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Förord
Översiktsplanen stakar ut riktningen för hur kommunen ska utvecklas och 
hur mark och vatten ska användas de närmaste 10 åren.

Planen är ett strategiskt viktigt verktyg där vi pekar ut platser för bland 
annat boende, handel och industri.

Vår ambition är att våra tätorter ska växa genom att ha tillgång till attraktiva 
boendemiljöer, bra kommunikationer och nära till jobb och fritidsaktiviteter. 
Vi vill också att landsbygden kan utvecklas i strandnära lägen. Målet är att vi 
ska vara tio tusen invånare år 2030.

Planen ska också visa att vi vill värna vår fina miljö men samtidigt ta vara på 
den utveckling som sker inom turism och besöksnäring.

Allt för att leva upp till vår värdegrund: 

Att det är tryggt och hållbart att bo, leva och verka i Töreboda kommun.

Bengt Sjöberg

Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning
Töreboda kommuns största tillgångar är Göta kanal 
och Västra stambanan med tågstopp i Töreboda tätort. 
Göta kanal sträcker sig genom hela kommunen och 
bjuder både besökare och kommuninvånare på natur- 
och kulturmiljöupplevelser. Västra stambanan skapar 
bra förutsättningar för hållbar pendling med närhet till 
större städer. 
Översiktsplanen föreslår hur en utveckling kan ske 
för att kommunen ska få största möjliga mervärde av 
dessa tillgångar. Utgångspunkten är sju övergripande 
strategier som preciseras till konkreta mark- 
användningsförslag för olika delar av kommunen.

Strategier för planförslaget
BEBYGGELSEN KOMPLETTERAS OCH SERVICEN UTVECKLAS  
I TÖREBODA, MOHOLM OCH ÄLGARÅS
Töreboda tätort är kommunens centralort med kommunens enda trafikerade 
tågstation. Offentlig och kommersiell service ska i första hand koncentreras 
hit, samt till Moholm och Älgarås som är kommunens serviceorter. Målet är 
att öka befolkningen i kommunen med 750 nya invånare till 10 000 invånare. 
Nya bostäder behöver tillkomma för att komplettera befintligt utbud så att 
bostadsutbudet blir mer varierat. Nya områden för bostadsbebyggelse ska i 
första hand lokaliseras till Töreboda, Moholm och Älgarås. 

LANDSBYGDEN SKA UTVECKLAS UTIFRÅN SINA DRIVKRAFTER OCH  
LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Töreboda är en landsbygdskommun med goda pendlingsmöjligheter till när-
liggande städer. De viktigaste förutsättningarna för jord- och skogsbruk och 
besöksverksamhet finns på landsbygden och här ska ny bebyggelse under-
lättas i anslutning till det som är definierat som småorter och bybildningar 
och/eller som LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). För 
såväl boende, besöksnäring som övrigt företagande är det viktigt att bebyg-
gelse på landsbygden ges god till gång till kollektivtrafik och välfungerande 
internetuppkoppling. 

KOLLEKTIVTRAFIKEN SKA STÄRKAS OCH UTVECKLAS  
– BÅDE FÖR TÄTORTER OCH LANDSBYGD
Kollektivtrafiken i kommunen ska utvecklas och förbättras. Nya områden 
för bebyggelse ska i första hand lokaliseras i anslutning till vältrafikerade 
busshållplatser och till Norra Skaraborgs resecentrum i Töreboda. Kommu-
nen ska verka för nytt stationsläge även i Moholm medan kollektivtrafiken i 
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Älgarås ska utvecklas genom nya busslinjer och tätare turer. På landsbygden 
ska planering av kollektivtrafik ske med ett ”hela resan” perspektiv, vilket 
innebär att byten mellan trafikslag underlättas och resor kan ske genom en 
kombination av cykel, buss, närtrafik, tåg eller samåkning i bil. Detta gäller 
för såväl vardagsresor som för resor för rekreation och turism.

GÖTA KANAL SKA STÄRKAS SOM BESÖKSMÅL OCH VARA EN  
MOTOR I UTVECKLINGEN AV BESÖKSNÄRINGEN OCH HELA  
KOMMUNEN
Göta kanal är ett starkt varumärke och lockar såväl lokala som internatio-
nella besökare. Göta kanal ska stärkas som besöksmål för att fortsätta vara 
en viktig drivkraft i utvecklingen av besöksnäringen i kommunen. Upple-
velsekvaliteter utmed hela kanalen ska bevaras och stärkas och befintliga 
besöksnoder ska utvecklas.  

NÄRINGSLIVET SKA GES GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT          
UTVECKLAS OCH DIFFERENTIERAS
Ett starkt och varierat näringsliv är en viktig förutsättning för Töreboda 
kommun, som idag hyser en bredd av stora och små företag. Mark ska er-
bjudas i strategiska lägen. För personintensiva verksamheter innebär det att 
tillgången på pendlingsmöjligheter ska vara god. För jordbruks- och skogsnä-
ringen ska en långsiktig användning av marken säkerställas och möjligheter 
till kompletterande verksamheter uppmuntras.

En speciell roll i utvecklingen av näringslivet spelar Sötåsens naturbruks-
gymnasium med undervisningslantbruk och elevbostäder samt en viktig 
funktion som testbädd för forskning och utveckling.

KLIMAT- OCH MILJÖPÅVERKAN SKA MINIMERAS OCH EN                          
ROBUST PLANERING SKA FÖRBEREDA FÖR ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT
Töreboda kommun ska planera för ett robust samhälle som kan klara ett 
förändrat klimat. VA-systemet behöver rustas och ytor för hantering av 
översvämning pekas ut. Risken för skred utmed Göta kanal och Tidan ska 
begränsas och samhällsviktiga funktioner skyddas. I tätorterna ska grönytor 
sparas och utvecklas och en strategi för dagvattenhantering tas fram. 

Tillgången på färskvatten i Lokaåsen ska säkerställas. Utsläpp till sjöar och 
vattendrag ska minska så att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas. 

DE GRÖNA STRÅKEN GENOM TÄTORTERNA OCH PÅ LANDSBYGDEN SKA 
UTVECKLAS TILL ETT SAMMANHÄNGANDE GRÖNT NÄTVERK
Parker, naturreservat, grön- och vattenområden i Töreboda kommun ska 
vara lätta att nå. Planering och utveckling av grönstruktur och nya bostads-
områden ska utgå ifrån platsens naturgivna förutsättningar och karaktärs-
drag. Vid plan- och exploateringsarbete ska stor hänsyn tas till grönområden 
och landskap med höga sociala och ekologiska värden.

Vid planering av tätorter och landsbygden ska vikt läggas vid utveckling av 
ekosystemtjänster. Natur- och grönområdens förmåga att leverera ekosys-
temtjänster ska värnas och förstärkas. 
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Varför 
översiktsplan?
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ha en aktuell 
och kommuntäckande översiktsplan. Dess aktualitet ska prövas politiskt 
minst en gång per mandatperiod. Syftet med översiktsplanering är att, uti-
från en helhetssyn, göra goda avvägningar mellan olika intressen och behov 
och på så vis skapa en spelplan för den fysiska utvecklingen i kommunen. 
Planen blir ett strategiskt verktyg som visar hur mark- och vattenanvänd-
ningen inom kommunen bör utvecklas och bevaras, på kort och lång sikt. 
Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan stat och kommun 
om hur nationella intressen, regionala mål och program ska beaktas och tas 
tillvara i kommunens planering. Eventuella avvikelser från planen måste 
motiveras. 

NUVARANDE ÖP
Törebodas nuvarande översiktsplan antogs 1992 och är inte längre aktuell 
avseende förslag och planeringsförutsättningar. På de flesta områden är 
såväl förutsättningar som ställningstaganden inaktuella och Töreboda 
kommun har därför tagit beslut om att ta fram en ny översiktsplan. 

Lagstiftning & måldokument
PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska översiktsplanen ange inrikt-
ningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Av planen ska 
framgå:

• Grunddragen gällande användning av mark- och vattenområden
• Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
• Hur riksintressen tillgodoses och miljökvalitetsnormer följs
• Hur den fysiska planeringen tar hänsyn till och samordnar översiktsplanen 

med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av bety-
delse för hållbar utveckling inom kommunen

• Hur det långsiktiga behovet av bostäder tillgodoses
• Risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, 

skred och erosion som är klimatrelaterade, samt hur sådana risker kan 
minska eller upphöra

• Planens konsekvenser och innebörd 

MILJÖBALKEN (MB)
Miljöbalken innehåller både övergripande bestämmelser och mer detaljerade 
skyddsbestämmelser för områden och verksamheter. Dessa berör all plane-
ring. Innehållskraven för den obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningen, 
framgår av 6:e kapitlet (MB 1998:808). 

Kommunens gällande översiktsplan 
antogs 1992 och är inte längre aktuell.
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FN’s 17 globala hållbarhetsmålÖVRIGA LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH INTERNATIONELLA                       
MÅLDOKUMENT
Flera andra lagar och förordningar har direkt eller indirekt betydelse for 
samhällsplaneringen. Några exempel är kulturmiljölagen, väglagen, soci-
altjänstlagen, lagen om kommunal energiplanering, lagen om allmänna 
vattentjänster, skollagen, skyldigheten att erbjuda plats och utbildning, lagen 
om ekodesign, förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar samt barn-
konventionen. Dessutom har ansatserna kring internationella måldokument 
och strategier för global hållbar utveckling blivit fler. Bland annat har FN 
beslutat om 17 globala hållbarhetsmål och ett nytt avtal om klimatpåverkan, 
Agenda 2030.

KOMMUNALA MÅLDOKUMENT
För den kommunala planeringen finns ett antal måldokument som ger 
vägledning för den översiktliga planeringen:

• Värdegrund & vision, Välkommen till framtiden, Töreboda 2030
• Målpaket 2019
• Program för boendeplanering 2013-2020, antogs 2014. 
• Näringslivsprogram för perioden 2016-2018
• Avfallsplan 2013
• Kompetensförsörjningsplan för perioden 2018-2022
• VA-plan för Töreboda, Mariestad och Gullspång för perioden 2016-2026
• Risk- och sårbarhetsanalys Töreboda kommun för perioden 2015-2018
• Energi- och klimatplan för Töreboda, Mariestad och Gullspång, 2008
• Utvecklingsplan för gång- och cykelvägar 2018
• Utvecklingsplan för Töreboda gästhamn
• Utvecklingsplan för Törehovs sportpark
• Gestaltningsplan för Töreboda centrum 2010

Upphävda planer
I och med antagandet av denna översiktsplan upphör dokumenten nedan att 
gälla. De kommer dock fortsatt att fungera som planeringsunderlag.

• LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära läge), 2014.
• Vindbruksplan, 2016. Gäller den del som omfattar Töreboda kommun.
• Översiktsplan 1991 (1992)

Översiktsplaneprocessen 
Krav på innehåll samt förfarande vid framtagandet av översiktsplan regleras 
i 3:e kapitlet PBL (2010:900) och miljöbalkens kapitel främst om allmänna 
intressen, miljökvalitetsnormer, miljöbedömningar samt olika skydd för 
flora och fauna. Kommunen upprättar planförslag och miljökonsekvensbe-
skrivning och samråder om dessa med länsstyrelsen, berörda kommuner, 
myndigheter, intresseorganisationer samt allmänhet. De synpunkter som 
kommer fram sammanställs, bedöms och kommenteras i en samrådsredogö-
relse. Utifrån synpunkterna och politiska bedömningar görs sedan revide-
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ringar. Det reviderade förslaget ställs ut under minst två månader. Efter 
utställning och ytterligare eventuella revideringar antas översiktsplanen 
av kommunfullmäktige. Endast beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Översiktsplanen blir således till sitt innehåll aldrig juridiskt bindande. 

MEDBORGARDIALOG
I arbetet med ny översiktsplan har kommunen i ett tidigt skede genomfört 
en medborgardialog. Dialogen genomfördes 2014 och avses fortsätta under 
samrådsskedet.

Syftet med medborgardialogen var att nå ut brett för att få en aktuell nulä-
gesbild av vad boende och verksamma i kommunen har för uppfattning om 
sin närmiljö och vardag samt att få in förslag kring kommunens utveckling. 
Idéer och förslag till tjänstemän och politiker har utgjort viktiga inspel inför 
de avvägningar och beslut som tas under processen. Hela dialogresultatet är 
sammanställt i en rapport som utgör ett underlag till översiktsplanen. 

Tre öppna möten hölls i Töreboda tätort, Älgarås respektive Moholm. 
Härutöver fördes en mer riktad dialog med grundskoleelever, företagare, 
småbarnsföräldrar, barnfamiljer och pensionärer i kommunen. 

I dialogen framkom att Göta kanal är kommunens största tillgång och en 
stark identitetsbärare. Utveckling av Göta kanal efterfrågades för att skapa 
utveckling i kommunen som helhet. Viktigt för medborgarna var Västra 
stambanan och den tillgänglighet till andra orter som den skapar. Utveckling 
av pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik var prioriterat. Fler bostäder 
till unga och äldre efterfrågades. Identiteten som landsbygdskommun och 
småstadskänslan var viktig att bibehålla vid utveckling av bostäder. Fler 
arbetsplatser efterfrågades, med särskilt önskemål om nya arbetstillfällen 
för unga. Tillvaratagande och tillgängliggörande av den vackra naturen lyftes 
fram. I översiktsplanen pekas möjligheter för utveckling respektive bevaran-
de ut, som till stor del ligger i linje med medborgarnas synpunkter. 

Efter medborgardialogen genomfördes en workshop med politikerna i kom-
munstyrelsens utvecklingsutskott, för att med utgångspunkt i resultatet från 
dialogen och kommunens Vision 2030 ta fram framtida och huvudsakliga 
inriktningar för landsbygdens och tätorternas framtida utveckling. 

NÅG R A  C I TAT  F R ÅN  
D IALO G E N

”Kanalen håller mig kvar i kom-
munen, utan den vore kommunen 
ingenting!”.

”Bor lugnt och skönt men ändå 
så nära storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Örebro”.

”Det finns en kraft i Törebodaan-
dan att lösa problem tillsammans 
men man pratar inte så mycket 
om det”.

”Småindustri sedan länge  
- inte bara skapat ur  
bondesamhället”.

Rapport från medborgardialogen som 
genomfördes 2014.
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TILLSAMMANSTRYGGHETTILLVÄXT

Kommunens  
värdegrund & vision
Töreboda kommuns vision är att vara en framgångsrik och hållbar kommun 
2030. Kommunens värdegrund och vision talar om vad kommunen står för, 
vart kommunen är på väg och hur kommunen förhåller sig till invånare, 
besökare och anställda. 

Töreboda kommun har skapat en framtidsbild byggd på en stadig värde-
grund som bygger på "Tillväxt, Trygghet och Tillsammans".Den kommunala 
servicen kommer i framtiden vara helt avgörande för var människor kommer 
att vilja bo, leva och verka. 

Utdrag ur visionen
”Töreboda kommun har en framtidstro där kommun, näringsliv och invåna-
re samverkar. Vi är även bra på att samverka med andra kommuner. Vi ser 
inflytande och delaktighet som hörnstenar för utveckling samt uttryck för 
gemenskap och trivsel. Värdegrunden som ledstjärna bidrar till välbefinnan-
de och ett gott arbetsklimat. 

Kommunen erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer för allas behov. 
Kommunikationer som är effektiva och miljövänliga skapar möjligheter för 
näringsliv, turism och pendling. Töreboda kommun ger alla möjlighet att 
delta i samhällets gemenskap. För alla, yngre som äldre, innebär det glädje 
och trygghet att bo, leva och verka i Töreboda kommun. Vi ger barn och 
unga förutsättningar till en god start i livet och värnar om deras rättigheter 
och trygghet. 

Vid Göta kanal har vi gott om plats för fler som välkomnas att ta del av det 
rika utbudet av fritids- och kulturaktiviteter, både på land och i vatten.” 

M E D B O R G AR D IALO G 
NÅG R A  Ö N S KE MÅL  O M 
T I L LVÄ X T 

Öka antalet boende och verk- 
samma men med bibehållen  
känsla för landsbygd och små-
stadskänsla.

Fler invånare genom nya bostäder 
för unga och äldre i attraktiva 
lägen.

Locka högskolestudenter till  
boende i Töreboda.

Stimulera till ökat företagande 
med fler arbetsplatser.

Satsa på utvecklad turism bl.a. i 
anslutning till Göta kanal.    

Välkommen till framtiden, Töreboda 
2030, värdegrund & vision

p. 1 / 12
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• Vi välkomnar alla som 
vill bo, leva och verka i 
Töreboda kommun.

• Vi välkomnar tillväxt  
och utveckling.

• Vi har en organisation 
som ger god service 
till alla.

• Vi ser de behov som 
uppstår och tar ansvar 
för det vi lovat.

• Vi arbetar aktivt för en 
god trivsel och trygghet  
i kommunen.

• Vi genomför det vi 
utlovat.

• Vi rättar till fel och  
brister.

• Vi står för kompetens 
och professionalism.

• Vi känner förtroende 
för varandras olika  
kompetenser och roller.

• Vi värnar om varandra.

• Vi bygger vidare på  
det positiva  
samarbetsklimatet.

• Vi skapar goda  
mötesplatser för 
dialog.

• Vi har ett gott  
bemötande i alla  
sammanhang.

• Vi ser mångfald som 
en tillgång.



14 Töreboda i regionen

In
le

dn
in

g

Töreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Töreboda i regionen

M E D B O R G AR D IALO G 
NÅG R A  SYN P U N K T E R  O M 
TÖ R E B O DA  I  R EG I O N E N

Strategiskt välbeläget invid Västra 
stambanan.

Töreboda, en kommun med “nära 
till allt”.

Goda pendlingsmöjligheter till 
Skövde, Örebro, Göteborg, Tibro, 
Mariestad men detta bör förbättras 
genom utbyggd pendeltågstrafik 
till Skövde och fler tågstopp bl.a. i 
Moholm och Älgarås.

Farhågor för att Västra Götalands 
län utarmar Töreboda kommun.

Såväl tveksamheter till som positiv 
syn på kommunsamverkan (Marie-
stad, Töreboda, Gullspång) finns.

Lokal planering måste också hantera regionala frågor. Här finns en stor 
utmaning för Töreboda kommun genom placeringen i Västra Götalands 
utkant. Landskapets karaktär, topografi samt administrativa och historiska 
gränser mot Värmland och Örebro förstärker även mentalt placeringen i 
länets och regionens utkant. 

I arbetet med översiktsplanen är förståelsen för regionala samband viktig 
och förutsättningar utanför kommungränsen kan ha stor betydelse för 
kommunens utveckling. Många invånare i Töreboda kommun lever idag ett 
delregionalt vardagsliv med resor mellan kommunerna för arbete, utbildning 
och fritid. 

Töreboda kommun gränsar till Mariestad i väster, Gullspång och Laxå i norr, 
Karlsborg i öster och Skövde och Tibro i söder. Vad gäller identifikation i 
regionen är Töreboda tydligt orienterat mot Skövde; den största staden i 
regiondelen med stark betydelse som delregionalt centrum avseende arbets-
marknad, service- och kulturutbud.

Regionala sammanhang 
ARBETSMARKNAD
I Töreboda kommun finns cirka 2600 arbetstillfällen. Av dem som bor i kom-
munen arbetspendlar ungefär 1650 till en annan kommun, och drygt 1000 
av dem som arbetar i Töreboda kommun bor på annan ort. Pendlingen inom 
regionen och till de närliggande kommunerna dominerar (SCB 2017). 

Pendlingen skiljer sig mycket åt mellan olika yrken och utbildningsnivåer. 
Människor med högre utbildning reser ofta längre. För att stärka en positiv 
utveckling av Törebodas och Skaraborgs arbetsmarknadsregion behöver 
kommunerna samverka som en gemensam region, där fler kan hitta arbets-
platser och där både befintliga och nya företag kan hitta rätt arbetskraft. 
Skövde tätort utgör en viktig nod i den lokala arbetsmarknaden, med många 
arbetsplatser och utbyggd kollektivtrafik. För att vidga Törebodas lokala 
arbetsmarknad är det dock viktigt att också underlätta pendling till Örebro-
regionen samt förbi Skövde mot Jönköping, Borås och Göteborg.

UTBILDNING 
Det finns idag tre universitet och högskolor i Skaraborg: Högskolan i Skövde, 
SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Skara och Göteborgs universitet i 
Mariestad. Det är även pendlingsavstånd till universitet och högskolor i Öre-
bro, Jönköping och Göteborg. Genom att kombinera kompetens från dessa 
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Strategiskt viktiga städer

Länsgräns

R EG I O NALT  SAM MAN HAN G

aktörer och det lokala arbetslivet finns det möjlighet att skapa skaraborgs-
specifika innovations-, forsknings-, laborations- och utvecklingsmiljöer.

Kommunerna i Skaraborg samverkar kring utbildning på gymnasienivå, 
vilket regleras genom Utbildning Skaraborg. Syftet är att utbildningarna ska 
ge eleverna ett större utbud, säkerställa högre kvalitet och resursoptimera.

INFRASTRUKTUR & KOLLEKTIVTRAFIK
Västra stambanan och Norra Skaraborgs resecentrum i Töreboda är centrala 
både för kommunikationer till kringliggande kommuner och för det regio-
nala sammanhanget. Skaraborgsregionen är beroende av Skövde som en nod 
för den lokala arbetsmarknadsregionen, vilket syns tydligt i kollektivtrafik-
försörjningen. Töreboda kommun är en nod för pendlingen med kollektiv-
trafik i norra Skaraborg. För pendling med tåg och buss till de kringliggande 
länen Örebro och Värmland finns däremot utvecklingspotential. 

Viktiga vägar i Töreboda kommun är väg 200, 201 och 202. E20 som passe-
rar väster om kommunen i nord-sydlig riktning är en betydelsefull väg för 
kommunen i det nationella vägnätet.
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Strukturbild

Skaraborg är en nätverks-
stad med 260.000 invånare!

