nere till höger
sida 6 över till höger
sida 8
sida 11
sida 12 till vänster
sida 14 nere till vänster, mitten till höger, nere till höger

Charlotte Mattson, Tindra design
www.tindradesign.nu, Tindra Design AB, Tel: 013 - 12 39 50
sida 17 över till vänster, över till höger

Referenser
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