6

Effekter

Samverkar Skaraborg i ett robust och  
anpassningsbart nätverk

Genom att öka flöden av människor, varor och idéer ges 
Skaraborg bättre förutsättningar för arbetslivets  
kompetensförsörjning, innovationer, idéutveckling,  
lokala-regionala kretslopp och platser med en mångfald 
av livsbetingelser. I ett nätverk med många olika länkar 
skapas flexibilitet att hantera utmaningar på olika sätt. 
Genom att förtäta nätverk och stärka relationer över 
sektors- och kommungränser kan Skaraborg bättre  
utnyttja sin inneboende struktur som nätverks-stad. 
Nätverket blir därmed ett sammanhängande system 
med en robust och samtidigt anpassningsbar struktur 
för samverkan mellan Skaraborgs olika delar.

Hamnar Skaraborg mitt i

Utvecklade relationer till kringliggande regioner gör att 
Skaraborg får en bättre placering i förhållande till sitt 
geografiska omland. Stärkt samverkan och utökade  
flöden i alla riktningar ger Skaraborg förutsättningar 
att utnyttja sitt läge med närhet till exempelvis Trestad, 
Borås, Jönköping och Karlstad och att därmed  
övervinna en perifer placering i Västra Götalandsregio-
nen. Kunskap och förhandlingar behöver kanaliseras 
bättre, både mellan kommuner, mellan kommunalför-
bund och region och till andra regioner. Det behövs en 
välfungerande arena för dessa kunskapsutbyten. Här 
spelar samverkan mellan kommunerna genom  
kommunalförbundets styrelse och tjänstemannanätverk 
en viktig roll för att bereda gemensamma beslut om den 
lokala-regionala planeringen.

Får alla Skaraborgs resurser bidra till utveckling

Hållbar utveckling innebär att alla som bor och verkar i 
Skaraborg får bidra med sina specifika resurser. På  
motsvarande sätt behöver alla geografiska områden 
bidra med sina resurser och utvecklas utifrån sina  
förutsättningar. Genom att stärka samverkan över  
kommun- och sektorsgränser kan alla delar av  
Skaraborg bidra med sina resurser och hitta  
verkningsfulla roller i samhällsutvecklingen. För att  
strukturbildens strategier ska få genomslag på den  
ekonomiska, sociala och ekologiska tillväxten i  
Skaraborg behöver de genomföras. Identifierade  
nyckelprocesser och nyckelprojekt visar hur resurser 
kan kombineras för att skapa synergieffekter och utgör 
på så sätt katalysatorer för regional tillväxt och  
utveckling.

Om strukturbilden genomförs:

7Strukturbild Skaraborg | Slutrapport 2015-10-23
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O M  ST RU K T U R B I L D  
S K AR AB O R G 
G E N O M F Ö R S :

Hamnar Skaraborg mitt i.

Får alla Skaraborgs resurser bidra till 
utveckling.

Samverkar Skaraborg i ett robust och 
anpassningsbart nätverk.

Regionala samarbeten
SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND OCH STRUKTURBILD SKARABORG
Töreboda kommun är en av 15 kommuner i Skaraborgs kommunalförbund. 
Under 2015 tog förbundet fram en gemensam strukturbild för den delregio-
nala planeringen. Strukturbilden framhåller betydelsen av Skaraborg som en 
nätverksstad och redovisar strategier för delregional utveckling gällande:

• en framtida arbetsmarknad och kompetensförsörjning av Skaraborg, 
• transportinfrastruktur och flexiblare kollektivtrafik, 
• utvecklande av en gemensam plan för boende, 
• lokal utveckling i natur- och kulturnära lägen, 
• ett samhälle där alla får och kan bidra, 
• tekniska system och kommunal verksamhet samt 
• en resursförsörjd genomförandeorganisation. 

Syftet med strategierna är att kombinera lokala resurser i Skaraborg och 
stärka Skaraborgs länkar till kringliggande delregioner. Strukturbildens 
strategier är en viktigt utgångspunkt för den kommunala planeringen, både 
för att stärka kommunens position i sitt omland och för att vidga det lokala 
perspektivet. En viktig effekt av arbetet med strukturbilden är ett ökat sam-
arbete mellan kommunerna, bland annat i form av ett samhällsbyggnadskol-
legium som har till uppgift att driva strukturbildens genomförande.

S K AR AB O R G  ÄR  E N  NÄT VE R KS STAD 
M E D  2 6 0  0 0 0  I NVÅNAR E !

ST RU K T U R B I L D  S K AR AB O R G 

Illustrationen visar hur begreppet ”nätverksstad” kan ses som ett nätverk av befintliga städer och 
orter som genom kommunikation och samverkan binds samman till en större enhet - en nätverks-
stad. Bilder ur Strukturbild Skaraborg 2015-10-23.
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VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (VGR)
Töreboda ingår i Västra Götalandsregionen. Visionen Det goda livet togs 
fram 2005 av regionen och de fyra kommunalförbunden. För att genomföra 
visionen har ett regionalt tillväxt- och utvecklingsprogram, Västra Götaland 
2020, etablerats. Nytt program för 2021-2030 är under framtagande, med 
tema Innovation och konkurrenskraft. 

Den aktuella planen för regional transportpolitik gäller för perioden 2018–
2029. Planens mål är framför allt att främja tillväxten. Styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling är det regionala trafikförsörjningsprogram som 
Västra Götalandsregionen tar fram. Nuvarande program gäller 2017-2020 
med långsiktig utblick till 2035. 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG
Töreboda kommun ingår i Leader Nordvästra Skaraborg som verkar för lo-
kalt ledd utveckling 2014-2020 i kommunerna Mariestad, Essunga, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Skara, Töreboda och Vara. 

BUSINESS REGION SKARABORG
Business Region Skaraborg erbjuder fri service till företag som söker plats 
för etablering i någon av regionens kommuner. Uppdragsgivare är Skara-
borgs Kommunalförbund och uppdraget är att främja investeringar och att-
rahera nya verksamheter och kompetens till regionen. Via Business Region 
Skaraborgs kan tillgänglig mark och lediga lokaler sökas över hela länet.

MTG-SAMARBETET
En strukturerad samverkan mellan Töreboda, Mariestad och Gullspångs 
kommuner inleddes under 2003. Idag finns följande gemensamma nämnder: 
Miljö- och byggnadsnämnden (sedan 2007), lönenämnden (2007, även 
Karlborgs kommun), tekniska nämnden (2008) och IT-nämnden (2008). 
Dessutom har kommunerna etablerat gemensamma funktioner såsom 
säkerhetssamordning, HR, digitaliteringsledning samt ekonomifunktion. 
Dessutom etablerat samarbete om utveckling av besöksnäringen.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN I ÖSTRA SKARABORG (RÖS)
Mariestads, Skövde, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborgs och Gullspångs kom-
muner bildar tillsammans Räddningstjänsten i Östra Skaraborg. 

AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG (AÖS)
Kommunens avfallsavdelning ingår i kommunalförbundet Avfall Östra 
Skaraborg (AÖS). I AÖS ingår Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda, 
Falköping, Skara, Gullspång och Mariestad.

LUFT I VÄST, LUFTVÅRDSFÖRBUNDET I VÄSTRA SVERIGE
Luft i Väst arbetar för bättre luftkvalitet och värnar luftvårdsfrågor i västra 
Sverige. Verksamheten omfattar luftföroreningsmätningar, emissionskart-
läggning och spridningsberäkningar. 
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Strategier
Med utgångspunkt i kommunens antagna vision for-
muleras övergripande strategier för hur kommunens 
mark och vatten ska användas. Strategierna blir sedan 
vägledande för förslaget till ny översiktsplan. 

BEBYGGELSEN KOMPLETTERAS OCH SERVICEN UTVECKLAS  
I TÖREBODA, MOHOLM OCH ÄLGARÅS
Töreboda tätort är kommunens centralort med kommunens enda trafikerade 
tågstation. Offentlig och kommersiell service ska i första hand koncentreras 
hit. Moholm och Älgarås är kommunens serviceorter. Här är det viktigt att 
offentlig service upprätthålls och utvecklas för att kunna erbjuda ett basut-
bud till kringliggande landsbygd. Skola ska även fortsatt finnas i Töreboda, 
Moholm och Älgarås. 

Målet för befolkningsutvecklingen är att öka invånarantalet. Nya bostäder 
behöver tillkomma för att komplettera befintligt utbud så att bostadsutbu-
det blir mer varierat, kan bidra till integration och socialt hållbara livsmiljöer 
samt bättre möta behov och önskemål från såväl dem som vill flytta till 
kommunen som från dem som vill stanna kvar. Nya områden för bostadsbe-
byggelse ska i första hand lokaliseras till Töreboda, Moholm och Älgarås, där 
tillgången på kollektivtrafik och service är god. 

Strategier för mark- och  
vattenanvändning
• Bebyggelsen kompletteras och servicen utvecklas i Töreboda, Moholm & 

Älgarås

• Landsbygden ska utvecklas utifrån sina drivkrafter och lokala förutsätt-
ningar

• Kollektivtrafiken ska stärkas och utvecklas – både för tätorter och 
landsbygd

• Göta kanal ska stärkas som turistmål och vara en motor i utvecklingen 
av besöks- näringen och hela kommunen

• Näringslivet ska ges goda förutsättningar för att utvecklas och differen-
tieras

• Klimat- och miljöpåverkan ska minimeras och en robust planering ska 
förbereda för ett förändrat klimat

• De gröna stråken genom tätorterna och på landsbygden ska utvecklas 
till ett sammanhängande grönt nätverk
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Övriga småorter och bybildningar där 
bebyggelsen kan kompletteras 
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Utbyggnad av bostäder och verksamheter

Utveckling av platser med 
besöksnäring utmed Göta kanal  
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LANDSBYGDEN SKA UTVECKLAS UTIFRÅN SINA DRIVKRAFTER OCH  
LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Töreboda är en landsbygdskommun med goda pendlingsmöjligheter till 
närliggande städer. De viktigaste förutsättningarna för jord- och skogsbruk 
och besöksverksamhet finns på landsbygden. Här ska det finnas möjlighet 
att utveckla företagande, föreningsliv, besöksnäring och andra platsspecifika 
verksamheter. För besöksnäringen har landsbygden en särskild betydelse i 
att förvalta många av de värden som människor uppskattar och som lockar 
till besök i kommunen. 

På landsbygden ska ny bebyggelse underlättas i anslutning till det som är 
definierat som småorter och bybildningar och/eller som LIS-områden. För 
såväl boende, besöksnäring som övrigt företagande är det viktigt att bebyg-
gelse på landsbygden ges god tillgång till kollektivtrafik, tillgänglighet till 
service, skola och barnomsorg och att möjligheten till internetuppkoppling 
är mycket god i hela kommunen. 

KOLLEKTIVTRAFIKEN SKA STÄRKAS OCH UTVECKLAS  
– BÅDE FÖR TÄTORTER OCH LANDSBYGD
Kollektivtrafiken i kommunen ska utvecklas och förbättras. Ny bebyggelse 
ska i första hand lokaliseras i anslutning till vältrafikerade busshållplatser 
och till Norra Skaraborgs Resecentrum i Töreboda. Töreboda ska utvecklas 
och kompletteras med bostäder och personintensiva verksamheter på gång- 
och cykelavstånd från stationen. Kommunen ska verka för nytt stationsläge 
även i Moholm medan kollektivtrafiken i Älgarås ska utvecklas genom nya 
busslinjer och tätare turer.

På landsbygden ska planering av kollektivtrafik ske med ett ”hela resan” per-
spektiv, vilket innebär att byten mellan trafikslag underlättas och resor kan 
ske genom en kombination av cykel, buss, tåg eller samåkning i bil. För detta 
krävs en utveckling av fungerande bytespunkter, varav den centrala utgörs 
av Norra Skaraborgs Resecentrum i Töreboda med omgivande markområde. 
Därutöver föreslås utveckling av två transportnoder strax väster om Moholm 
respektive Älgarås för att i första hand stödja samåkning på landsbygden.

Utvecklingen av kollektivtrafiken ska ske med fokus på social hållbarhet så 
att den kan vara ett tryggt och välfungerande alternativ för alla.

Järnvägsstationen i Töreboda är en viktig förutsättning för de långväga 
pendlingsmöjligheterna, både regionala och nationella. Pendlingsmöjlighe-
ter till Skövde behöver dock stärkas, såväl med buss som med tåg för att i 
turtäthet och tid kunna konkurrera med bilen.
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GÖTA KANAL SKA STÄRKAS SOM BESÖKSMÅL OCH VARA EN  
MOTOR I UTVECKLINGEN AV BESÖKSNÄRINGEN OCH HELA  
KOMMUNEN
Göta kanal är ett starkt varumärke och lockar såväl lokala som internatio-
nella besökare. Göta kanal ska stärkas som besöksmål för att fortsätta vara 
en viktig drivkraft i utvecklingen av besöksnäringen i kommunen. Upple-
velsekvaliteter utmed hela kanalen ska bevaras och stärkas och befintliga 
besöksnoder ska utvecklas. Utifrån dessa ska även kopplingar stärkas och 
utvecklas till andra delar av kommunen. 

I hela kommunen ska natur- och kulturmiljöer bevaras och göras tillgängliga. 
Systemet av gång- och cykelvägar inom och mellan tätorterna ska utvecklas. 
För besökare som anländer med tåg till Töreboda ska möjligheterna att ta 
sig runt i kommunen förbättras, liksom till närliggande besöksmål såsom 
Tiveden, Karlsborg, Sjötorp med flera. Information och skyltning om 
besöksmålen behöver förbättras kring stationsområdet för att underlätta för 
tågresenärer. 

Göta kanal har en central betydelse för kommunens tillväxtmöjligheter. 
Längs kanalen finns attraktiva lägen för bostadsutveckling och möjlighet att 
utveckla besöksnäringen. Underhåll av Göta kanal och utveckling längs kan-
alen ska prioriteras och ses som en investering som gagnar hela kommunen.

NÄRINGSLIVET SKA GES GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT          
UTVECKLAS OCH DIFFERENTIERAS
Ett starkt och varierat näringsliv är en viktig förutsättning för Töreboda 
kommun, som idag hyser en bredd av stora och små företag. Den varupro-
ducerande sektorn är stark med många tillverkande företag. Näringslivet 
utvecklas på en gemensam arbetsmarknad där strukturbild Skaraborg 
beskriver förutsättningarna.

Mark ska erbjudas i strategiska lägen. För personintensiva verksamheter 
innebär det att tillgången på pendlingsmöjligheter ska vara god. För andra 
verksamheter kan effektiva transporter eller stora, flexibelt utformade ytor 
vara viktigast. Dessa verksamheter bör lokaliseras till områden där inte stör-
ningar orsakar olägenhet. För jordbruks- och skogsnäringen ska en långsiktig 
användning av marken säkerställas och möjligheter till kompletterande 
verksamheter uppmuntras.

I Töreboda behöver tjänstesektorn växa sig starkare, vilket ställer nya krav 
på samarbeten, t ex med högskolor och yrkesutbildningar som kan vara med 
och skapa nya förutsättningar. En särskild roll i utvecklingen spelar Sötå-
sens naturbruksgymnasium med undervisningslantbruk och elevbostäder. 
Sötåsen har en viktig funktion som testbädd för forskning och utveckling 
samt ett regionalt uppdrag som kompetenscentrum för de gröna näringarna 
att vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen.
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KLIMAT- OCH MILJÖPÅVERKAN SKA MINIMERAS OCH EN                          
ROBUST PLANERING SKA FÖRBEREDA FÖR ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT
Töreboda kommun ska planera för ett robust samhälle som kan klara ett 
förändrat klimat. En beredskap för ökad nederbörd och extremväder krävs. 
För att klara detta behöver VA-systemet rustas och ytor för översvämning 
pekas ut. Risken för skred utmed Göta kanal och Tidan ska begränsas och 
samhällsviktiga funktioner skyddas. I tätorterna ska grönytor sparas och 
utvecklas och en strategi för dagvattenhantering tas fram. 

Tillgången på färskvatten i Lokaåsen ska säkerställas. Utsläpp till sjöar och 
vattendrag ska minska så att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas. 

Den övergripande samhällsplaneringen ska möjliggöra ett effektivt använ-
dande av energi och resurser för att minska miljö- och klimatpåverkan. 
Utbyggnad av vindkraft ska fortsätta liksom utbyggnad av fjärrvärmenätet. 
För ny bebyggelse ska god energihushållning och förnybara material och 
energikällor prioriteras.

DE GRÖNA STRÅKEN GENOM TÄTORTERNA OCH PÅ LANDSBYGDEN SKA 
UTVECKLAS TILL ETT SAMMANHÄNGANDE GRÖNT NÄTVERK
Parker, naturreservat, grön- och vattenområden i Töreboda kommun ska 
vara lätta att nå. För tillgängligheten är det viktigt att det finns stråk som 
binder samman små och stora grönområden. Det ska finnas trädkantade 
gång- och cykelstråk i tätortsmiljö, men också stigar som knyter samman 
målpunkter i naturområden. Göta kanal är ett exempel på ett betydelsefullt 
grönstråk där marken längs kanalen ska säkras för allmänhetens rekreation 
och möjlighet att röra sig. 

Planering och utveckling av grönstruktur och nya bostadsområden ska utgå 
ifrån platsens naturgivna förutsättningar och karaktärsdrag. Vid plan- och 
exploateringsarbete ska stor hänsyn tas till grönområden och landskap med 
höga sociala och ekologiska värden.

Vid planering av tätorter och landsbygden ska vikt läggas vid utveckling 
av ekosystemtjänster, tjänster som naturen ger oss människor. Natur- och 
grönområdens förmåga att leverera ekosystemtjänster ska värnas och 
förstärkas. Särskilt värdefulla naturmiljöer ska ha ett långsiktigt skydd och 
skötas så att naturvärdena utvecklas. Den biologiska mångfalden ska stärkas 
genom att miljöer med höga värden restaureras och återskapas i skogs- och 
odlingslandskap och i sjöar och vattendrag.
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Mark- och vattenanvändningen i Töreboda kommun 
utgår från de sju strategierna och beskrivs utförligt i de 
kommande kapitlen.
Ny bebyggelse prioriteras i första hand till de tre tätorterna Töreboda, 
Moholm och Älgarås, vilka på den kommuntäckande mark- och vattenan-
vändningskartan redovisas som fördjupningsområden. Utveckling och ny 
bebyggelse uppmuntras även på landsbygden och flera småorter och by-
bildningar beskrivs, tillsammans med platser längs Göta kanal, som möjliga 
för utveckling av bostadsbebyggelse, friluftsliv och service. En del av dessa 
platser är utpekade som LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära 
läge).

Totalt omfattar de föreslagna utbyggnadsområdena i Töreboda, Moholm och 
Älgarås, tillsammans med tillkommande bebyggelse på landsbygden, ca 450 
nya bostäder, vilket täcker behovet för den befolkningsökning på 750 nya 
invånare som översiktsplanen strävar efter inom planperioden.

En utvecklad kollektivtrafik och transportinfrastruktur är avgörande för 
utvecklingen i Töreboda kommun. De viktigaste utvecklingsförslagen finns 
inom de tre tätorterna. Utöver detta föreslås två transportnoder strax väster 
om Moholm respektive Älgarås för att stödja samåkning på landsbygden. En 
ny vägsträckning föreslås för en del av väg 200 i den norra delen av kommu-
nen för att minska risken för påverkan på vattentäkten i Hova. Komplette-
ringar av cykelleder ska öka framkomligheten utmed Göta kanal och koppla 
samman befintliga leder. 

I kommunens nordöstra del föreslås en utvecklad tillgänglighet till kommu-
nens naturreservat, till Älgaråsleden och i förlängningen till Tiveden.

Fortsatt utbyggnad av vindkraft pekas ut i enlighet med tidigare antagen 
vindbruksplan.

Mark- &  
vattenanvändning

LIS-område
Vindbruk, 
utbyggnadsomr.

Fördjupningsomr.Strandskydd

Cykelled

Cykelled, ny

Natur, utvecklad 
tillgänglighet

Natur, hög 
tillgänglighet

Teckenförklaring

Kommungräns

Skog
/öppen mark

Bebyggelse
VattenStörre väg

Järnväg

Jordbruk

Förändrad mark- och vattenanvändningBibehållen mark- och vattenanvändning

Väg, nyGöta kanal

Vattenskyddsomr.
Utveckling, transportnod

TECKENFÖRKLARING - KOMMUNTÄCKANDE MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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M E D B O R G AR D IALO G 
NÅG R A  Ö N S KE MÅL  O M 
B O STÄD E R
Bygg nya bostäder som bidrar 
till ett breddat utbud i samtliga 
tre tätorter, inte bara i Töreboda 
tätort.

Nyexploatering ska ske med 
hänsyn tagen till en bibehållen 
landsorts- respektive småstads-
känsla.

Bygg ungdomsbostäder, lämpade 
för studenter.

Den byggda miljön
Ungefär hälften av kommunens befolkning bor på 
landsbygden och hälften i de tre tätorterna, central- 
orten Töreboda och de två mindre serviceorterna 
Moholm och Älgarås. Alla tre orterna växte fram som 
stationssamhällen omkring 1860 när Västra stamba-
nan byggdes ut. 

Serviceorterna i Töreboda kommun
Alla tre orter är viktiga som service- och mötesplatser för dem som bor på 
den omgivande landsbygden. Landsbygden med dess småorter, bybildningar, 
fritidshusområden och spridda bebyggelse beskrivs i kapitlet om landsbygds-
utveckling. 

TÖREBODA TÄTORT 
Töreboda är kommunens centralort och har drygt 4000 invånare. Orten 
är belägen mitt i kommunen i skärningen mellan Göta kanal och Västra 
stambanan. Järnvägen och dess station uppfördes cirka 1860 för att skapa 
en bytesplats för transporter längs Göta kanal respektive järnvägen. När 
järnvägen väl var färdig mellan Stockholm och Göteborg förlorade Göta 
kanal dock sin tidigare betydelse som transportväg och Töreboda fick därför 
aldrig den planerade betydelsen som knutpunkt. Före kanalen och järnvägen 
fanns endast några gårdar på platsen. Idag är Töreboda tätort en viktig 
kollektivtrafikknutpunkt i norra Skaraborg, en given destination utmed Göta 

Orienteringskarta Töreboda tätort, 
Moholm och Älgarås.

Historisk bild på Göta kanal och stationshus i Töreboda tätort. Foto: Thure Elgåsen

Älgarås

Moholm

Töreboda
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kanal och en småstad som erbjuder en charmig och varierad miljö med ett 
grundläggande serviceutbud.

Trafikstruktur
Både Göta kanal och järnvägen går i nord-sydlig riktning genom orten och 
delar denna i en västlig och östlig del samt två kilar i norr och söder belägna 
mellan kanal och järnväg. Det finns fyra öst-västliga förbindelser i tätorten 
varav två finns centralt och två finns i utkanten i norr respektive söder. Den 
ena centrala bron är för samtliga trafikslag medan den andra är en gång- och 
cykelbro. En ny gång- och cykelbro planeras närmare resecentrum. En av 
Törebodas sevärdheter, färjan Lina som är i trafik under sommarsäsongen, 
finns i anslutning till denna bro. 

Två av kommunens huvudvägar, väg 200 och väg 202, passerar genom cen-
trum och bidrar tillsammans med järnvägen till att centrala Töreboda kan 
upplevas vara på längre avstånd från Göta kanal än vad det i verkligheten är. 

Centrum och en större del av tätortens bebyggelse och servicefunktioner är 
belägna på den västra sidan i nära anslutning till Norra Skaraborgs Resecen-
trum i Töreboda. I anslutning till Resecentrum har Trafikverket i en Åt-
gärdsvalsstudie utrett möjliga åtgärder för att öka säkerheten för fotgängare 
och cyklister. Studien har utmynnat i förslag om breddat och signalreglerat 
övergångsställe.

Bebyggelsen
Bebyggelsen är småskalig och varierar i huvudsak mellan en till fem våningar 
och består av både kvartersbebyggelse placerad i gatuliv med lokaler i bot-
tenvåningarna, fristående flerbostadshus och småhusbebyggelse. Bebyggel-
sen är uppförd vid olika tider men i huvudsak kring förra sekelskiftet och på 
70- och 80-talen. Miljön utmed Kungsgatan är kulturhistoriskt värdefull med 
äldre bebyggelse utmed gatans västra sida och med den östra sidan upplöst 
i stora fria partier som utgjorde viktiga funktionsytor för kanal och järnväg. 
Centrumkärnans mittpunkt utgörs av torget omgärdat av en varierad bebyg-
gelse med bl.a. kommunhuset från 1950-talet. 

Järnvägsstationen är kulturminne och vittnar om stationens tänkta bety-
delse då det vid banans öppnande var mycket ovanligt med stora stationer 
i sten annat än i de redan etablerade städerna. Söder om järnvägsstationen 
och resecentrum finns ett av Törebodas landmärken, en hög silobyggnad 
vilken syns på långt håll i det platta och öppna landskapet.

Norr om centrum finns det främst småhus men med inslag av flerbostads-
hus. Öster om kanalen och järnvägen finns det i huvudsak småhus med 
undantag av några nybyggda åttavåningshus invid kanalen. På den östra 
sidan finns även förskola och skola 0-3 och kommunens sportpark Töreshov. 
I översiktsplanen från 1992 var inriktningen att Töreboda skulle utvecklas 
österut. Följden har blivit att skolan nu är belägen i ortens utkant eftersom 
de planerade bostäderna som skulle omgärda skolan aldrig uppfördes. Söder 
om centrum domineras bebyggelsen av verksamhetslokaler. Stor del av 

M E D B O R G AR D IALO G 
NÅG R A  Ö N S KE MÅL  O M 
TÖ R E B O DA  TÄTO RT
Bygg lägenheter och radhus – öka 
utbudet så att det finns fler val än 
villor. Låga hyror och  olika lägen-
hetsstorlekar efterfrågas.

Bygg attraktiva boenden utmed 
kanalen för äldre.

C I TAT

”Positivt med fin torgmiljö. Bygg 
vidare på miljön där.”

”Man bor mycket billigare här. 
Utmärkt att pendla med tåg.”

Kommunhuset vid torget i Töreboda 
Foto: Peter Hellström
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marken i Töreboda tätort används av tillverkande företag. Totalt är det ca 
750 arbetstillfällen inom tillverkning i tätorten. 

Det finns ca trettio obebyggda kommunala småhustomter på orten. Tätorten 
är omgärdad av odlingslandskap. 

LIS-områden i Töreboda
Inom tätorten finns stora centrala oexploaterade ytor närmast Göta kanal, 
och en del exploaterade ytor som har potential för förändrad markanvänd-
ning. Längs Göta kanal gäller 100 meters strandskydd på ömse sidor, men 
inom tätorten är strandskyddet upphävt inom planlagda delar. I Töreboda 
finns fyra oexploaterade LIS-områden som pekades ut i LIS-planen samt ett 
område som föreslås bli nytt LIS-område i och med denna översiktsplan.

Kanalens stränder är idag i huvudsak tillgängliga för allmänheten med 
undantag för områdena närmast järnvägen och enstaka ställen där privata 
fastigheter går ända fram till vattnet.

Hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård 
samt särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4:e kapitlet Miljöbalken 
(turism och rörligt friluftsliv). Västra stambanan är riksintresse för kom-
munikation. Delar av utredningsområdet ingår i kulturhistorisk inventering 
från 1983 och kommunalt bevarandeprogram. Töreboda järnvägsstation är 
byggnadsminne. Inga höga naturvärden finns dokumenterade.

Gastorp Norra - nytt LIS-område
Planområdet är beläget i Töreboda tätorts norra del väster om Göta kanal. 
Området är obebyggt och består idag av jordbruksmark och genomkorsas av 
en transmissionsledning. Närheten till allmän service och kommunikation 
är goda. Planområdet ligger inte i närheten av större trafikleder, störande 
industrier eller annan buller- och utsläppsalstrande verksamhet. Eftersom 
området är beläget i anslutning till Göta kanal finns möjligheten att uppföra 
bostäder i ett attraktivt läge, vilket kan bidra till att översiktsplanen uppnår 
uppsatta mål om befolkningsökning. Inom stora delar av planområdet gäller 
förordnande om strandskydd (100 meter från Göta kanal). Området omfat-
tas av riksintresse för kulturmiljön och innehåller utpekade fornlämningar.
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LIS-områden i norra delen av Töreboda tätort

0 250 500125 MetersTöreboda Norra

Fornlämningar

LIS - områden
Nytt LIS - område
Strandskydd

Teckenförklaring

LIS-områden i södra delen av Töreboda tätort

0 250 500125 MetersTöreboda Södra

Fornlämningar

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring
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MOHOLM
Moholm är en av kommunens två serviceorter och har drygt 600 invånare. 
Orten är belägen i kommunens sydvästra del, cirka 13 km söder om Töre-
boda tätort och cirka 31 km norr om Skövde. Mellan 1859 och 1967 hade 
Moholm en järnvägsstation som från 1874-1961 var en järnvägsknutpunkt 
mellan Västra stambanan och en järnvägssträckning från Moholm till 
Mariestad. Idag delar Västra stambanan Moholm i en västlig och en östlig 
sida. Strax väster om Moholm korsar två av kommunens huvudvägar, väg 
200 och 201, varandra. Väg 201 passerar genom Moholm på en bro över 
järnvägen. Vägbron som även har gång- och cykelbana är Moholms enda 
öst-västliga förbindelse. Bron utgör ett storskaligt inslag i ortens fysiska 
miljö och upplevs som ett hinder av bland annat äldre personer på grund av 
dess lutning och längd. 

Huvuddelen av bebyggelsen i Moholm är belägen på den västra sidan av 
järnvägen liksom ortens närbutik och äldreboende. Viktiga funktioner som 
skola, förskola och idrottsplats är dock belägna på den östra sidan. I Moholm 
finns även olika typer av samlingslokaler samt två anläggningar med bland 
annat festlokaler och övernattning.

I och omkring Moholm finns det ett brett näringsliv. Det finns drygt tjugo 
mindre företag som är arbetsgivare och ett större företag med cirka 300 
anställda. På orten finns ett flertal nischade e-handelsföretag. 

Bostadsbebyggelsen i Moholm består i huvudsak av småhus. Det finns en 
handfull obebyggda kommunala småhustomter på orten. Moholm omgärdas 
av skogs- och odlingslandskap. Ett centralt elljusspår ger goda förutsätt-
ningar för närrekreation. I den sydöstra delen av orten rinner ån Tidan där 
översvämmning utpekas som ett återkommande problem. 

Närbutik i Moholm

Krabbängsgården.  Foto: Peter Hellström

Förskolan i Moholm. Foto: Peter Hellström

Moholm

M E D B O R G AR D IALO G 
NÅG R A  Ö N S KE MÅL  O M 
M O H O L M
Tågstopp i Moholm.

Behåll minst en busshållplats 
inne i Moholm.

Bättre bussförbindelser och 
cykelbana till Mariestad.

Fler kopplingar över/under 
järnvägen.

Utveckla ridvägar och vandrings-
leder.

C I TAT

”Bra läge i regionen, men dåligt 
utnyttjat.”

”Moholm pendelort. Mariestad 20 
km. Töreboda 18 km. Tibro 25 km. 
Skövde 30 km. Billiga hus men...”

”Allt som händer sker i Töreboda, 
mycket lite i Moholm.”

”Liten eftersatt by på nedgång.”

Skola 

Idrottssområde

Kyrka 

Järnväg 

Matbutik 

Bro

Äldreboende 

T EC KE N F Ö R KL AR I N G
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Moholm Foto: Peter Hellström
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LIS-områden i Moholm 
Utredningsområdet, ett område kring Moholms Herrgård, ligger vid Tidan i 
södra delen av Moholm. Området berörs av Tidans strandskyddszon på 100 
meter. Denna del av Tidan har ett meandrande förlopp vilket ger områdets 
landskap en intressant karaktär. Vid Moholms Herrgård bildas en ö i Tidan 
där ån delar sig i två flöden. Delar av utredningsområdet berörs av över-
svämningsrisk.

På Moholms Herrgård bedrivs en fungerande och växande hotell- och kon-
ferensverksamhet, vilken i framtiden kan komma att behöva byggas ut eller 
förändras på sådant sätt som kräver planläggning eller dispens från gällande 
strandskydd. Inom 1 km finns god tillgång till service inne i Moholm och 
inom 400 meter finns busshållplats längs med väg 201.

I anslutning till herrgården finns fornlämningar i form av stenbroar. Inga 
höga naturvärden finns dokumenterade.

LIS-område i Moholm

0 250 500125 MetersMoholm

Fornlämningar

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring
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Törebodavägen

Älgarås

ÄLGARÅS
Älgarås är en av kommunens två serviceorter och har runt 400 invånare. 
Orten är belägen i kommunens nordöstra del, cirka 17 km norr om Töre-
boda. Mellan 1862 och 1988 hade Älgarås en järnvägsstation utmed Västra 
stambanan. Fysiskt delar Västra stambanan Älgarås i en västlig och en östlig 
sida. Vägtunneln under järnvägen med väg och gång- och cykelbana är 
Älgarås enda öst-västliga förbindelse. Strax väster om Älgarås passerar en av 
kommunens huvudvägar i nord-sydlig riktning, väg 200. 

Huvuddelen av bebyggelsen i Älgarås är belägen på den östra sidan av järnvä-
gen och här finns även viktiga funktioner som skola, idrottsplats, förskola 
och fritidsgård samt restaurang och ett servicehus som har många aktiviteter 
och som utgör en viktig mötesplats. Här finns också monumentet som rests 
över slaget mellan de Sverkerska och Erikska ätterna som stod vid Älgarås 
kungsgård 1205. Närbutik och verksamhetsområde finns däremot på den 
västra sidan. Älgarås är en utpräglad tillverkningsort med ett tiotal arbetsgi-
vare. De två största företagen har tillsammans drygt 50 anställda. 

Bebyggelsen i Älgarås utgörs till stor del av småhus och det finns en handfull 
obebyggda kommunala småhustomter på orten. De flerbostadshus som finns 
har de senaste åren hyst det stora antalet asylsökande som har blivit place-
rade i Älgarås och som bidragit med ett stort tillskott av elevunderlag till 
skolan. Älgarås omges av odlingslandskap och har mycket skog och många 
sjöar i sitt närområde.

Älgarås kyrka från 1400-talet är en av Sveriges få bevarade medeltida 
träkyrkor.

M E D B O R G AR D IALO G 
NÅG R A  Ö N S KE MÅL  O M 
ÄLG AR ÅS
Fiberutbyggnad så alla kan arbeta 
hemifrån.

Cykelväg mellan Älgarås och 
Töreboda över mon.

Bättre kommunikationer från 
Älgarås till Töreboda och Hova.

C I TAT

”Ideellt engagemang på landsbyg-
den och i Älgarås City”.

”Det finns en mental barriär mel-
lan Älgarås och centralorten”.

”Fantastiskt flyktingmottagande”.

”Men vad det ser ut. Slitet, igen-
vuxet.”

Butik i Älgarås. Foto: Peter Hellström

Älgarås skola. Foto: Peter Hellström

Älgarås Servicehuset 
Foto: Peter Hellström

Älgarås

T EC KE N F Ö R KL AR I N G

Skola 

Idrottssområde

Järnväg 

Matbutik 
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Älgarås Foto: Peter Hellström
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Befolkning och bostadsbestånd  
- nuläge och prognos
BEFOLKNINGSUTVECKLING I TÖREBODA KOMMUN
Invånarantalet i Töreboda kommun var cirka 9 250 år 2020 (SCB). Folk-
mängden i Töreboda kommun har historiskt sett varierat mellan 10 000 
till 10 500 invånare. I mitten på 1990-talet skedde en kraftig minskning av 
antalet invånare i Töreboda kommun. Vid millennieskiftet avtog minskning-
en och folkmängden i Töreboda kommun stabiliserades. Mellan år 1993 till år 
2012 minskade kommunen med cirka 1 500 invånare. Från 2015 har invåna-
rantalet ökat något till följd av att ett stort antal nya bostäder har uppförts 
på centrala och efterfrågade platser samt att många nyanlända har placerats 
och bosatt sig i kommunen.

Befolkningen i Töreboda kommun utgörs av många äldre men även antalet 
ungdomar i åldern 19-24 år utgör en stor grupp. Kombinationen av förhål-
landevis låga födelsetal och ett negativ flyttnetto i de yngre åldrarna har 
bidragit till att de äldre utgör en allt högre andel av befolkningen i Töreboda 
kommun.

Majoriteten av kommuninvånarna bor i Töreboda tätort (50%) eller på 
landsbygden (40%). I de mindre orterna Moholm och Älgarås bor samman-
lagt drygt 10% av invånarna. Av det totala bostadsbeståndet i Töreboda 
kommun utgörs cirka 2/3 av bostäder i småhus och 1/3 av lägenheter i 
flerbostadshus. Totalt finns cirka 4 500 bostäder i Töreboda kommun. 

ÖKAD BEFOLKNING I VÄSTRA GÖTALAND
Enligt Västra Götalands befolkningsprognos från 2019 för 2019-2040 
förväntas Västra Götalands befolkning växa till drygt 1,95 miljoner invånare 
år 2040. Det innebär 235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, eller 
cirka 11 000 fler invånare varje år i genomsnitt. Störst procentuell ökning 
av befolkningen till 2030 förväntas i Mölndal, Ale, Lilla Edet och Bollebygd. 
Ungefär fyra av fem kommuner i VästraGötaland förväntas växa i befolk-
ningsantal eller ha ungefär samma antal invånare 2030 som 2018. Några 
kommuner i Fyrbodal och Skaraborg, däribland Töreboda, förväntas minska 
i befolkningsantal.

Slutsatser från Västra Götalandregionens befolkningsprognos 2019-2040:

• Befolkningen ökar i Västra Götaland
• Invånarna som är 80 år eller äldre blir 60 % fler
• Invandring är största bidraget till befolkningsökningen
• Antalet äldre män ökar mest
• Var fjärde invånare i Skaraborg är 65 år eller äldre år 2040

Töreboda kommun har tagit emot ett jämförelsevis stort antal asylsökande 
de senaste åren, vilket har varit positivt för kommunens befolkningsutveck-
ling. År 2018 har Töreboda högst antal asylsökande per invånare i Västra Gö-
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taland med ca 400 asylsökande per 10 000 invånare. Till följd av de senaste 
årens mer restriktiva nationella mottagande av flyktingar har mottagandet i 
kommunen dock minskat och befolkningsökningen avstannat.

BOSTADSBEHOVET I TÖREBODA KOMMUN
Kommunens ambition är att befolkningen i Töreboda kommun ska öka med 
runt 750 nya invånare under planperioden, vilket kräver att det byggs fler 
bostäder på platser som invånarna vill bo på. Tillsammans med åtgärder på 
infrastruktur och service kan bostadsbyggandet öka Törebodas attraktions-
kraft på ett sätt som lockar folk att flytta till och stanna kvar i kommunen. 
Samtidigt pekar prognoserna på en vikande befolkningsutveckling. Skillna-
den i ambition och prognos utgör i sig en osäker planeringsförutsättning, 
som kommer att behöva hanteras i framtida planeringsbeslut.

Trots låg befolkningstillväxt finns en bostadsbrist som inte bara har med 
antal bostäder att göra, utan som snarare är kopplad till läge och funktion. 
Det finns en efterfrågan på bostäder som har god tillgång till service och 
kommunikationer, gärna i ett attraktivt läge, till exempel invid Göta kanal. 
Efterfrågan på bostäder i Töreboda tätort ökar trots att det sker en generell 
befolkningsminskning i kommunen. Det innebär att det finns ett behov av 
nya bostäder även för dem som idag redan bor i kommunen. Det finns även 
ett behov av bostäder med särskild funktionsanpassning, till exempel för 
äldres behov. 

Det finns även en trend att söka sig till lantliga och natursköna boendemil-
jöer på pendlingsavstånd till större arbetsplatser. Detta är en trend som kan 
komma att växa i och med den senaste tidens nya vardagsliv, med förbätt-
rade möjligheter för distansarbete. Tillsammans med aktiva satsningar på 
bostäder och service samt utvecklingsplaner för tätorterna finns det goda 
möjligheter att uppnå det uppsatta befolkningsmålet.

Oavsett hur befolkningsantalet utvecklas finns det ett behov av att möta 
efterfrågan på nya bostäder, vilket motiverar de föreslagna utbyggnadsområ-
den som presenteras i översiktsplanen. För att utpekandet av nya områden 
ska bli verkningsfullt även om befolkningsutvecklingen inte når upp till 
ambitionen, anges för respektive förslag en prioriteringsordning med 
utbyggnad på kort sikt (1-5 år), på medellång sikt (5-10 år) och lång sikt (mer 
än 10 år, dvs utanför planperioden). Prioriteringsordningen är viktig för att 
planering av förbättrad service och infrastruktur ska stämma överens med 
bostadsutbyggnaden.

UTBYGGNAD PÅ JORDBRUKSMARK
Av de utbyggnadsområden som pekas ut i översiktsplanen ligger några på 
jordbruksmark. I Töreboda handlar det om Gastorp östra, Gästhamn norra, 
Kilen sydväst, Kilen öster, Törehovs sportpark, Borreboda handelsområde 
och Rotkilens handelsområde. I Moholm gäller det området norr om Idrotts-
vägen. I Älgarås ligger inget av de föreslagna områdena på jordbruksmark. 
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Brukningsvärd jordbruksmark får enligt Miljöbalken 3:e kapitlet 4§ endast 
tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar om det behövs för att tillgodo-
se väsentliga samhällsintressen. En prövning görs här av respektive lokali-
sering, förutsatt att detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark 
tas i anspråk. På detta sätt besvarar översiktsplanen den grundläggande 
lokaliseringsfrågan, så att alternativa lokaliseringar inte ska behöva hanteras 
i efterföljande detaljplaner.

Är jordbruksmarken brukningsvärd?
På samtliga av de ovan uppräknade platserna brukas marken idag för jord-
bruk. Den får därmed anses vara brukningsvärd.

Är den förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? 
Kommunens ambition att öka folkmängden med ca 750 invånare till 2030 
ger upphov till ett behov av ca 300-400 bostäder under planperioden. I 
översiktsplanens strategier konstateras att bebyggelse i första hand ska 
lokaliseras till befintlig infrastruktur, fungerande kollektivtrafik och service, 
det vill säga till de tre tätorterna Töreboda, Moholm och Älgarås. Eftersom 
bostadsförsörjning är att betrakta som ett väsentligt samhällsintresse är det 
viktigt att plats för bebyggelse kan beredas i de tre tätorterna.

Det finns en osäkerhet i bostadsprognoserna för Töreboda, där kommunens 
ambition och Västra Götalandregionens prognos skiljer sig åt. I översikts-
planen och det nyligen antagna Bostadsförsörjningsprogrammet (2021) 
konstateras att det även utan att folkmängden ökar ändå finns ett stort 
behov av nya bostäder. Det handlar om att tillgodose efterfrågan på bostäder 
i attraktiva lägen, bostäder anpassade efter särskilda behov (t ex för äldre 
eller för studenter) och prisvärda bostäder som kan bidra till minskad 
trångboddhet. Trots att befolkningen på kommunnivå har stått still så har 
inflyttningen till Töreboda ökat.

Sammantaget gör kommunen bedömningen att bostadsbyggande utgör ett 
väsentligt allmänt intresse som bör kunna vägas mot det nationella intresset 
att bevara jordbruksmark. 

Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte möjlig? 
Både Töreboda och Moholm är omgivna av jordbruksmark. Att helt och 
hållet avstå från utbyggnad på jordbruksmark försvårar utvecklingen i dessa 
orter och därmed av hela kommunen på ett sätt som motverkar det allmän-
na intresset bostadsförsörjning.

Alternativ lokalisering Töreboda
För Töreboda har ett antal alternativa lokaliseringar bedömts. För att vara 
aktuella som alternativ gäller de övergripande principerna för bebyggelseut-
vecklingen i Töreboda kommun. Som exempel hänvisar den första punkten 
lokalisering av nya bostäder till befintlig infrastruktur, kollektivtrafiknära 
lägen och lägen som stärker befintlig handel och service, medan den fjärde 

LAG: 3:e kapitlet 4 § Miljöbalken 
(Central i den planering som sker 
kring lokalisering)

”Jord- och skogsbruk är av na-
tionell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsin-
tressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän syn-
punkt tillfredsställande sätt ge-
nom att annan mark tas i anspråk. 
Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäring skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra ett rationellt 
skogsbruk”
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punkten lyfter vikten av att stärka grönytor och rekreationsområden och 
skapa attraktiva bebyggelseområden som kan locka nyinflyttare till Törebo-
da.

Alternativ ett är att bygga ut i det grönstråk som löper öster om och genom 
de östra delarna av Töreboda. Området ansluter till befintliga bostäder längs 
Gärdesvägen, Ängsvägen och Fältvägen och ligger precis intill Kilenskolan. 
Till centrum och resecentrum är det ca 1 kilometer. Området ligger dock i 
ett skogsområde som är en del av det sammanhängande grönområde som 
är utpekat i tätortskartan för Töreboda som viktigt att stärka och bevara. 
Området är därför inte lämpligt att peka ut för bebyggelse.

Alternativ två är att förtäta med bebyggelse i området mellan Bergatorps-
gatan och Kilsgatan. Området ligger knappt 1 kilometer från centrum och 
resecentrum och bara ett par hundra meter från Centralskolan med simhall 
och idrottshall. Eftersom förtätning inte bör orsaka att andra kvaliteter för-
svinner och eftersom området är en del av det gröna sammanhängande stråk 
som löper genom tätortens västra del är det inte lämpligt att ta i anspråk för 
bebyggelse. Det är i tätortskartan utpekat som ett viktigt grönstråk genom 
tätorten att stärka och bevara.

En tredje möjlig alternativ lokalisering för bebyggelse i Töreboda är strax 
väster om kyrkan där det finns en gällande detaljplan för bostäder. Detaljpla-
nen vann laga kraft i april 1980 men har aldrig genomförts eftersom intresse 
att exploatera marken har saknats. Området är dock väl beläget i förhållande 
till centrum och service. Detaljplanens placering är på välarronderad, bruk-
ningsvärd jordbruksmark. Det är därför inte lämpligt att peka ut området för 
bebyggelse av två skäl, dels för att brukningsvärdet är så högt och dels för att 
lokaliseringen för bostadsändamål inte är attraktiv. Istället för att genomfö-
ra gällande detaljplan föreslås att bostäder på Gastorp östra prioriteras med 
motiveringen att kunna erbjuda attraktiva bostäder intill kanalen. Gällande 
detaljplan bör istället upphävas så att markens fortsatta användning för 
jordbruk säkerställs.

Prioritering av områden i Töreboda
Prioritering av bebyggelsen sker så att jordbruksmark tas i anspråk i så liten 
omfattning som möjligt. Det innebär att i Töreboda prioriteras bostäder på 
Kilen sydöst och på Larsbo samt utveckling av centrum eftersom de inte 
ligger på jordbruksmark.

Istället för att ta gällande detaljplan väster om kyrkan i anspråk prioriteras 
utbyggnad av Gastorp östra.
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Politiska beslut / underlag
BEFOLKNINGSMÅL
Befolkningsmålet i Töreboda är att invånarantalet ska växa från cirka 
9250 år 2020 till 10000 invånare till år 2030. Utvecklingen av den 
byggda miljön är starkt kopplat till hur invånarantalet utvecklas i en 
kommun. Om befolkningsmålet uppnås innebär det att ungefär 750 nya 
invånare behöver bostad och annan service i kommunen fram till 2030.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Törebodas Riktlinjer för Bostadsförsörjning antogs i mars 2021 och omfat-
tar åren 2021 – 2030. I dem framgår hur kommunen avser att tillgodose 
det långsiktiga behovet av bostäder, något som i sin tur ska redovisas i 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Alternativ lokalisering i Moholm
För Moholms del är endast ett mindre område utpekat för bebyggelse på 
jordbruksmark. Här är redan gata samt vatten och avlopp förberett.

Prioritering av områdena i Moholm
I Moholm prioriteras områdena vid Furuvägen och Tingsbergsvägen.
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Förslag för den byggda miljön
De övergripande principerna nedan ska gälla för bebyggelseutvecklingen 
i Töreboda kommun. Principerna utgår från de ”Strategier för mark- och 
vattenanvändning” som presenteras inledningsvis i kapitlet ”Strategier”. 

• Prioritera ny bebyggelse i de tre tätorterna där nya bostäder kan lokalise-
ras till befintlig infrastruktur, kollektivtrafiknära lägen och stärka befintlig 
handel och service. 

• Förstärk nätverk och överbrygga barriärer så att utbytet mellan kringlig-
gande kommuner stärks och så att såväl fysiska som sociala eller psykolo-
giska barriärer minskar och istället ger rum för naturliga mötesplatser.

• Satsa på nya bostäder som möter förändrade behov och som kan få igång 
flyttkedjor inom kommunen. Det är en utmaning att bibehålla och även 
öka befolkningsmängden i Töreboda kommun. 

• Stärk grönytor och rekreationsområden och skapa attraktiva bebyggelse-
områden som kan locka nyinflyttare till Töreboda.

• Ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden vid förändringar eller nybygg-
nad. 

• Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller an-
läggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsin-
tressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (MB 3 kap 4§)

UTVECKLING TÖREBODA
I Töreboda tätort föreslås nya bostäder framförallt i centrumkärnan och ut-
med Göta kanal. I LIS-planen konstateras att hela utredningsområdet i Töre-
boda har ett strategiskt läge nära service och kommunikationer i kommun-
centrum. Kommunens bedömning är att de olika delområdena lämpar sig 
för tätortsutveckling med bostäder, verksamheter och turism, och på så vis 
kan bidra till landsbygdsutvecklingen i hela kommunen. Delområdet strax 
väster och norr om tågstationen bedöms lämpligt för centrumutveckling och 
aktivitetsytor, förutsatt att risker och störningar från tågtrafiken hanteras. 
Inget av områdena bör omfattas av risk för skred, enligt stabilitetsutredning 
längs med Göta kanal.

Den befintliga sammanhängande grönstrukturen genom samhället föreslås 
bibehållas och utvecklas för bostadsnära rekreation. På östra sidan av Töre-
boda finns ett grönstråk i nord-sydlig riktning som bör värnas och stärkas. I 
väst-östlig riktning bör grönstråket från Kanalparken utvecklas. Längs västra 
sidan av Töreboda sträcker sig fyra mindre grönstråk igenom samhället i 
nord-sydlig riktning. Dessa stråk är viktiga att bevara och sammankoppla för 
att stärka såväl rekreativa värden som ekosystemtjänster i tätorten. 

Utveckling av bostäder utmed Göta kanal måste uppföras med en kvalitet 
som förbättrar upplevelsen av Göta kanal, säkerställer riksintressen för 
Kulturmiljö och friluftsliv och kopplar kanalen till Töreboda centrum. I det 
fortsatta arbetet ska särskild vikt läggas vid:

• att en hållbar tätortsutveckling och en god bebyggd miljö eftersträvas i 
Töreboda



46 Den byggda miljön Töreboda ÖP2030 - Samrådshandling46 Den byggda miljön Töreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
rs

la
g

Skog  

Öppen mark

Rekom. väg farligt gods  

Resecentrum med järnvägsstation

Skola 

Bibehållen mark- och vattenanvändning
Bebyggelse

Vatten

Väg

Förändrad mark- och vattenanvändning

Utbyggnadsområde verksamhet /handel  

Utbyggnadsområde bostäder prio 1

Utredningsområde bostäder

Utveckling rekreation & fritid prio 1

Småbåtshamn 

Centrumutveckling

Ny Gång- och cykelbro och nytt läge för färja

LIS-område

Idrottssområde

Kyrka 

Bro

Strandskydd

Flyttad färja

Cirkulationsplats

Grönstråk

Kraftledning, stamnät med buffertzon 
80 meter för 220 kV och 130 meter 
för 400 kV

LIS-område, nytt

Outnyttjad detaljplan bostäder

Outnyttjad detaljplan verksamhet /handel

Utbyggnadsområde bostäder prio 2

Utveckling rekreation & fritid prio 2
Omdragning av kraftledning

Friluftsområde

• att besöksnäring och rörligt friluftsliv längs Göta kanal främjas
• att fri passage för människor längs kanalstränderna ordnas och upprätt-

hålls
• att hänsyn tas till riksintresse för kommunikation på Västra stambanan 

(trafiksäkerhet, siktförhållanden, möjlighet till underhållsarbete etc.)
• att åtgärder vidtas inom området för att hantera bullerpåverkan och even-

tuella risker för hälsa och säkerhet på Västra stambanan
• att klimat- och översvämningsrisker beaktas
• att stabilitetsförhållandena utreds och beaktas
• att kulturvärden beaktas och skyddas

Föreslagna utbyggnads- och utredningsområden i Töreboda tätort bedöms 
kunna omfatta ca 300 – 400 bostäder. Antalet beror av vilken typ av bostäder 
som uppförs. Med de utpekade utbyggnadsområdena ges plats för cirka 750 
boende. Utöver detta föreslås en utveckling av centrumkärnan med möjlig-
heter till förtätning som följd. 

Föreslagna områden för bebyggelseutveckling är indelade i utbyggnadsom-
råden på kort sikt (1-5 år), på medellång sikt (5-10 år) och lång sikt (mer 
än 10 år, dvs utanför planperioden). Prioriteringsordningen är viktig för 
att planering av förbättrad service och infrastruktur ska stämma överens 
med utbyggnaden av bostäder samt för att säkerställa att brukningsvärd 
jordbruksmark inte tas i anspråk som första prioritet. Utöver de föreslagna 
utyggnadsområdena finns även ett utredningsområde, där förutsättningarna 
behöver utredas ytterligare vilket innebär att möjligheten till framtida 
utbyggnad är osäker.

Dessutom redovisas även gällande detaljplaner där utbyggnad inte har 
kommit till stånd.

TECKENFÖRKLARING - TÖREBODA TÄTORT
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Utbyggnadsområden – centrumutveckling och besöksnäring

1. Utveckling av centrum 
Törebodas centrumkärna har stor potential för utveckling med läget invid 
Göta kanal och Norra Skaraborgs Resecentrum i Töreboda. Utveckling av 
centrum har stor betydelse för utveckling av övriga områden i Töreboda 
tätort, inte minst för de föreslagna områdena på östra sidan och deras kopp-
ling över Göta kanal. Ny bebyggelse, stråk och offentliga platser planeras så 
att de stärker kopplingen till kanalen och resecentrum. En utmaning är att 
överbrygga barriären som skapas av genomfartstrafiken på väg 200 och 202. 
Förtätning av centrum genomförs successivt och är till stor del beroende av 
privata fastighetsägare. 

Marken som berörs av strandskydd är LIS-område. Området berörs dessut-
om av riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet samt för kul-
turmiljön längs Göta kanal. Det är därför viktigt att utvecklingen av området 
främjar allmänhetens tillgänglighet till Göta kanal, möjlighet att röra sig 
längs med kanalen och generellt tar hänsyn till riksintresset för kanalen. 

Arbetet med centrumutvecklingen ska styras av nedanstående principer:

Förstärk kopplingen mellan centrum och kanalen och skapa ett attraktivt 
stråk längs kanalen.

• Skapa ett attraktivt stråk längs kanalen för upplevelser och rekreation och 
arbeta med kopplingar och kompletteringar för att vända Töreboda mot 
kanalen.

• Skapa en plats längs kanalen precis söder om vägbron, i korsningen med 
Kyrkogatan. Här föreslås en komplettering av parkytan som tillsammans 
med Klocktorget mittemot bör utvecklas till en fin och tydlig entré till Tö-
reboda centrum. Klocktorget saknar detaljplan. Platsen är ett viktigt möte 
mellan utpekat område för centrumutveckling och befintlig gästhamn och 
besöksverksamhet. 

• Skapa en attraktiv plats, "Kanaltorget" vid järnvägsstationen, gång- och cy-
kelbanan samt färjeläget, med fina vistelsekvaliteter och god tillgänglighet 
för allmänheten till kanalen.

• Förstärk kopplingen mellan Kanaltorget och Töreboda Torg. Förbättra 
säkerheten för fotgängare och cyklister som ska korsa Kungsgatan vid re-
secentrum i enlighet med framtagen åtgärdsvalsstudie, i vilken förespråkas 
breddat och signalreglerat övergångsställe.

• Skapa en ny öppningsbar gång- och cykelförbindelse över kanalen vid det 
gamla stationshuset för att stärka och förkorta förbindelserna mellan 
centrumkärnan och tätortens östra del samt mellan skolorna på båda sidor 
av kanalen. Även färjan Lina flyttas till det nya läget. Den nya kopplingen 
är även viktig ur ett rekreationsperspektiv då ortens främsta rekreativa 
tillgångar är belägna i ortens östra del samt i Moskogen. 

• Skapa ett sammanhållet gång- och cykelstråk från Gästhamnen, längs 
Kungsgatan, till Norra Skaraborgs resecentrum och en ny fjärrstyrd bro 
samt färjan Lina. Stråket ska främja allmänhetens tillgänglighet till Göta 
kanal. Cykelstråket kommer att ingå i ett nationellt cykelnät.
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Utveckling kommersiella verksamheter

Befintlig grönstruktur

Gång- och cykelvägar

Nya gång- och cykelvägar

Entréer

Nya gröna kopplingar

Befitnliga grönytor

Cirkulationsplats

Skyddsavstånd farligt gods

Centrumutveckling

Förtätning och komplettering av bebyggelsen med hänsyn till grönstruktur 
och kulturmiljö

• Viktiga entréer till centrala Töreboda är 1) via resecentrum för tåg- och 
bussresenärer, 2) längs med Göta kanal för cyklister samt för dem som 
kommer med båt och lägger till i Gästhamnen norr om centrum. För 
resande med bil föreslås att följande entréer förtydligas: 3) söderifrån via 
ny cirkulationsplats, 4) från nordväst vid kyrkan och 5) i nordost vid bron 
över Göta kanal och korsningen Kyrkogatan-Kungsgatan.

• Förtätning bör ske genom att ändra befintliga detaljplaner så att byggna-
der tillåts i minst tre plan. Utvecklingen av bostäder i flerbostadshus i cen-
trala lägen nära Töreboda torg och resecentrum är viktigt. En blandning av 
verksamheter, handel, service och bostäder bör bibehållas och utvecklas.

• Längs med utpekade stråk ska förtätning ske med fokus att bibehålla eller 
förbättra förutsättningarna för kommersiell service. Det gäller fastigheter 
kring Töreboda Torg och längs delar av Norra Torggatan, Drottninggatan, 
Östra Torggatan, Skolgatan och Kungsgatan. I samband med sådan för-
tätning bör upplevelsevärdet och tillgängligheten för fotgängare i stråket 
förstärkas.

• Resecentrums funktioner utvecklas så att det stärks både som centrum-
funktion och pendlingsnod.

• Förtätning och andra åtgärder ska undvikas på utpekade grönytor i Töre-
boda centrum. Det gäller trädraderna längs Allégatan, Storgatan, Klocka-
regatan och Kyrkogatan, samt lekplatsen vid Norra Torgatan, parken vid 
kommunhuset, stationsparken, parkytorna längs Göta kanal samt föresla-
get grönt stråk längs Parkgatan och entrén vid Klocktorget och kanalen. I 
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övriga lägen kan förtätning ske även på gröna ytor, såsom bostadsgårdar, 
trädgårdar, gäsytor mm, eftersom tillgången på grönytor och tätortsnära 
rekreation är god i Töreboda centrum. Naturvärdesinventering och analys 
av ekosystemtjänster behöver dock göras om grönytor tas i anspråk.

• Centrala Töreboda omfattas av riksintresse för kulturmiljö längs Göta ka-
nal. För kvarteren utmed Kungsgatan, närmast kanalen, behöver förtätning 
eller annan utveckling föregås av en kulturmiljöutredning för att säkerstäl-
la att inte riksintresset för kulturmiljö längs Göta kanal äventyras. Även 
området utmed Kungsgatan är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. 
Åtgärder inom övriga delar av Töreboda centrum har inte en betydande 
påverkan på riksintresset för kulturmiljö.

• Stationsbyggnadens kvaliteter som byggnadsminne ska tas tillvara. Hänsyn 
till kulturmiljön ska säkerställas inom område utpekat i kommunalt beva-
randeprogram.

• Åtgärder som påverkar tillgången till parkeringsplatser bör föregås av en 
samlad analys av parkeringssituationen i centrala Töreboda.

Åtgärder för att överbrygga barriärereffekterna av järnvägen och väg 200 
och 202 samt minska störning av trafikbuller samt risk för farligt gods

• Utvecklingen av de centrala delarna av Töreboda behöver ta hänsyn till 
de riskaspekter som finns på grund av farligt gods på järnvägen samt 
längs Borrebodagatan och Kungsgatan. För ny bebyggelse eller förändrad 
användning inom 150 meter från farligt gods-led krävs att en riskutredning 
tas fram. I första hand ska risker hanteras genom anpassning av bebyg-
gelsens användning samt tekniska åtgärder på byggnaden. Inom 30 meter 
från järnvägen ska bebyggelse undvikas för att säkerställa riksintresset för 
kommunikation.

• Den utpekade sträckan för farligt gods genom Töreboda föreslås ändras, 
med en ny dragning söder om centrala Töreboda, alternativ tas bort helt. 
Dialog om detta ska ske med Trafikverket. 

• Längs med järnvägens sträckning genom centrum finns ett behov av 
förstärkt bullerskydd i form av genomsiktliga skärmar. Längs med Kungs-
gatan och Borrebodagatan finns behov av bullerskyddande åtgärder på 
befintliga fastigheter.

• Utveckla Parkgatan till ett grönt stråk som förstärker sambandet mellan 
stationen, biblioteket och kommunhuset. 

• Två nya cirkulationsplatser föreslås. Den ena intill brandstationen vid söd-
ra infarten till centrum, där Borrebodagatan (väg 200) möter Kungsgatan 
(väg 202). Den andra ligger egentligen utanför centrum på den östra sidan 
av kanalen där Sötåsenvägen (väg 202) möter Haddebodavägen (väg 200). 

2. Gästhamn norra
Området bör utvecklas med verksamheter inriktade mot fritidsaktiviteter 
och besöksnäring. Söder om området finns det en befintlig campingverksam-
het med behov av expansionsytor. Området är attraktivt med sitt läge på den 
östra sidan av Göta kanal och sin närhet till centrum. Befintlig väg i norr kan 
användas som infart. 

Marken som berörs av strandskydd är LIS-område. Området berörs dessut-
om av riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet samt för kul-
turmiljön längs Göta kanal. Det är därför viktigt att utvecklingen av området 
främjar allmänhetens tillgänglighet till Göta kanal, möjlighet att röra sig 
längs med kanalen och generellt tar hänsyn till riksintresset för kanalen.
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Markområdet är jordbruksmark och ägs av kommunen. Ianspråktagandet av 
jordbruksmark motiveras av det attraktiva läget och närheten till kommuni-
kationer och service. Lokaliseringen är lämplig för att befintlig verksamhet 
ska kunna utvecklas, men först efter att markområdet ”Gästhamn och 
camping” är färdigbyggt. För att säkerställa att området tas i anspråk först 
därefter anges prioriteringen som utbyggnad på medellång sikt (5-10 år).

3. Töreshov sportpark 
Sportparken utvecklas med både nya byggnader och bearbetade uteytor 
för att öka kapaciteten på utbudet av aktiviteter och stärka platsen som 
mötesplats. Framförallt finns ett behov av att utveckla befintliga byggnader. 
Sportparken är en viktig del av den tätortsnära rekreationen i Töreboda 
tätort. Marken ägs av kommunen.

Den utpekade ytan ligger till viss del på jordbruksmark, men planeras till 
stora delar att bibehållas som gröna ytor och hästhagar.

Utbyggnadsområden – bostäder

4. Gastorp östra 
Området utvecklas med småhus, radhus och flerbostadshus i upp till fyra 
våningar i den östra delen. Här bör även finnas möjligheter till småskaliga 
verksamheter exempelvis i form av småhus med kontor i bottenplan och 
bostad i övre planet. Området är attraktivt med sitt läge längs med Göta 
kanal och bör kunna planeras med en något större täthet än omgivande 
bebyggelse. 

Befintlig väg i söder kan användas som infart. Befintliga broar över Göta 
kanal i både norr och söder binder samman området med västra sidan. Med 
ny hållplats på sträckan Töreboda-Hova i anslutning till området kan möjlig-
heten till pendling via Norra Skaraborgs resecentrum i Töreboda (samt via 
Kinnekullebanan i Hova) stärkas. Stationen nås även enkelt med cykel längs 
med Göta kanal.

Marken som berörs av strandskydd är LIS-område. Området berörs dessut-
om av riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet samt för kul-
turmiljön längs Göta kanal. Det är därför viktigt att utvecklingen av området 
främjar allmänhetens tillgänglighet till Göta kanal, möjlighet att röra sig 
längs med kanalen och generellt tar hänsyn till riksintresset för kanalen. Det 
bör till exempel finnas ett obebyggt område kring brovaktarstugan för att 
upprätthålla det unika kulturhistoriska värdet hos byggnader och funktioner 
längs med Göta kanal.

Markområdet är jordbruksmark och ägs av kommunen. Läget endast två 
kilometer från Töreboda centrum med service, arbetsplatser och kollektiv-
trafik tillsammans med möjligheterna att bygga attraktiva bostäder motive-
rar ianspråktagandet av jordbruksmarken. Det är nödvändigt för Töreboda 
att kunna erbjuda bostäder på platser dit folk vill flytta, till exempel nära 
kanalen.
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Frågor som särskilt bör utredas inför fortsatt planering är områdets geotek-
niska förhållanden, arkeologi och klimatanpassning samt en skyfallskarte-
ring. Lågpunktskarteringen visar att det finns risk för innestängda vattenytor 
vid skyfall. Även trafikbuller från väg 200 bör utredas, och kan sannolikt 
hanteras genom att bostadsbebyggelsen placeras 25-30 meter ifrån vägen 
utan särskilda bullerskyddande åtgärder. 

Hur Gastorp östra kan bebyggas utan att påverka riksintresset för Göta 
kanal negativt behöver klargöras i samband med planarbetet.

Utbyggnad beräknas ske på kort sikt (1-5 år).

5. Larsbo
Området utvecklas i huvudsak för bostäder, med inslag av verksamheter och 
kultur. Ett planprogram finns framtaget för området, godkänt av Kommun-
styrelsen 2015-05-20. Bostadsbebyggelse föreslås inom en större del av om-
rådet närmast Göta kanal, med parkering och eventuella verksamhetslokaler 
närmast Västra stambanan. 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 beskrivs alterna-
tiva scenarier för siloanläggningens utveckling, till exempel omvandling till 
bostäder och lokaler för kultur, alternativt rivning och ersättning med nytt 
flerbostadshus. 

Marken som berörs av strandskydd är LIS-område. Området berörs dess-
utom av riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet samt för 
kulturmiljön längs Göta kanal. Det är därför viktigt att utvecklingen av 
området främjar allmänhetens tillgänglighet till Göta kanal, möjlighet att 
röra sig längs med kanalen och generellt tar hänsyn till riksintresset för kan-
alen. Befintligt allmänt promenadstråk utmed Göta kanal föreslås förlängas 
söderut längs hela området. 

Hur Larsbo kan bebyggas utan att påverka riksintresset för Göta kanal 
negativt behöver klargöras i samband med planarbetet.

Viktiga frågor i programarbetet var att klarlägga Västra stambanans inverkan 
på programområdet avseende risk och buller, samt att översiktligt utreda 
förekomsten av markföroreningar i området. Huvuddelen av området är 
privatägt av olika fastighetsägare, vilket innebär att kommunen inte har rå-
dighet över tidsplan för utvecklingen. Eftersom området är betydelsefull för 
centrala Töreboda och för området kring resecentrum vill kommunen ändå 
förmedla att utbyggnad är prioriterad och önskas ske på kort sikt (1-5 år).

6. Kilen sydöst 
För Kilen sydöst finns ett pågående planarbete. Området föreslås utvecklas 
med småhus, radhus och kedjehus i upp till två våningar. Läget mellan 
skogen och Göta kanal i kombination med säkra gång- och cykelvägar till 
förskola, skola och idrottsplats är attraktivt. Via gång- och cykelbron över 
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Göta kanal är läget mindre än 1 km till service och arbetsplatser i centrala 
Töreboda och till kollektivtrafik vid Norra Skaraborgs resecentrum i Törebo-
da. Marken som berörs av strandskydd är LIS-område.

Markområdet ansluter i norr till befintligt bostadsområde med småhus och 
området ligger redan inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Tillfart 
sker via Sötåsenvägen. som också är rekommenderad sekundär transportled 
för farligt gods. Trafikbuller och risk för farligt gods gör att bebyggelsen bör 
placeras cirka 30 meter från Sötåsenvägen. Fördjupade risk- och bullerutred-
ningar får avgöra om ytterligare åtgärder krävs.

Markområdet ägs av kommunen och ligger i huvudsak på trädbevuxen mark 
(björk, lönn, tall, gran) och på igenväxande jordbruksmark. Ianspråktagan-
det motiveras med att jordbruksmarken inte kan anses vara brukningsvärd 
eftersom det inte är pågående användning samt att området är väl lokalise-
rat med cirka 500 meter till resecentrum och 1 km till skola och centrum.

Utbyggnad beräknas ske på kort sikt (1-5 år).

7. Kilen sydväst
Området föreslås utvecklas med småhus, radhus och kedjehus i upp till 
två våningar. Läget utmed Göta kanal i kombination med säkra gång- och 
cykelvägar till förskola, skola och idrottsplats är attraktivt. Via gång- och cy-
kelbron över Göta kanal är läget mindre än 1 km till service och arbetsplatser 
i centrala Töreboda och till kollektivtrafik vid Norra Skaraborgs resecentrum 
i Töreboda.

Marken som berörs av strandskydd är LIS-område. Området berörs dessut-
om av riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet samt för kul-
turmiljön längs Göta kanal. Det är därför viktigt att utvecklingen av området 
främjar allmänhetens tillgänglighet till Göta kanal, möjlighet att röra sig 
längs med kanalen och generellt tar hänsyn till riksintresset för kanalen.

Markområdet ansluter i norr till befintligt bostadsområde med småhus. 
Tillfart sker via de befintliga gatorna, Gjutarevägen och Backvägen. Sötå-
senvägen, som gränsar till området i öster, är rekommenderad sekundär 
transportled för farligt gods. Trafikbuller och risk för farligt gods gör att 
bebyggelsen bör placeras cirka 30 meter från Sötåsenvägen. Fördjupade risk- 
och bullerutredningar får avgöra om ytterligare åtgärder krävs.

Området är privatägt och ligger i sin helhet på brukningsvärd jordbruk-
smark. Ianspråktagandet motiveras med att området är väl lokaliserat med 
cirka 500 meter till Resecentrum och 1 km till skola och centrum och på en 
attraktiv plats nära Göta kanal. Området bör utredas avseende klimatan-
passning och översvämningsrisker eftersom marken är låglänt och sluttar 
ner mot kanalen.

Utbyggnad beräknas ske på medellång sikt (5-10 år).



54 Den byggda miljön Töreboda ÖP2030 - Samrådshandling54 Den byggda miljön Töreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
rs

la
g

8. Kilen öster 
Utveckla området med friliggande småhus med något större tomter för att 
ansluta till den lantliga karaktären och bebyggelsen i närheten. Markområ-
det kompletterar befintligt bostadsbebyggelse med småhus samt närliggande 
förskola, skola och idrottsplats. Infrastruktur finns för anslutning mot 
väster. 

Markområdet är jordbruksmark och ägs till största delen av kommunen. 
Läget invid befintliga bostäder och samhälleliga funktioner som skola och 
rekreationsområde motiverar ianspråktagandet av jordbruksmarken. 

Utbyggnad beräknas ske på medellång sikt (5-10 år).

Verksamhetsområde 

9. Borreboda handelsområde 
Området föreslås utvecklas med sällanköpshandel i skyltläge längs infarten 
till Töreboda centrum. 

Marken är privatägd och utgörs idag av jordbruksmark. Skyltläget intill väg 
202 och anslutningen till befintligt område för sällanköpshandel motiverar 
ianspråktagandet av jordbruksmark. Området omfattas inte av strandskydd, 
men angränsar till Borreboda by som hyser stora kulturmiljövärden. Utbygg-
naden behöver ta hänsyn till dessa värden.

Utveckling inom området behöver hantera risk förknippad med farligt gods 
på Borrebodagatan (väg 202).  

10. Rotkilen handelsområde 
Området föreslås utvecklas för ökad möjlighet till sällanköpshandel. 

Marken är privatägd och utgörs idag av jordbruksmark. Möjligheten till 
utbyggnad längs befintlig infrastruktur och en betydelsefull positiv effekt på 
sällanköpshandel och kringliggande verksamheter i södra Töreboda motive-
rar ianspråktagandet av jordbruksmarken. 

Utveckling inom området behöver hantera risk förknippad med farligt gods 
på järnvägen och på Skövdevägen (väg 200). Utgångspunkten är ett bebyg-
gelsefritt avstånd inom 30 meter från järnvägen.  

Utredningsområde och nytt LIS-område

11. Gastorp norra 
Området är attraktivt med sitt läge vid Göta kanal och föreslås utvecklas 
med småhus, radhus och kedjehus upp till två våningar. Utrymme för 
förskola ska finnas i området alternativt i anslutande småhusområde i söder. 
Infrastruktur finns för anslutning söderifrån.

En förutsättning för att området ska kunna bebyggas är att den 220kV-led-
ning som passerar genom området flyttas. På kartan redovisas en alternativ 
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dragning för luftledningen. Den föreslagna dragningen har inga negativa 
konsekvenser för befintliga bostadshus, men kommer att innebära en ny 
kraftledningsgata genom skogsområdet. Området berörs dessutom av 
strandskydd, fornlämningar och av riksintresse för friluftslivet och det 
rörliga friluftslivet samt för kulturmiljön längs Göta kanal. Detta samman-
taget gör att området benämns utredningsområde i översiktsplanen och att 
utbyggnad förväntas ske på lång sikt (mer än 10 år). 

Översiktsplanen pekar som ett första steg ut den del av området som berörs 
av strandskydd som nytt LIS-område. Principer som bör ligga till grund för 
en utbyggnad av området:

• Det är viktigt att utvecklingen inom området främjar allmänhetens till-
gänglighet till Göta kanal, fortsatta möjlighet att röra sig längs med kanal-
en och generellt tar hänsyn till riksintressena för kanalen. 

• Kring brovaktarstugan bör finnas ett obebyggt område för att inte för-
vanska det unika kulturhistoriska värdet hos byggnader och funktioner 
längs med Göta kanal.

• En utbyggnad av området med bostäder bör kombineras med utvecklade 
park- och naturmiljöer längs med Göta kanal som kan bidra med både upp-
levelse värde och förbättrade livsvillkor för växter och djur.

• Skyddsavstånd mot kraftledningen bör uppgå till minst 80 meter för att 
säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls.

Markområdet är jordbruksmark och ägs av kommunen. Läget i närheten av 
kommunikationer och service motiverar ianspråktagandet av jordbruksmar-
ken. 

Befintliga detaljplaner med kvarvarande utbyggnadsmöjligheter

12. Västra Fredsbergvägen
Detaljplanen från 1980 omfattar bostadsbebyggelse i form av 18 villor och 
16 parhus/kedjehus samt en idrottsplats. Området har aldrig blivit utbyggt, 
eftersom läget ute på slätten inte är det mest attraktiva i Töreboda.

Hela planområdet ligger på jordbruksmark. Marken ägs av kommunen. 
Avsikten är att detaljplanen inte skall genomföras.

13. Rotkilen företagspark norra
Detaljplanen är från 1975 och avser utbyggnad för industri och verksamhe-
ter. En del av området är ianspråktaget men ca 4 hektar mark återstår för 
etablering.

Området ägs av kommunen och arbete för nyetablering av företag pågår.

14. Rotkilen företagspark södra
Detaljplanen är från 1976, med en ändringsplan på 90-talet, och avser 
utbyggnad för industri och verksamheter. En del av området är ianspråktaget 
men cirka 20 hektar mark återstår för etablering.

Området ägs av kommunen och arbete för nyetablering av företag pågår.



56 Den byggda miljön Töreboda ÖP2030 - Samrådshandling56 Den byggda miljön Töreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
rs

la
g

UTVECKLING MOHOLM
I Moholm föreslås nya bostäder inom tre utpekade utbyggnadsområden. 
Områdena ska komplettera befintlig villabebyggelse. Utbyggnadsområdena 
är belägna i närheten av befintlig service, kollektivtrafik och infrastruktur. 
En utveckling föreslås även av centrum för att stärka handel och service. 

Töreboda kommun ska aktivt verka för ett tågstopp i Moholm och utveckling 
av busstrafiken in till Moholm. Vid realisering av planer på ett tågstopp kom-
mer kommunen att föreslå ytterligare utbyggnad i Moholm. Mark reserveras 
för pendelparkering och annan resandeservice i anslutning till potentiellt 
tågstopp. Barriäreffekterna av järnvägen, väg 201 och vägbron över järnvägen 
ska byggas bort genom fortsatt prioritering av fotgängare och cyklister. 

Samtliga föreslagna områden för bebyggelseutveckling avses genomföras 
inom planperioden. Inget av områdena omfattas av risk för skred, enligt 
stabilitetsutredning längs med Tidan.

I Moholm finns även en handfull utspridda kommunalt ägda småhustomter. 
Med de utpekade utbyggnadsområdena bedöms den möjliga omfattningen 
av tillkommande bostäder vara cirka 35 bostäder, vilket ger plats för 75-80 
nya invånare. 

Utbyggnadsområden

1. Stationsområdet 
Området närmast stationen reserveras för utveckling av stationsläge, 
resandeservice, pendelparkering, gång- och cykelvägar och eventuellt behov 
av mark för verksamheter. Vid ett framtida stationsläge är det är viktigt att 
kopplingen förbättras till centrum och till och från Mariestadsvägen. 

Utveckling inom området behöver hantera risk förknippad med farligt 
gods på järnvägen och på Mariestadsvägen (väg 201). Utgångspunkten är 
ett bebyggelsefritt avstånd inom 30 meter från järnvägen. Järnvägsgatan är 
tillfartsväg till Svenska kraftnäts nätstation norr om Moholm, vilket föränd-
ringar kring stationsområdet behöver ta hänsyn till.

2. Centrum
I Parkgatans korsning med Mariestadsvägen föreslås utveckling av cen-
trumfunktioner med torg, planteringar och eventuell ytterligare service.  
Utveckling inom området behöver hantera risk förknippad med farligt gods 
på järnvägen och väg 201. 

3. Furuvägen öster
Markområdet i norra delen av Moholm ägs av kommunen och föreslås 
bebyggas med småhus, parhus, radhus eller flerbostadshus. Skogsområdets 
kvaliteter tas till vara och goda gång- och cykelvägar planeras. Infart föreslås 
ske via Rotvägen. 

4. Kärleksstigen
Markområdet i söder är privatägt och föreslås bebyggas med småhus, parhus 
eller radhus. Skogsområdets kvaliteter och de rekreativa möjligheterna i 
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området tas till vara och goda gång- och cykelvägar planeras. Lämplig anslut-
ning till Tingsbergsvägen får utredas i arbetet med detaljplanen.

5. Idrottsgatan
Markområdet i östra delen av Moholm är privatägt och föreslås bebyggas 
med småhus, parhus eller radhus längs med befintlig sträckning på Idrotts-
gatan. Området är väl lokaliserat med skola, förskola och idrottsplats som 
närmaste granne.

Marken är jordbruksmark, men lokaliseringen bedöms ändå som lämplig, 
eftersom all infrastruktur i form av gata, el, vatten och avlopp redan finns 
framdragen. Jordbruksmarken är dessutom redan fragmenterad av befintliga 
vägar. 

LIS-område

6. Moholms herrgård
Området har ett naturskönt läge vid Tidan. Kommunens bedömning är 
att området är lämpligt för utveckling av hotell- och konferensverksamhet 
och turism i anslutning till Moholms Herrgård, och på så vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen.

Särskild utredning behöver göras om risk för översvämning samt påverkan 
på vattenkvaliteten i Tidan.

Befintliga detaljplaner med kvarvarande utbyggnadsmöjligheter

7. Furuvägen väster
Området väster om Furuvägen omfattar ca 6000 m2 detaljplan för friliggan-
de småhus.
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UTVECKLING ÄLGARÅS
I Älgarås föreslås bostäder inom två utpekade utbyggnadsområden, ett i 
norr och ett i söder, som båda kompletterar befintlig bostadsbebyggelse. En 
utveckling föreslås även av de centrala delarna av Älgarås för att bidra till en 
positiv upplevelse av samhället och möjliggöra för en bibehållen service. 

Töreboda kommun ska aktivt verka för utvecklad busstrafik mellan Älgarås, 
Hova och Töreboda tätort med fortsatt trafikering till busshållplatser inne i 
centrala Älgarås.

Föreslagna områden för bebyggelseutveckling delas inte in i någon särskild 
prioriteringsordning. Samtliga avses genomföras inom planperioden. Inget 
av områdena bör omfattas av risk för skred, enligt stabilitetsutredning i 
anslutning till Hovaån.

I Älgarås finns även en handfull utspridda kommunalt ägda småhustomter. 
Med de utpekade utbyggnadsområdena bedöms den möjliga omfattningen 
av tillkommande bostäder vara knappt 20 till antalet, vilket ger plats för 
cirka 45-50 nya invånare. 

Utbyggnadsområden

1. Centrum
Området utmed Törebodavägen på båda sidor av järnvägen föreslås utveck-
las för eventuella centrumverksamheter, handel och service. Viktiga platser 
som har särskilt stor betydelse för upplevelsen av samhället:

• området kring monumentet och busshållplatsen i söder. Här finns behov 
av en säker gång- och cykelpassage över Tivedsvägen.

• området kring närbutiken på Västra Långgatan. Här passerar tung trafik 
till verksamhetsområdena i norr. Utformning av vistelseytor kring butiken 
och prioritering av oskyddade trafikanter behöver ses över.

• flerbostadshusen i väster mellan Törebodavägen och Tvärgatan. Bostads-
husen behöver rustas upp och är tillsammans med utemiljön en potential 
för orten. 

Större delen av området ligger inom 150 meter från järnvägen och utveckling 
här behöver hantera risk förknippad med farligt gods på järnvägen. Utgångs-
punkten är ett bebyggelsefritt avstånd inom 30 meter från järnvägen. 

2. Tvärgatan norr
Markområdet i västra delen av Älgarås är privatägt och föreslås i första hand 
bebyggas med småhus, parhus och radhus för att komplettera de befintliga 
flerbostadshusen. Kvaliteter som de uppvuxna träden tas till vara och goda 
gång- och cykelvägar planeras. 

Området är industrimark idag och behov av marksanering kan finnas.

3. Mellomgården
Markområdet i södra delen av Älgarås är privatägt och föreslås bebyggas 
med småhus, parhus och radhus. Skogsområdets kvaliteter tas till vara och 
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goda gång- och cykelvägar planeras. Lokaliseringen är lämplig med närhet 
till Älgarås skola och nära till förskola. 

Befintliga detaljplaner med kvarvarande utbyggnadsmöjligheter

4. Gärdesgatan öster
Markområdet mellan Gärdesgatan och järnvägen omfattas av befintlig 
detaljplan för bostäder. Markområdet ägs av kommunen. En utbyggnad av 
området är mindre lämplig på grund av närheten till järnvägen och de risker 
och buller som det medför. Området behövs inte för att klara bostadsför-
sörjningen i Älgarås. Detaljplanen ska därför upphävas.

Verksamhetsområde

5. Industrivägen norr
Det finns gott om planlagd mark för etablering av verksamheter i Älgarås. 
Ett mindre område norr om Industrivägen föreslås för att möjliggöra expan-
sion av befintlig verksamhet i söder.
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Landsbygdsutveckling
Töreboda är en landsbygdskommun och i detta avsnitt 
beskrivs förutsättningar för landsbygdsutveckling i 
kommunen samt hur en god resurshushållning kan 
uppnås. På grund av den historiska utvecklingen och 
de geografiska förutsättningarna har kommunens 
delar olika möjligheter och lokala förutsättningar. 
En grundsten för en levande landsbygd är de areella 
näringarnas möjlighet att upprätthålla sin verksamhet 
och att utvecklas. 

Bebyggelse på landsbygden
En förhållandevis stor del av befolkningen i Töreboda kommun bor på 
landsbygden. Nära 40% av invånarna bor utanför tätorterna Töreboda, 
Älgarås och Moholm. Mindre byar, bebyggelsegrupper och gårdar finns 
jämnt utspridda över landskapet. Bebyggelsen på landsbygden och i de 
mindre orterna och bybildningarna uppvisar en stor bredd, både vad gäller 
formspråk och tidsepoker. Här samsas traditionella gårdsbyggnader med 
moderna bostadshus. Här ligger hus eller gårdar helt själva, omgärdade av 
jordbrukslandskap eller samlade i grupper av bebyggelse.

Bebyggelse på landsbygden har inte tillgång till samma service och kollek-
tivtrafik som inne i tätorterna. Kvaliteterna är av annat slag och erbjuder 
starka nätverk och sociala sammanhang som skiljer sig från tätortens. Med 
goda möjligheter till distansarbete, säkra leveranser av varor och tjänster, 
en kombination av pendlingsmöjligheter och inte minst plattformar för 
nätverk, företagande och föreningsliv kan landsbygden locka människor att 
såväl stanna kvar som att bosätta sig i kommunen. 

LIS
För att främja utveckling på landsbygden kan kommunerna i sin översikts-
plan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade 
LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygds-
utveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet. 

FÖRESLAGNA LIS-OMRÅDEN
LIS-planen från 2014 redovisade 15 LIS-områden där möjligheten till utveck-
ling bedömdes som god. Några av dessa LIS-områden finns inom Töreboda 
tätort, men de flesta ligger på landsbygden, varav huvuddelen längs med 
Göta kanal. LIS-planen upphävs i och med denna översiktsplans antagande, 
och ingår hädanefter i översiktsplanen som en integrerad del. 

L ÄS  M E R  O M  L I S

https://www.boverket.se/sv/
PBL-kunskapsbanken/planering/
oversiktsplan/oversiktsplanen/
op-modell/intressen-enligt-mb/
lis/

M E D B O R G AR D IALO G 
Ö N S K E M Å L  O M  
L AN D S BYG D E N

Värna de öppna landskapen och 
landsbygden som kan nyttjas för 
ekologiska, närodlade produkter 
och mat.

SCB:s definitioner.

S MÅO RT E R

Orter med mellan 50 och 199 invånare 
och med högst 150 meter mellan husen 
samt orter utanför småorter (spridda 
fastigheter). Småorter kan även ha mer 
än 199 invånare men i dessa orter är de 
fastboende mindre än hälften. Dessa 
orter definieras inte som tätorter.

TÄTO RT E R

En tätort har minst 200 invånare och 
avståndet mellan husen är högst 200 
meter.

L AN D S BYG D

Samlingsbegrepp för både småorter och 
tätorter upp till 3000 invånare. (Definitio-
nen av landsbygd med övre gräns 3000 
invånare, återfinns i Regionalt service-
program för landsbygd och skärgårdsom-
råden som omnämns ovan).
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GÖTA KANAL

G
Ö

TA KANAL

Östra 
myr- och 
skogsmarkerna 

Västra
jordbrukslandskapet 

Hajstorp

Slätte

Sisjön

Halna Åsen

Halna

Beateberg

Tåtorp Sörboda

Vassbacken

Jonsboda

Lagerfors

Fägre

Fredsberg

Sötåsen

Älgarås

Moholm

Töreboda Habo-
skogen

Områdeskaraktärer, småorter och  
bybildningar 
På grund av den historiska utvecklingen och de geografiska förutsättningar-
na har kommunens delar olika potential och resurser i form av bland annat 
humankapital, lokala nätverk, föreningar, samlingslokaler, näringsverksam-
heter med mera. För att synliggöra detta och på ett tydligare sätt utgå ifrån 
landskapet och de lokala villkoren har geografiska samband, infrastruktur 
och bebyggelse definierats som två olika utvecklingsområden, Östra myr- och 
skogsmarkerna och Västra jordbrukslandskapet. Till de fysiska förutsättningar-
na adderas det lokala engagemanget och de verksamheter och företagande 
som förknippas med respektive område. 

LANDSKAPSKARAKTÄRER

De östra myr- och skogsmarkerna
De östra myr- och skogsmarkerna kännetecknas av kuperad terräng, sjöar, 
myrar och skogslandskap med höga naturvärden. Den norra delen av områ-
det angränsar till Tivedens nationalpark som är belägen öster om kommu-
nen. Lokaåsen avgränsar dramatiskt området mot väster. Bebyggelsen i den 

L AN D S K AP S K AR AK TÄR E R

Töreboda kommun har två huvudsakliga 
landskapskaraktärer, Östra myr- och 
skogsmarkerna och Västra jordbruks-
landskapet. 

T EC KE N F Ö R KL AR I N G  

Småorter & bybildningar 

Centralort med resecentrum 
med järnvägsstation  

Väg

Färskvatten - grundvatten

Järnväg

Utbyggnad

Göta kanal

Utveckling av platser med 
besöksnäring utmed Göta kanal  

Skyddad natur

Landsbygd

Sjöar

Serviceort med föreslagen 
järnvägsstation och utredning 
för komplettering med bostäder
Serviceort med utökad busstrafik 
och utredning för komplettering 
med bostäder

Cykelleder

Utveckling av transportnod

Utveckling av kompetenscentrum 
för hållbar landsbygdsutveckling

Tidan

Småorter & bybildningar 

Centralort med resecentrum 
med järnvägsstation  

Väg

Färskvatten - grundvatten

Järnväg

Utbyggnad

Göta kanal

Utveckling av platser med 
besöksnäring utmed Göta kanal  

Skyddad natur

Landsbygd

Sjöar

Serviceort med föreslagen 
järnvägsstation och utredning 
för komplettering med bostäder
Serviceort med utökad busstrafik 
och utredning för komplettering 
med bostäder

Cykelleder

Utveckling av transportnod

Utveckling av kompetenscentrum 
för hållbar landsbygdsutveckling

Tidan

Småorter & bybildningar 

Centralort med resecentrum 
med järnvägsstation  

Väg

Färskvatten - grundvatten

Järnväg

Utbyggnad

Göta kanal

Utveckling av platser med 
besöksnäring utmed Göta kanal  

Skyddad natur

Landsbygd

Sjöar

Serviceort med föreslagen 
järnvägsstation och utredning 
för komplettering med bostäder
Serviceort med utökad busstrafik 
och utredning för komplettering 
med bostäder

Cykelleder

Utveckling av transportnod

Utveckling av kompetenscentrum 
för hållbar landsbygdsutveckling

Tidan

Platser utmed Göta kanal med 
inriktning på besöksnäring

Kompetenscentrum för hållbar 
landsbygdsutveckling

Småorter och bybildningar
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Lokaåsen, rullstensås

Myrområden i nordöst

Sprickdalslandskap i öster

Bördigt slättland i väster

norra delen av området är främst samlad i Älgarås tätort men finns också 
utspridd i skogslandskapet och i jordbrukslandskapets kantzoner. Kring 
Älgarås finns en stark lokal identitet och tillhörighet. I den mellersta delen 
av området finns en golfbana i ett mycket naturskönt läge i skogen vid sjön 
Månsarud. Här är övergången till det öppna odlingslandskapet succesiv. Den 
södra delen av området kännetecknas av skogslandskap, sjöar och kuperad 
terräng. Det är ett landskap som är glesbebyggt längre från allfartsvägarna. 
Utmed sjön Viken finns fritidsbebyggelse. 

Inom de östra myr- och skogsmarkerna finns småorterna och bybildningarna 
Tåtorp, Sörboda, Halna, Halna Åsen, Slätte, Sisjön, Haboskogen, och Bea-
teberg.

Det västra odlingslandskapet
Det västra odlingslandskapet utgörs av ett blandat landskap med produktiva 
åkermarker. Göta kanal genomkorsar landskapet och kanalen är viktig för 
landskapets nutida och historiska utveckling. Med Göta kanal som motor är 
detta ett landskap som förutom av jordbruk präglas av turism och rekrea-
tion. Här finns också flera kulturhistoriskt värdefulla miljöer som vittnar om 
landskapets användning under många tusen år. Den södra delen av området 
domineras av jordbrukslandskapet i Tidans dalgång men har också inslag 
av mindre skogsområden. Bebyggelsen här är främst samlad i Moholm men 
finns också utspridd i kantzonerna mellan slättlandskap och mer kuperad 
terräng, samt mellan jordbrukslandskap och skogsområden. Utmed Tidan 
ligger gamla bruksorter. Söder om Töreboda tätort finns naturbruksgym-
nasiet Sötåsen, som skapar aktivitet och attraktion utifrån landskapets 
förutsättningar. Landskapet präglas också av vägarna 200, 201, och 202 och 
den tillgänglighet som vägarna medför till både Töreboda tätort, Mariestad 
och Skövde. 

Inom det västra odlingslandskapet finns småorterna och bybildningarna 
Jonsboda, Vassbacken, Hajstorp, Fägre, Sötåsen, Fredsberg och Lagerfors.

PLATSER UTMED GÖTA KANAL
Längs Göta kanal finns platser, byar och slussar som med sitt läge har helt 
unika förutsättning och möjlighet till utveckling, främst med inriktning 
mot besöksnäring. Här redovisas de områden som pekats ut och godkänts 
i LIS-planen. Ytterligare utbyggnad utreds i det pågående arbetet med för-
djupning av översiktsplanen för Göta kanal som är ett kommungemensamt 
arbete för Mariestad, Töreboda och Karlsborg

Längs med Göta kanal finns väl utbyggd cykelväg vilket förenklar möjlighe-
ten att cykla in till Töreboda centrum och vidare.
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Hajstorp (LIS)

Hajstorp är en by utmed Göta kanal. Här finns tre slussar, en vägbro och 
slussvaktarstugor omgivna av en pittoresk och lummig bymiljö med tradi-
tionell lantlig bostadsbebyggelse. Förut fanns här även smedja, arbetsstation 
och verkstad, vilket bidrog till byns utveckling.

I anslutning till byn finns även ett antal nyare bostadshus på småhustomter. 
I Hajstorp finns café, vandrarhem och husbilsplatser. Ett föreningsnätverk 
anordnar sommartid ett flertal aktiviteter. På gångavstånd finns även en 
busshållplats med bussförbindelse in till Töreboda.

Ett område på båda sidor av kanalen är utpekat som LIS-område. Hajstorp 
ligger inom riksintresset för friluftslivet, det rörliga friluftslivet samt för 
kulturmiljön längs Göta kanal. 

Jonsboda (LIS)
Jonsboda är en plats utmed Göta kanal med en bro som korsar kanalen 
och  en brovaktarstuga med anslutande campingplats, café och gästhamn. 
Jonsboda ligger fritt i ett öppet jordbrukslandskap med utsikt över vida 
slätter, vilket präglar platsens karaktär. Ett område på östra sidan är utpekat 
som LIS-område.

Kommunens LIS-områden enligt 
LIS-planen

Hajstorp LIS-område

0 250 500125 MetersHajstorp

Fornlämningar

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring
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Jonsboda ligger inom riksintresset för friluftslivet, det rörliga friluftslivet 
samt för kulturmiljön längs Göta kanal. Jonsboda ligger inom område med 
förutsättningar för skredrisk, enligt stabilitetskartering från SGU.

Vassbacken (LIS)
Vassbacken utgör en pittoresk bymiljö kring en brovaktarstuga vid Göta 
kanal. Terrängen är relativt flack. Byn och kanalen omgärdas av höga träd 
och lummig grönska i ett öppet småbrutet jordbrukslandskap. Vid kanalen 
finns gästhamn och säsongsöppet café, camping och minigolfbana. Inom byn 
finns ett antal bostäder på småhustomter varav ett rymmer ett vandrarhem. 
I Vassbacken finns även en busshållplats med bussförbindelse till Töreboda.

Ett område är utpekat som LIS-område. I områdets västra del finns ett 
sumpskogsparti. Strax söder om Vassbacken ligger vattenskyddsområdet 
Moholmen-Tidan (Vassbacken) med skyddsföreskrifter från 1980. Vassback-
en ligger inom riksintresset för friluftslivet, det rörliga friluftslivet samt för 
kulturmiljön längs Göta kanal. Vassbacken ligger inom område med förut-
sättningar för skredrisk, enligt stabilitetskartering från SGU.

Jonsboda LIS-område

0 250 500125 Meters

Fornlämningar

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring
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Vassbacken LIS-område

0 250 500125 MetersVassbacken

Fornlämningar

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring

Beateberg (LIS)
Beateberg ligger vid den sydöstra delen av Viken. Längs Beatebergsvägen 
ligger bebyggelsen, både permanentboende och fritidshus, samlad i en by 
kring Beatebergs kyrka. Kyrkan är en sexkantig centralkyrka, imponerande 
i sin form. Delar av Beateberg omfattas av kulturhistorisk inventering från 
1983 och kommunalt bevarandeprogram. 

Ett område vid sjön Viken är utpekat som LIS-område. Området ligger inom 
riksintresset för friluftslivet och det rörliga friluftslivet samt för kulturmil-
jön längs Göta kanal. Sjön Viken omfattas av riksintresse för yrkesfiske och 
är ett fiskevårdsområde. Strandskyddet vid Viken omfattar 300 meter. I 
Beateberg finns en kommunal badplats och kommunen äger ytterligare mark 
i samhället.

I utredningsområdets södra del finns dokumenterade naturvärden; en 
nyckelbiotop i form av en lövskogslund med flera skyddsvärda träd, ett 
sumpskogsparti och en ängs- och betesmark. Hela utredningsområdet är 
dessutom utpekat som bevarandevärt odlingslandskap. 
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Beateberg LIS-område

0 250 500125 MetersBeateberg

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring

Halna och Halna Åsen (LIS)
Halna är en bybildning belägen cirka 10 km sydost om Töreboda tätort. 
Till Halna hör både kyrka och en livaktig bygdegård. Bebyggelsen ligger på 
gränsen mellan skogen i norr och odlingslandskapet som öppnar upp sig 
mot söder. Mittemot kyrkan ligger hållplatsen med goda bussförbindelser in 
till Töreboda.

Fritidshusområdet Halna Åsen är beläget strax söder om Halna vid sjön 
Viken. Det består av cirka 130 privata tomter, varav några permanenthus 
men övervägande delen fritidshus. En detaljplan för Halna Åsen togs fram 
2016. Planläggningen innebar att byggrätterna anpassades till att området 
ska kunna utnyttjas för ett ökat permanentboende och preciserade rätten 
att anlägga bryggor. En viss byggnation och utveckling avseende vatten- och 
avloppslösningar har skett de senaste åren. Området omfattas av kretslopps-
avlopp vilket innebär snålspolande toaletter där avfallet tas om hand och 
transporteras till kommunens kretsloppsavloppsanläggning. På området 
finns en kommunal badplats som i dagsläget sköts av vägföreningarna i 
området.

Halna Åsen är utpekat som LIS-område och ligger inom riksintresset för 
friluftslivet och det rörliga friluftslivet samt för kulturmiljön längs Göta 
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kanal. Sjön Viken omfattas av riksintresse för yrkesfiske och är ett  
fiskevårdsområde. Strandskyddet vid Viken omfattar 300 meter.

I de östra delarna finns utpekade nyckelbiotoper och ett område med högt 
naturvärde. I utredningsområdets finns flera dokumenterade naturvärden; 
en hassellund vid Nycklakullen, ädelövträd vid Halnatorp och Halnatorp-
dammen med alsumpskog. 

Tåtorp och Sörboda (LIS)
Tåtorp, med en av kanalens äldsta slussar, är beläget där Göta kanal mynnar 
i sjön Viken. I Tåtorp finns även en bro över kanalen med en brovaktarstuga 
och en samlad bymiljö med småhusbostäder, ett vandrarhem, en båtklubb, 
ett sommaröppet café och en gästhamn i Viken. Byn omges huvudsakligen 
av skogsmark. Sörboda ligger strax öster om Tåtorp vid sjön Viken. Här finns 
bostads- och fritidshusbebyggelse på stora skogstomter. 

Ett område i Tåtorp och ett i Sörboda är utpekade som LIS-områden. Mellan 
områdena finns ett sumpskogsparti och längs med kanalen är ängs- och 
betesmark av värde utpekade. Tåtorp och Sörboda ligger inom riksintresset 
för friluftslivet, det rörliga friluftslivet samt för kulturmiljön längs Göta 
kanal. Tåtorp ligger inom ett område med förutsättningar för skredrisk, 
enligt stabilitetskartering från SGU.

Halna och Halna Åsen  LIS-område

0 250 500125 Meters

Fornlämningar

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring

Töreboda Södra
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Tåtorp LIS-område

0 250 500125 MetersTåtorp

Fornlämningar

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring

Sörboda LIS-område

0 250 500125 MetersSörboda

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring
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KOMPETENSCENTRUM FÖR HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING

Sötåsen
Sötåsen är ett centrum för ekologiskt och hållbart jordbruk och en na-
turbruksskola med gymnasieutbildning i Västra Götalandsregionens regi. 
Här bedrivs ekologiskt lantbruk, kravgodkänd djurhållning och storskaliga 
ekologiska trädgårdsodlingar. Sötåsen har även i uppdrag att bedriva forsk-
ning för hållbar landsbygdsutveckling. 2018 fanns cirka 200 elever på skolan 
men planering pågår för att dubblera antalet elever. 

Läs mer under avsnittet om Utbildning.

SMÅORTER OCH BYBILDNINGAR 
Runt om i kommunen finns små orter och bybildningar med goda möjlig-
heter att komplettera med ny bebyggelse. Utöver nedanstående finns byar 
såsom Lindåsen, Myrhult, Säckestad, Bällefors och Ekeskog. 

Slätte 
Slätte är en småort cirka 10 km från Töreboda tätort i nordlig riktning mot 
Älgarås. Slätte består till stor del av småhusbebyggelse och har cirka 120 
invånare. Slätte är omgivet av skog med flera småsjöar. I anslutning till sam-
hället finns tillgång till elljusspår och motionsslingor. En aktiv motionsklubb 
tillhandahåller med bastu. 

Det finns ett par obebyggda kommunala tomter i Slätte. Kommunalt VA är 
utbyggt för området. Bussförbindelserna är goda, buss mellan Töreboda och 
Hova stannar centralt i byn. Strax norr om samhället ligger ett antal mindre 
transport- och tillverkningsföretag.

Området ligger inom vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter enligt 
beslut i KF§77 2019-06-17.

Sisjön (LIS)
Sisjön ligger strax öster om Slätte. Sjön är omgiven av skogsmark och på 
östra sidan av våtmark och sumpskog. Vid sjöns västra sida finns ett fritids-
husområde med cirka 15 fritidshus på tomter med naturmarkskaraktär. 

De flesta tomterna har utsikt över Sisjön och privat och/eller privatiserad 
strand. I sjöns norra respektive södra delar finns allmänt tillgängliga bad-
platser. Tillfart till området sker via småvägar från väg 200. Regelbunden 
kollektivtrafik finns närmast i Slätte. Kommunal och kommersiell service 
finns närmast i Töreboda centrum och i Älgarås. 

Vid Sisjön finns två utpekade LIS-områden. Området ligger inom vatten-
skyddsområde med skyddsföreskrifter enligt beslut i KF§77 2019-06-17.

S MÅO RT E R  ( S C B )

Småorter är koncentrerad bebyg-
gelse med 50-199 folkbokförda 
invånare.
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Fredsberg 
Fredsberg är en liten bybildning cirka 7 km nordväst om Töreboda tätort. 
Bebyggelsen ligger samlad kring kyrkan, som i sin tur är placerad på en liten 
höjd mitt i det vidsträckta åkerlandskapet. Kring kyrkan finns en friskola 
årskurs F – 6, en livaktig bygdegård, busshållplats, ett lantbruksmuseum och 
ett företag med en mekanisk verkstad. 

Öster om samhället finns ett artrikt område av ängs- och betesmark. 

Lagerfors 
Lagerfors är en tidigare bruksort, beläget vid Tidan där pappersbruket 
hämtade vattenkraft. Idag bor här cirka 60 invånare i småhusbebyggelse. Det 
finns även ett tiotal obebyggda kommunala småhustomter, en kommunal 
lekplats och busshållplats mitt i byn för buss mellan Töreboda och Moholm. 
De tidigare fabrikslokalerna erbjuder goda möjligheter för företagsetablering 
och föreningsverksamhet. Idag hyser de bland annat en fiskebutik och en 
loppis.

Området har vissa stabilitetsproblem utmed Tidan och anmärkningar finns 
på dricksvattenkvaliteten.

Sisjön LIS-område

0 250 500125 MetersSisjön

Fornlämningar

LIS - områden
Strandskydd

Teckenförklaring
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I östra delen av Lagerfors finns en utpekad nyckelbiotop av typ lövnaturskog 
som ansluter till ett meandrerande vattendrag.

Fägre 
Fägre består av två bebyggelsegrupper, dels vid Fägre kyrka och dels en 
samling med småhusbebyggelse i direkt anslutning till järnvägen där det 
också finns några obebyggda kommunala småhustomter.

Haboskogen
Haboskogen är beläget i anslutning till Moskogens friluftsområde och 
bebyggelsen utgörs av ett mindre antal småhus. Området ligger inom vatten-
skyddsområde med skyddsföreskrifter enligt beslut i KF§77 2019-06-17.

Politiska beslut / underlag
LIS-plan antagen 2014, inarbetas i denna översiktsplan.
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Förslag landsbygdsutveckling
De övergripande principerna för landsbygdseutvecklingen i Töreboda 
kommun utgår från de ”Strategier för mark- och vattenanvändning” som 
presenteras inledningsvis i kapitlet ”Strategier”.

• Underlätta för utveckling av befintliga lantbruk genom etablering av kom-
pletterande verksamheter. Exempel på kompletterande verksamheter kan 
vara övernattningsmöjligheter i form av bed and breakfast, bo på lantgård 
eller liknande, gårdsförsäljning och förädling i liten skala av gårdens pro-
dukter, eller till exempel utbildnings-, kurs- och upplevelseverksamhet. 

• Lokalisera i första hand bebyggelseområden på landsbygden efter närhet 
till kollektivtrafik (närmaste hållplats inom 1000 meter är ett riktmärke) 
och service samt utifrån goda förutsättningar för vatten- och avlopps-
försörjning. Lokalisera bostadsbebyggelse så att störningar på de areella 
näringarna undviks och med utgångspunkten att inte ta jordbruksmark i 
anspråk. 

• Lokalisera i första hand tillkommande enstaka ny bebyggelse på lands-
bygden till områden definierade som sammanhållen bebyggelse eller på 
så kallade lucktomter i befintlig bebyggd miljö. Lokalisera enstaka nya 
byggnader på landsbygden med hänsyn till landskapet, förslagsvis vid en 
större dunge eller vegetationsridå, eller vid nederkanten av en höjdrygg. 
Ny bebyggelse bör anpassas till befintlig bebyggelse och landskapsbild och 
bör inordnas i den struktur som finns i området. 

• Lokalisering inom strandskydd eller i närheten av strandskyddat område 
ska lämna god marginal för rekreation längs med vattnet samt för ekolo-
giska system längs strandkanten.

• Stor hänsyn ska tas till kommunens natur- och kulturmiljöer vid föränd-
ringar eller nybyggnad på landsbygden.

UTVECKLING AV PLATSER UTMED GÖTA KANAL MED HUVUDSAKLIG 
INRIKTNING MOT BESÖKSNÄRING
Det är generellt positivt med utveckling längs Göta kanal på de platser som 
pekas ut nedan. Ytterligare utbyggnad kan i vissa lägen vara möjlig, vilket 
kommer att preciseras i den fördjupade översiktsplanen för Göta kanal. 
Utveckling av besöksnäring längs Göta kanal är viktigt för hela kommunens 
utveckling.

Jonsboda
I Jonsboda finns ett utpekat LIS-område som är lämpligt för utveckling av 
befintlig turism och småföretagande, och på så vis kan bidra till landsbygds-
utvecklingen.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid följande:

• att kulturvärden beaktas och skyddas.
• att kompletterande bebyggelse görs med stor hänsyn då det inte finns 

befintlig bebyggelse att knyta an till.
• att friluftsliv och turism främjas.
• att fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs kanal-

stränderna.
• att förbättrad service i form av kommunalt VA och kollektivtrafik efter-

strävas. 
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• att klimat- och översvämningsrisker beaktas.

• att ytterligare stabilitetsutredning genomförs. 

Vassbacken
Området har ett attraktivt läge vid Göta kanal. I Vassbacken finns ett 
utpekat LIS-område som är lämpligt för komplettering med bostäder, samt 
erbjuder möjlighet för utveckling av befintlig turismverksamhet och småfö-
retagande, och kan på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen. 

Inom området bör även åtgärder som främjar djurhållning med syftet att 
vidmakthålla och vårda det öppna odlingslandskapet kunna prövas.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid följande:

• att kulturvärden beaktas och skyddas.
• att friluftsliv och turism främjas.
• att fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs kanal-

stränderna.
• att angränsande sumpskog inte påverkas negativt av åtgärder inom 

LIS-området.
• att förbättrad service i form av kommunalt VA och kollektivtrafik efter-

strävas. 
• att klimat- och översvämningsrisker beaktas.

• att ytterligare stabilitetsutredning genomförs. 

Hajstorp
Området har ett attraktivt läge vid Göta kanal. I Hajstorp finns ett utpekat 
LIS-område som är lämpligt för komplettering med bostäder samt erbjuder 
möjlighet för utveckling av befintlig turismverksamhet och småföretagande, 
och kan på så vis kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Inom området bör 
även åtgärder som främjar djurhållning med syftet att bibehålla och vårda 
det öppna odlingslandskapet kunna prövas.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid: 

• att kultur- och landskapsvärden beaktas och skyddas.
• att friluftsliv och turism främjas.
• att fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs kanal-

stränderna.
• att markstabilitetsförhållanden klarläggs.
• att förbättrad service i form av kommunalt VA och kollektivtrafik efter-

strävas.

• att klimat- och översvämningsrisker beaktas. 

Tåtorp
Området har ett attraktivt läge vid Göta kanal och sjön Viken. I Tåtorp finns 
ett utpekat LIS-område som är lämpligt för utveckling av befintlig turism, 
småbåtshamnverksamhet, fiskeverksamhet och småföretagande samt för 
komplettering och förtätning med bostäder och fritidshus, och kan på så vis 
bidra till landsbygdsutvecklingen.
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I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

• att kultur- och landskapsvärden beaktas och skyddas. 
• att friluftsliv och turism främjas.
• att fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs kanal- och 

sjöstränder.
• att hänsyn tas till riksintresset för yrkesfisket gällande sjön Viken. 
• att hänsyn tas till Vikens känslighet avseende ekologisk status. 
• att berörda våtmarker och sumpskogar skyddas från negativ påverkan av 

åtgärder inom LIS-området.
• att förbättrad service i form av kommunalt VA och kollektivtrafik efter-

strävas. 
• att klimat- och översvämningsrisker beaktas. 

• att ytterligare stabilitetsutredning genomförs. 

Sörboda
Området har ett attraktivt läge vid sjön Viken. I Sörboda finns ett utpekat 
LIS-område som är lämpligt för utveckling av befintlig turism, fiskeverksam-
het och småföretagande samt för komplettering och förtätning med fritids-
hus, och kan på så vis bidra till landsbygdsutvecklingen.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

• att kultur- och landskapsvärden beaktas och skyddas. 
• att friluftsliv och turism främjas.
• att fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs kanal- och 

sjöstränder.
• att hänsyn tas till riksintresset för yrkesfisket gällande sjön Viken. 
• att hänsyn tas till Vikens känslighet avseende ekologisk status. 
• att berörda våtmarker och sumpskogar skyddas från negativ påverkan av 

åtgärder inom LIS-området.
• att förbättrad service i form av kommunalt VA och kollektivtrafik efter-

strävas. 
• att klimat- och översvämningsrisker beaktas. 

UTVECKLING AV KOMPETENSCENTRUM FÖR HÅLLBAR LANDSBYGDSUT-
VECKLING
Sötåsens naturbruksskola fortsätter utvecklas till ett kompetenscentrum för 
hållbar landsbygdsutveckling. Naturbruksskolan ges möjlighet till utveck-
ling av verksamheten och utbyggnad av elevbostäder. Uppförande av fler 
elevbäddar som även kan nyttjas som turistbäddar är en bra kombination, 
antingen inne i Töreboda tätort eller ute på Sötåsen.

UTVECKLING AV SMÅORTER OCH BYBILDNINGAR

Halna och Halna Åsen
Området har ett attraktivt läge vid sjön Viken. I Halna och Halna Åsen finns 
ett utpekat LIS-område som är lämpligt för komplettering med bostäder, 
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fritidshus, småskalig service samt friluftsliv/båtliv, och kan på så vis bidra till 
landsbygdsutvecklingen.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

• att friluftsliv och turism främjas.
• att fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs sjösträn-

derna. 
• att hänsyn tas till riksintresset för yrkesfisket gällande sjön Viken. 
• att hänsyn tas till Vikens känslighet avseende ekologisk status. 
• att berörd sumpskog skyddas från negativ påverkan av åtgärder inom 

LIS-området.
• att förbättrad service i form av kommunalt VA och kollektivtrafik efter-

strävas. 
• att klimat- och översvämningsrisker beaktas. 

Slätte
Slätte ligger nära Töreboda och har därmed god tillgång till skola, service 
och kollektivtrafik. Området har god tillgång till såväl rekreation som arbets-
platser och är lämpligt för komplettering med bostäder.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

• att föreskrifter för vattenskyddsområdet iakttas.
• att turtätheten stärks för buss in till Töreboda.

Sisjön
Området har ett attraktivt läge vid Sisjön. Här finns ett utpekat LIS-område 
som är lämpligt för komplettering med bostäder och fritidshus och på så vis 
kan bidra till landsbygdsutvecklingen.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

• att angränsande våtmarker och sumpskogar skyddas från negativ påverkan 
av åtgärder inom LIS-området.

• att allmän tillgänglighet till badplatser upprätthålls.
• att fri passage för växter, djur och människor bevaras längs sjöstränderna.
• att förbättrad service i form av kommunalt VA eftersträvas.
• att klimat- och översvämningsrisker beaktas.
• att föreskrifter för vattenskyddsområdet iakttas.

Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggan-
de i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Haboskogen
Haboskogen kan vara lämpligt att undersöka för nya bostäder förutsatt att 
det kan göras utan påverkan på vattenskyddsområdet.

Beateberg
Området har ett attraktivt läge vid Viken. I Beateberg finns ett utpekat 
LIS-område som är lämpligt för förtätning med bostäder, fritidshus och 
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småskalig turism- och friluftslivsanknuten verksamhet, och på så vis kan 
bidra till landsbygdsutvecklingen. 

Inom området bör även åtgärder som främjar djurhållning för att vårda det 
öppna odlingslandskapet kunna prövas.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

• att friluftsliv och turism främjas.
• att fri passage för växter, djur och människor upprätthålls längs sjöstran-

den.
• att hänsyn tas till riksintresset för yrkesfisket i sjön Viken.
• att hänsyn tas till Vikens känslighet avseende ekologisk status.
• att landskapsvärden beaktas och skyddas.
• att dokumenterade natur- och kulturvärden beaktas och skyddas.
• att förbättrad service i form av kollektivtrafik och hållbar VA-lösning efter-

strävas.
• att klimat- och översvämningsrisker beaktas.
• att områdets samlade värden och kvaliteter beaktas vid lokalisering och 

gestaltning avbebyggelse.

Observeras att vattendomsförfarande kan bli aktuellt vid eventuellt byggan-
de i vatten. Vattenverksamhet ska anmälas i förväg till länsstyrelsen.

Fredsberg
Fredsberg är lämpligt för måttlig kompletteringsbebyggelse.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

• att hänsyn tas till utpekade naturvärden öster om samhället.
• att turtätheten stärks för buss in till Töreboda.

Lagerfors
Lagerfors är lämpligt för måttlig kompletteringsbebyggelse.

I det fortsatta planeringsarbetet ska särskild vikt läggas vid:

• att hänsyn tas till utpekad nyckelbiotop öster om samhället.
• att eventuella stabilitetsproblem och översvämningsrisker längs Tidan 

utreds och åtgärdas.
• att vattenkvaliteten säkerställs.

• att turtätheten stärks för buss in till Moholm och Töreboda. 

Fägre
Fägre ligger inom 15o meter från järnvägen och är på grund av risk- och 
bullerfaktorer inte lämpligt för ytterligare utbyggnad. Viss komplettering 
kan däremot ske kring Fägre kyrka.
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BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER UTANFÖR DETALJPLAN OCH SAMMAN-
HÅLLEN BEBYGGELSE
Vad som kan uppföras utan bygglov bedöms från fall till fall beroende på 
förutsättningarna på platsen. Utanför sammanhållen bebyggelse krävs idag 
inget bygglov för exempelvis liten tillbyggnad, komplementbyggnad eller 
utvändiga ändringar på fastigheter med en- eller tvåbostadshus. I Töreboda 
kommun gäller följande kriterier för att tillbyggnader och komplementbygg-
nader ska få uppföras utan bygglov:

• Liten tillbyggnad om den understiger 50 procent av huvudbyggnadens 
byggnadsarea och/eller är max 50 kvadratmeter stor.

• En komplementbyggnad som inte dominerar över huvudbyggnaden i area 
och volym. Användningen ska vara ett komplement till bostadsfunktionen 
(garage, gäststuga eller motsvarande). 

Sammanhållen bebyggelse
Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där 
bebyggelsen ändå ligger tätt. I plan- och bygglagen kallas dessa för samman-
hållen bebyggelse. Inom sammanhållen bebyggelse är bygglovsprövning 
nödvändig för att ta tillvara allmänna och enskilda intressen, bland annat 
med hänsyn till grannar och landskapsbild.

Bygglovshanteringen i Töreboda kommun utgår ifrån följande definitioner:

• Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varan-
dra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

• Bebyggelse är en samling byggnadsverk med minst tre byggnader. En bygg-
nad är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar 
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark, 
eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten. En byggnad är också 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

• Fastighet är ett område som inte är en allmän plats men som omfattar 
mark avsedd för en eller flera byggnader. I fastighetsbegreppet ingår också 
mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och som behövs för 
att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. 

Lucktomt
Lucktomt kallas en mindre fastighet, utan huvudbyggnad, som ligger mellan 
andra bebyggda fastigheter. Att bebygga en lucktomt är ofta en lämplig 
komplettering av befintlig bebyggelse.

Tätort
En tätort är ett samhälle med fler än 200 invånare där avståndet mellan 
husen är mindre än 200 meter. I Töreboda finns följande tätorter: Töreboda 
tätort, Moholm och Älgarås.
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VÄGLEDNING - VID BYGGLOVSPRÖVNING 
Före beslut om bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagt 
område ska platsens lämplighet alltid prövas. Den övergripande princi-
pen är att ställningstagande till mark- och vattenanvändning ska göras 
mot bakgrund av vad som från allmän synpunkt är en lämplig utveck-
ling. Företräde ska ges till sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Nedanstående ska ses som en checklista 
inför hantering av bygglov utanför detaljplan.

• Är placeringen kollektivtrafiknära? Hur 
långt är det till närmaste hållplats och 
vilken räckvidd och turtäthet har kollektiv-
trafiken?

• Kan åtgärden försvåra framtida ändringar/
utbyggnader av vägnätet, inklusive cykelvä-
gar och vandringsleder? 

Digital infrastruktur
• Finns digital infrastruktur utbyggd på 

platsen? 

Vatten
• Finns vatten och/eller avlopp och hur är 

kvalitet respektive kapacitet? 
• Hur ser VA-nätet ut i närheten? Finns det 

kapacitet där? Hur påverkas kapaciteten på 
VA i närheten, går det att koppla på fler till 
kommunalt vatten och avlopp? 

• Finns kapacitet i dagvattensystemet? 
• Hur är grundvattennivån, finns behov för 

avledning? Går det att åtgärda? 

Miljö, hälsa och säkerhet
• Finns det några miljömässiga riskfaktorer i 

omgivningen? Finns det miljöfarligt avfall i 
marken?

• Hur är bullernivåerna? Är placeringen intill 
någon större väg eller järnväg eller någon 
störande verksamhet? 

• Finns det risker förknippade med transport 
av farligt gods?

• Finns det risk för översvämning, ras eller 
skred inom områden utpekade i stabili-
tetskarteringen?

• Finns det en skyfallskartering för områ-
det? Ger lågpunktskarteringen vägvisning 
för behov av att planera för avledning av 
vatten?

Översiktsplan, detaljplan och bygglov
• Utlöser åtgärden detaljplanekrav enligt 

PBL (2010:900) 4:2? Även nyligen gjorda 
fastighetsbildningar eller nybyggnationer 
bör räknas in vid bedömningen av behovet 
av detaljplaneläggning. 

• Hur är platsen definierad i gällande över-
siktsplan? 

• Är placeringen av den tänkta byggnaden 
inom sammanhållen bebyggelse?

• Är placeringen på en lucktomt eller annan 
yta inom redan ianspråktagen mark med 
bebyggelse? 

Allmänna intressen
• Särskild restriktivitet gäller inom samtliga 

riksintresseområden. Bedömning bör göras 
i samråd med tjänstemän, myndigheter och 
andra kunniga internt och/eller externt. 

• Finns fornlämningar i närheten och behov 
av arkeologisk undersökning?

• Finns risk att siktlinjer och landskapsbilden 
påverkas negativt av föreslagen åtgärd? 

• Innebär åtgärden att tillgången eller 
tillgängligheten till mötesplatser i byarna 
försvåras? 

• Finns det behov av kulturhistoriska hänsyn?
• Försvåras allmänhetens tillgång till natur? 

Jordbruksmark
• Kommer byggnaden påverka brukande av 

jordbruksmarken? 
• Är jordbruksmarken brukbar? Är den kvar-

varande marken brukbar efter avstyckning, 
går det att vända med traktor och harv eller 
dylikt? 

Trafikinfrastruktur
• Är placeringen belägen utmed befintligt 

vägnät? 
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Norra Skaraborgs resecentrum
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Kommunikationer & 
transportinfrastruktur

M E D B O R G AR D IALO G 
NÅG R A  Ö N S KE MÅL  O M 
KO M M U N I K AT I O N E R 

"Utveckla, förbättra, kollektivtra-
fiken, såväl tåg som busstrafik för 
ökade pendlingsmöjligheter."

"Tågstopp i Moholm."

"Bättre kommunikationer från 
Älgarås till Töreboda och Hova."

"Satsa på utbyggnad av trygga, 
säkra gång- och cykelvägar såväl 
inom kommunen som för ökad 
tillgänglighet till Mariestad."

MÅL B I L D  TÅG  2 0 3 5

https://www.vgregion.se/kollek-
tivtrafik/trafikforsorjningspro-
grammet--sa-utvecklas-kollektiv-
trafiken/malbild-tag-2035/

Töreboda kommun genomkorsas av Västra stambanan 
mellan Göteborg och Stockholm och har ett tågstopp 
vid Norra Skaraborgs Resecentrum i Töreboda. Tre 
regionala vägar kopplar kommunen till E20 samt ska-
par förbindelser till Mariestad, Skövde, Tibro, Hova och 
Karlsborg. Flera nationella och regionala cykelleder 
genomkorsar kommunen och förutom tåget utgörs 
kollektivtrafiken av ett antal busslinjer kompletterade 
med närtrafik. 

Transportsystemet
Transportsystemet i Töreboda kommun är en del i ett större regionalt och 
nationellt vägnät. Översiktsplanen utgår därför från de regionala och natio-
nella planeringsstrategier som finns för regionen, men med lokala tillägg. 
Det gäller Regionalt trafikförsörjningsprogram, Västra Götaland, Målbild 
tåg 2035 och Regional plan för Transportinfrastrukturen i Västra Götaland 
2018–2029, Tillsammans med kommunens eget trafiksäkerhetsprogram och 
utvecklingsplan för gång- och cykel utgör de underlag för beskrivning av 
transportsystemet i Töreboda kommun samt efterföljande förslag.

In- och utpendlingen från kommunen är stor i förhållande till folkmängden. 
Med cirka 1 200 resenärer in respektive cirka 1700 ut (SCB 2018) är det en 
viktig utmaning att det ska finnas effektiva och hållbara pendlingsmöjlighe-
ter kombinerat med välfungerande möjligheter till distansarbete. 

Järnväg
Västra stambanan som är av riksintresse går genom kommunen med järn-
vägsstation i Töreboda tätort vilket skapar goda kommunikationsmöjligheter 
med Skövde, Stockholm, Göteborg, Jönköping och Örebro. Västra stamba-
nan är idag den enda direkta spårförbindelsen mellan Göteborg och Stock-
holm. Stambanan går genom kommunen i nord-sydlig riktning och passerar 
igenom eller i angränsning till Moholm, Fägre, Slätte och Älgarås, dock utan 
stationslägen. Västra stambanan är även led för farligt gods, läs mer i kapitlet 
om Miljö, hälsa och säkerhet.

KAPACITET
I dagsläget präglas stambanan av kapacitetsbrist beroende på att det är 
trångt på banan mellan Alingsås och Göteborg. Västra stambanegruppens 
medlemmar, där Töreboda kommun ingår, jobbar för en stabil och robust 
järnväg med ökad kapacitet. Gruppen arbetar för en utbyggnad av ett nytt 

L ÄS  M E R
Transportsystemet i samhälls- 
planeringen, Trafikverket (april 
2017)

Övergripande mål i Regionalt 
trafikförsörjningsprogram :

Andelen hållbara resor ska öka i 
hela Västra Götaland, och kollek-
tivtrafikresandet ska fördubblas, 
för en attraktiv och konkurrens-
kraftig region
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dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg vilket skulle påverka trafiken 
positivt även i Töreboda kommun. Pendlingstiden mellan Göteborg och Tö-
reboda skulle potentiellt kunna bli drygt 1 timme, vilket jämfört med dagens 
en och en halv timme skulle ge en starkt förbättrad pendlingsmöjlighet. 

Även förbigångsspår diskuteras för att öka kapaciteten för godstrafik på 
spåret. I nationell plan redovisas utbyggnad av fem nya förbigångsspår på 
sträckan Laxå–Alingsås varav ett är vid Moholm och ett mellan Töreboda 
och Slätte. 

NYA STATIONSLÄGEN
Norra Skaraborgs Resecentrum i Töreboda är av stor betydelse för Töreboda 
kommun samt omgivande kommuner. Västra Götalandsregionen har en 
målbild för tågresandet i regionen, Målbild Tåg 2035, i vilken ambitionen är 
att tågresandet i Västsverige skall trefaldigas från år 2006, till 130 000 resor/
dag år 2035. Västtågsutredningen är en komplettering av Målbild Tåg 2035 
i vilken det utreds var nya stationer skulle kunna öppnas. Både Älgarås och 
Moholm utreds i rapporten. 

Älgarås bedöms i utredningen inte uppfylla uppsatta grundkriterier för 
resande och trafikekonomi för att motivera ett nytt stationsläge. 

Moholm uppfyller grundkriterierna för ny järnvägsstation men slutbedöm-
ningen blir negativ även här. Västra Stambanan är hårt trafikerad och räknas 
som en av Sveriges viktigaste järnvägar. I utredningen analyseras fem nya 
stationer på stambanan mellan Skövde och Töreboda. Utredningen visar 
att trafikalternativ där de åtta regiontågen som ingår i Målbild Tåg 2035 får 
tätare stationsupphåll mellan Töreboda och Skövde ger negativt nettoresan-
de och för låg kostnadstäckningsgrad. 

Kommunen bedömer dock att ett nytt stationsläge i Moholm är av stor 
vikt för Töreboda kommun och kommer att säkerställa mark för att det ska 
kunna förverkligas i framtiden. Marken ger beredskap för bebyggelse- och 
centrumutveckling. 

STATIONSNÄRHETSPRINCIPEN
Närheten till kollektivtrafiken är viktig för valet av färdmedel. Den så kallade 
stationsnärhetsprincipen innebär att bebyggelse ska lokaliseras i närheten 
av järnvägsstationer och andra knutpunkter för kollektivtrafiken. Principen 
säger att service ska lokaliseras närmast stationen, arbetsplatser ska finnas 
inom 500 meter från stationen och bostäder ska finnas inom 2 kilometer.

Resultatet av stationsnärhetsprincipen är att bilanvändningen minskar 
för anställda vid stationsnära kontor, infrastrukturen utnyttjas bättre och 
tillgängligheten ökar. (Kollektivtrafik som norm, Vägverket, Banverket 2009)

https://www.trafikverket.
se/contentassets/14ba-
8be4894441c38f65ff466fd277de/
kollektivtrafik_som_norm.pdf
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Kollektivtrafik
Förutom tåget utgörs kollektivtrafiken av busslinjer och anropsstyrd när-
trafik. Att kombinera dessa trafikslag så att de tillsammans med cykel och 
bil bildar en fungerande reskedja från hemmet till målpunkten är en viktig 
utmaning för Töreboda kommun. Att hela reskedjan fungerar är särskilt 
betydelsefullt för boende på landsbygden.

I Landsbygdsutredningen - kollektivtrafik i Västra Götaland fastslås en läg-
stanivå som boende i Västra Götaland kan förvänta sig när det kommer till 
kollektivtrafik i orter med mindre än 3000 invånare samt på landsbygden. 

Moholm med cirka 600 invånare hamnar i kategorin där ett minsta grund-
läggande utbud föreslås vara fem dubbelturer per vardag för att säkerställa 
dagliga förbindelser till kommuncentrum och möjliggöra anslutning till 
regionalt prioriterat nät samt erbjuda arbets- och studiependling i de 
vanligaste pendlingstiderna. Detta kan ske med linjelagd trafik som även kan 
vara anropsstyrd. Samordning med skolskjutstrafiken för grundskolan bör 
eftersträvas där sådan finns.

Älgarås med cirka 400 invånare hamnar i kategorin där ett minsta grundläg-
gande utbud föreslås vara minst två dubbelturer per vardag samt Närtrafik i 
de fall utbudet understiger fem dubbelturer per vardag. Utbudet ska säker-
ställa grundläggande resmöjligheter till kommunhuvudort eller serviceort 
och resor till en närliggande gymnasieskola. Detta kan ske med linjelagd 
trafik som även kan vara anropsstyrd. Samordning med skolskjutstrafiken 
för grundskolan bör eftersträvas där sådan finns.

På landsbygden föreslås att alla fastboende i Västra Götalandsregionen ska 
kunna utföra minst en tur-och- returresa per vardag till närmaste ort med 
service eller till plats där möjlighet att åka vidare med ordinarie linjetrafik 
finns. 

TÅG
För arbets- och studiependling är Västra stambanan och tågtrafiken av stor 
betydelse då pendlingsmöjligheterna till de större städerna ger en stor 
tidsvinst jämfört med att åka på väg. Resan till Skövde tar med tåg cirka 16 
minuter medan samma sträcka med buss tar cirka 55 minuter och med bil 
cirka 40 minuter. Högskolestäder såsom Skövde, Örebro, Jönköping och 
Göteborg är på så sätt tillgängliga för dem som bor i Töreboda och vill pend-
la. Antal tågstopp mellan Göteborg och Stockholm, är 20 stycken i vardera 
riktning, måndag till fredag. X2000 gör två stopp dagligen i Töreboda, ett 
där man har möjlighet att vara i Stockholm på morgonen samt ett stopp från 
Stockholm på eftermiddagen. Lördagar och söndagar trafikeras Töreboda 
mestadels av SJ till och från Göteborg och Stockholm.

Trots att det finns tågförbindelse till Örebroregionen är pendlingen dit 
relativt begränsad. Från 2018 finns möjligheten att resa med tåg över 
länsgränsen med västtrafiks kort. Detta bedöms kunna bidra till en ökad 
pendling över länsgränsen.
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I Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg (2009) definieras målet 
50 % ökat kollektivresande år 2025. Västra stambanan pekas ut som ett av 
de viktiga stråken att utveckla för att uppnå målet. Förtätning utmed stråket 
och möjlighet för boende i övriga kommunen att nå stråket med kollektiva 
färdmedel är viktiga led i utvecklingen. 

BUSS
Västtrafik planerar och upphandlar den skattesubventionerade kollektiv-
trafiken på uppdrag av Västra Götalandsregionen, som är huvudman för 
kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Västtrafik beslutar i frågor som till 
exempel hur linjer ska dras, var hållplatser ska ligga, hur ofta en buss ska gå 
eller om en linje ska läggas ner. Kommunen har regelbundna och återkom-
mande dialoger med Västtrafik. 

Följande busslinjer finns i kommunen:

501: Turen går från Hova över Älgarås och väg 200 in till Töreboda. Skoltid 
angör den här linjen centralskolan en gång på morgonen och en gång på 
eftermiddagen. Måndag- fredag är det 9-11 turer mellan orterna. Ökad turtät-
het efterfrågas.

504: Mellan Töreboda och Mariestad, via väg 202, går det linjetrafik mån-
dag-fredag med 22 turer från Töreboda till Mariestad och 25 turer från 
Mariestad till Töreboda. Lördagar går det 6 turer och Söndagar 3 turer. 

505: Mellan Töreboda och Skövde går det linjelagd busstrafik. Måndag-fredag 
går det 14 turer från Töreboda till Skövde via Moholm. Två av turerna är 
direktturer och går inte in via Fägre och Moholm. Lördagar och Söndagar går 
det 3 turer. Från Skövde till Töreboda går det 18 turer måndag-fredag, 3 turer 
lördag och 4 turer söndag. 

514: Mellan Mariestad, via Lagerfors och väg 201, och Moholm går det en tur 
på morgonen samt en tur hem. Dessa turer går måndag-fredag skoldagar och 
går via Vadsbogymnasiet i Mariestad.

530: Töreboda-Sötåsen-Halna (väg 202) går 3 turer per dag måndag-fredag. 
Halna-Sötåsen-Töreboda går 6 turer per dag måndag-fredag, varav 2 av 
turerna endast går mellan Sötåsen-Töreboda.

533: Från Töreboda går turen via Fredsberg-Riksberg-Hajstorp för att ansluta 
väg 200 in mot Töreboda mot skolorna. Trafiken går en gång på morgonen 
och en på eftermiddagen måndag-fredag. 

534: Töreboda-Moholm, via Fägre, Vassbacken och Lagerfors går en buss på 
morgonen och en hem på eftermiddagen. Trafiken går endast skoldagar.

Utöver befintliga busslinjer finns ett behov av förbättrad kollektivtrafik 
mellan Töreboda och Karlsborg, särskilt till Halna och Sätre, vilket även 
skulle öka möjligheten för boende i Karlsborg att pendla med tåg från 
Töreboda. Det finns även ett behov av busslinje mellan Mariestad och Tibro, 
via Moholm. 
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Det finns även ett behov av att se över hur bytesmöjligheter kan förbättras. 
Som exempel synkar inte tabellen för 514 med den för 505, vilket gör det 
försämrar möjligheten för boende på landsbygden runt Moholm att ta sig till 
skola och arbete i Skövde. 

Inte heller linje 504, mellan Mariestad och Töreboda, är anpassad till 
tågtrafiken på Västra Stambanan. Strukturbild Skaraborg beskriver delregio-
nen som en nätverksstad och en stor andel pendling sker mellan Mariestad 
och Töreboda. En anpassning till tågtidtabellen och en expressbuss skulle 
gynna en ökande arbetspendling och ge en kortare restid från Mariestad till 
Töreboda eller angränsande städer längs Västra Stambanan.

Hållplatser
För att öka tillgängligheten och tryggheten för resenärerna ska kollektiv-
trafikens hållplatser helst vara placerade nära bebyggelse, välupplysta, utan 
skymmande buskage och med god tillgång till cykelparkering.. Det är positivt 
med busshållplats på gångavstånd, det vill säga inom 300–400 meter, men 
placeringen av hållplatser måste även vägas mot antal hållplatser längs en 
linje så att inte restiden förlängs onödigt mycket. (Kollektivtrafik som norm, 
Vägverket, Banverket 2009)

Närtrafik och samåkning
Den som har längre än 1 kilometer till närmaste busshållplats är berättigad 
till anropsstyrd trafik. Resan går mellan en valfri adress på landsbygden till 
någon av kommunens Närtrafikhållplatser i Töreboda tätort (Kyrkogatan, 
Norra Bergsgatan, Töreboda resecentrum, Töreboda torget, Töreshov 
idrottsplats), i Moholm och i Älgarås. Resorna körs inom givna tidsinter-
valler fem gånger per dag måndag till söndag, förbeställs och kostar enligt 
gällande kollektivtrafiktaxa.

Digitaliseringen ökar intresset för delningsekonomi och driver fram nya 
samordnade lösningar som kan vara särkilt väl anpassade för landsbygden. 
Organiserad samåkning i form av samägda "byabussar" är ett exempel, men 
som behöver mötas med utvecklad lagstiftning för att fungera fullt ut (SOU 
2016:86 samt SOU 2017:1). 

I Landsbygdsutredningen (SOU 2017:1) föreslås även riktad satsning på 
självkörande fordon som ett led i att utveckla transportlösningar och göra 
kollektivtrafiken mer tillgänglig för boende på landsbygden. Med självköran-
de fordon kan en hållbar, anropsstyrd och behovsanpassad kollektivtrafik 
och skolskjuts bli verklighet i Sveriges landsbygder.

HELA RESAN
Genom att skapa effektiva resekedjor och utveckla knutpunkter för rationel-
la byten mellan trafikslag underlättas för hela resan, från dörr till dörr. Med 
bra pendlarparkeringar för både bil och cykel ges även boende på lands-
bygden bättre möjligheten att resa kollektivt, åtminstone en del av resan. 
Sådana knutpunkter kan även underlätta för samåkning.



87Kommunikationer & transportinfrastrukturTöreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r

Resecentrum
I Töreboda finns det pendelparkeringar vid resecentrum och strax söder 
om resecentrum. Även andra parkeringar används av pendlare och det finns 
ett behov av ytterligare pendelparkering. Det finns också ett behov av att 
förbättra anslutningarna mellan tåg och buss.

Transportnoder på landsbygden
Transportnoder för effektiva byten av transportslag, underlättande för 
samåkning och utbyggnad av bra cykelparkeringar och bilpendelparkeringar 
är av stor vikt för en levande och hållbar landsbygd. Vid Hjälstad kyrka finns 
det en parkering som hör till kyrkan men som till vardags används som 
pendelparkering. Det behöver även reserveras plats för pendelparkering inne 
i Moholm vid ett eventuellt nytt stationsläge. 

Vägar
E20
E20 är en nationell väg av riksintresse och passerar strax väster om kommu-
nen i nord-sydlig riktning. Kommunens huvudvägnät ansluter till E20 och 
Töreboda kommun är med och finansierar en utbyggnation av E20 för ökad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet då vägen är en viktig del av transportinfra-
strukturen för Töreboda. 

FUNKTIONELLT PRIORITERAT VÄGNÄT
Kommunens huvudvägnät består av de statliga vägarna 200, 201 och 202 
vilka ingår i det så kallade funktionellt prioriterade vägnätet, vilket innebär 
att de är viktiga för nationell och regional tillgänglighet i Sverige. Kapacite-
ten på vägnätet i kommunen bedöms som god. 

Väg 200 och 202
Väg 200 går i nord-sydlig riktning genom kommunen och leder mellan Sköv-
de och väg 26 vid Otterbäcken. Strax utanför Slätte passerar vägen genom 
Hova vattenskyddsområde som förser Töreboda med vatten. Kommunen 
anser att det bör göras en ny vägsträckning mellan Björkulla och Hova 
förbi täkten då det inte finns tillräckligt med skyddsåtgärder på vägen samt 
att den är smal och krokig med dålig sikt på vissa ställen. Problematiken 
omnämns i den regionala planen, men med låg prioritet. Utställningshand-
lingen kompletteras med underlag från åtgärdsvalsstudien för väg 200 och 
202 genom Hova och Haboskogens vattenskyddsområde.

Väg 202 går i öst-västlig riktning genom kommunen och leder mellan Marie-
stad och Karlsborg. Det är dock bara sträckan mellan Mariestad och Törebo-
da som tillhör det funktionellt prioriterade vägnätet. Öster om Töreboda går 
vägen genom vattenskyddsområdet Haboskogen där Trafikverket på en del 
av sträckan gjort åtgärder för att skydda en del av vattentäkten. Kommunen 
anser dock att ytterligare åtgärder krävs. 
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Genom Töreboda tätort går väg 200 och 202 går och kan på de centrala 
sträckorna upplevas som en barriär mellan centrumkärnan och Göta kanal 
samt i de bostadsområden som passeras. Även framkomligheten är begrän-
sad längs sträckan, med skarpa svängar och öppningsbara broar. Här finns 
ett behov av åtgärder för att öka trafiksäkerheten och minska bullerpåverkan 
och risk på grund av farligt gods.

Väg 201
Väg 201 går i öst-västlig riktning genom kommunen och leder mellan Ma-
riestad och Tibro. Vägen går genom Moholm och det finns en motsättning 
mellan framkomlighet för trafiken och hög hastighet på vägen.

Farligt gods
Både väg 201 och 202 är sekundära leder för farligt gods, läs mer i kapitlet 
om Miljö, hälsa & säkerhet. 

LOKALT VÄGNÄT
Även det mer lokala vägnätet på landsbygden utgörs av statliga vägar, det 
allra finmaskigaste nätet utgörs dock av enskilda vägar. Kommunala vägar 
och gator finns i de tre tätorterna Töreboda tätort, Moholm och Älgarås, 
samt i Slätte, Fägre och Lagerfors.

Gång- och cykelvägnät
Västra Götalandsregionen har genomfört en potentialstudie för ökad cykling 
som visar att potentialen för mer hållbar arbets- och skolpendling i Västra 
Götaland är stor. Av den arbetande befolkningen i regionen kan 37% nå 
sitt arbete inom 30 minuters cykling. I Töreboda kan 28% av invånarna nå 
sitt arbete med cykel inom 20 minuter. Ett väl utbyggt, tryggt och säkert 
vägnät för fotgängare och cyklister är positivt såväl för vardagspendling och 
rekreation som turism och besöksnäring. 

NATIONELLA & REGIONALA CYKELLEDER
Det går tre nationella och regionala cykelleder genom kommunen, dessa 
leder är viktiga för både vardagscyklismen och för turismen. Under 2021 
kommer en ny nationell cykelled utmed Göta kanal skapas, från Sjötorp 
i Mariestads kommun till Mem i Söderköpings kommun, Östergötland. I 
Töreboda går den utmed dragvägen, längs med Göta kanal, och från Tåtorp 
vidare mot Ryholm och Beateberg och fortsätter in i Karlsborgs kommun.

Göta kanalleden är även del av Västgötaleden och Sverigeleden. Sverigeleden 
går från Helsingborg till Karesuando och omfattar 262 mil. Genom Töreboda 
kommun sträcker sig leden från Tidan till Lagerfors - Vassbacken - Halna 
mot Undenäs. Västgötaleden knyter samman kommunerna i Västergötland 
och är ca 110 mil lång. I Töreboda kommun sträcker sig leden från Mariestad 
till Borrud - Färed - Håsentorp - Fredsberg - Hajstorp - Töreboda - Jonsboda 
- Vassbacken och följer sedan Sverigeleden genom Halna mot Undenäs.

Gång- och cykelvägar i Töreboda, 
Utvecklingsplan 2018-2020

Utvecklingsplan gång- och cykelvägar 2018 - 2020   1 
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CYKELNÄT I TÄTORTERNA
I Töreboda tätort, Moholm och Älgarås finns det lokala gång- och cykelvägar. 
Utvecklingsplan för gång- och cykelvägar i Töreboda (KF 2018-03-29) är 
ett aktuellt planeringsunderlag för gång- och cykeltrafiken med syfte att få 
fler att gå och cykla i Töreboda med hjälp av fysiska åtgärder. Åtgärderna i 
planen syftar till att skapa förutsättningar att invånarna går och cyklar mer 
samt för ett attraktivare turiststråk utmed Göta kanal. Planen konstaterar 
att strukturen i Töreboda tätort är väl utbyggd redan idag men att de genaste 
kopplingarna saknas och flera korsningar behöver göras säkrare. I Älgarås 
och Moholm behövs förlängning av gång- och cykelvägar och säkerhetshö-
jande åtgärder i korsningar.

Planen omfattar hela infrastrukturen, med förslag till några huvudstråk, 
förslag till platser och ställen där gång- och cykeltrafikanters förhållanden 
behöver förbättras, dels planeringsprinciper för skyltar och cykelparkering.

Cykelplanen har till stor del redan genomförts och en förnyad utvecklings-
plan kommer att arbetas fram under 2021 med fokus på ytterligare komplet-
teringar, bland annat till de föreslagna områdena för nya bostäder.

CYKELNÄT MELLAN TÄTORTERNA
Det saknas cykelväg som binder samman tätorterna Moholm, Töreboda och 
Älgarås samt vidare in i grannkommunerna till Tidan, Tibro, Mariestad och 
Hova. Även för boende i mindre orter saknas säkra cykelvägar in till tätor-
terna. Ofta är avståndet inte stort, men med tung trafik på smala vägar blir 
det mindre aktuellt att välja cykel som transportmedel, särskilt för barn och 
ungdomar.

Detta är en statlig angelägenhet och kommunen förutsätter att Trafikverket 
ansvarar för att bygga ut enligt ovan.

Laddinfrastruktur
Skaraborgs kommunalförbund har tagit fram "Strategi Hållbara drivmedel" 
(2020) där principer för en hållbar och välfungerande laddinfrastruktur för 
elfordon presenteras.

Töreboda kommun har befintliga offentliga laddstationer på två platser i Tö-
reboda tätort. Enligt strategin ska nya offentliga laddningsstationer etableras 
enligt följande prioritetsordning:

1. Töreboda tätort, en laddstation vid resecentrum och en vid gästhamnen

2. Laddstationer längs Göta kanal vid Hajstorp respektive Vassbacken. En 
laddstation öster om Töreboda, vid idrottsplatsen Töreshov och en i Törebo-
da vid Centralskolan med sim- och idrottshall.

3. En laddstation i Älgarås, vid Servicehuset, en i Moholm, vid biblioteket 
och en vid Mostugan.
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Politiska beslut och underlag
Trafiksäkerhetsprogram MTG (Antagen KF 2018-03-26, § 42)

Utvecklingsplan för gång- och cykelvägar 2018-2020  
(Antagen KF 2018-03-29)

Åtgärdsvalsstudie Töreboda station (Trafikverket 2020).

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar 
tillväxt och välfärd (SOU 2017)

Landsbygdsutredning - kollektivtrafik i Västra Götaland (VGR 2014)

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Potentialstudie för cykel (VGR 2018)

Strategi Hållbara drivmedel (Skaraborgs kommunalförbund 2020)

Trafiksäkerhet
Olycksriskerna i kommunen är framförallt kopplade till de statliga vägarna 
där det är högre trafikintensitet, större andel tung trafik och högre hastighe-
ter. Det är ett problem att många av de kommunala gång- och cykelvägarna 
passerar statliga vägar och att kommunen därför inte helt har rådighet över 
trafiksäkerhetsarbetet vid korsningspunkterna mellan dessa. På det kommu-
nala vägnätet är det inga större olycksrisker. 

För att minska risken för att dö eller skadas allvarligt i trafiken är hastig-
heten avgörande. En minskning av hastigheten medför dels att olyckor kan 
undvikas och dels att skadeföljden blir mindre allvarlig. Förutom att en verk-
lig hastighet om 30 km/tim ger goda säkerhetsvinster vid blandtrafik, stödjer 
låga fordonshastigheter ett mer socialt och jämlikt samspel mellan bilister, 
cyklister och fotgängare. Ett bättre samspel ökar fotgängare och cyklisters 
tillgänglighet och bidrar till en mer attraktiv och trygg tätortstrafik.

Åtgärdsvalsstudie Töreboda station
En åtgärdsvalsstudie för Töreboda station har tagits fram för att belysa 
och föreslå lösningar för trafiksäkerhet och tillgänglighet för gående och 
cyklister samt framkomlighet för bussen vid utfart från resecentrum under 
rusningstrafiken. Utgångspunkten är bibehållen framkomlighet på väg 200 
för tung trafik.

Förslaget enligt åtgärdsvalsstudien är att bredda och signalreglera över-
gångsstället och flytta ett par av de parkeringsplatser som ligger närmast 
korsningen mellan Kungsgatan och Skolgatan.

Trafiksäkerhetsprogram MTG
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Trafiksäkerhetsprogram 
 
för Mariestad, Töreboda och Gullspång 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2018-01-29, § 9 
Antagen av Kommunfullmäktige Töreboda 2018-03-26, § 42
Antagen av Kommunfullmäktige Gullspång 2018-02-26, § 29
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Förslag Kommunikationer &  
transportinfrastruktur
JÄRNVÄG
Töreboda kommun ska aktivt verka för ett nytt dubbelspår mellan Alingsås 
och Göteborg som innebär en kapacitetsökning och förkortar restiden 
mellan Göteborg och Töreboda.

Töreboda kommun ska aktivt verka för ett återöppnande av tågstopp i 
Moholm och planerar för utveckling av centrum- och servicefunktioner samt 
pendlarparkering i anslutning till ett nytt stationsläge samt mark för nya 
bostäder i Moholm.

KOLLEKTIVTRAFIK
Töreboda kommun ska i enlighet med det övergripande målet i Regionalt 
trafikförsörjningsprogram aktivt verka för att nå målet om en ökning av 
hållbara resor och en fördubbling av kollektivtrafikresandet.

Utvecklingen ska stärkas kring Norra Skaraborgs Resecentrum i Töreboda 
med ny bebyggelse i form av såväl bostäder och personalintensiv verksamhet 
som goda bytesmöjligheter med buss, bil och cykel.

Nya områden för bostäder planeras enligt stationsnärhetsprincipen så att 
det i Töreboda tätort är cirka 2 kilometer till Norra Skaraborgs Resecentrum 
i Töreboda eller 400 meter till närmaste busshållplats.

I övriga orter och på landsbygden planeras för att ny bebyggelse har cirka 1 
kilometer till närmaste busshållplats.

Töreboda kommun ska verka för utvecklad busstrafik mellan Älgarås, Hova 
och Töreboda.

Töreboda kommun ska verka för förbättrad kollektivtrafik mellan Töreboda 
och Karlsborg, samt mellan Mariestad och Moholm. 

Transportnoder för samåkning föreslås vid Hjälstad kyrka utanför Moholm 
i korsningen mellan väg 200 och väg 201 och utanför Älgarås i korsningen 
mellan väg 200 och Törebodavägen. 

VÄGAR
Cirkulationsplatser föreslås på korsninarna mellan väg 200 och 202 söder 
respektive nordöst om Töreboda centrum.

Hastighetsdämpande åtgärder föreslås på Borrebodavägen.

Ny vägsträckning eller utökade skyddsåtgärder krävs längs väg 200 och väg 
202 för att förhindra risk för påverkan på Hova respektive Haboskogens 
vattentäkter.
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Den utpekade sträckan för farligt gods genom Töreboda föreslås ändras 
alternativ tas bort helt. Dialog om detta ska ske med Trafikverket.

GÅNG- OCH CYKEL
De regionala och nationella cykellederna kompletteras för att binda samman 
olika orter och öka tillgängligheten till Göta kanal.

Planerade förbättringsåtgärder på gång- och cykelnätet genomförs i kommu-
nens tre tätorter.

Nya cykelvägar föreslås binda samman orterna Moholm och Älgarås med 
Töreboda. Nya cykelvägar behövs för att underlätta för boende i ett omland 
kring Moholm, Töreboda och Älgarås. 

LADDINFRASTRUKTUR
Laddstationer ska anläggas i kommunen i enlighet med "Strategi för hållbara 
drivmedel", framtagen av Skaraborgs kommunalförbund.

TRAFIKSÄKERHET
Kommunen ska verka för att det sätts upp säkerhetsstaket utmed hela järn-
vägen genom Moholm för att undvika säkerhetsrisken med att människor 
korsar spåren.

Trafiksäkerhetsåtgärder som syftar till att förbättra trafiksäkerheten för 
barn, äldre och funktionsnedsatta prioriteras. 

Åtgärdsvalsstudien för Töreboda station genomförs med breddning och 
signalreglering av övergångsstället, samt borttagande av ett par parkerings-
platser.

Hastighetsdämpande åtgärder ska genomföras enligt kommunens Trafiksä-
kerhetsprogram:

• Gatornas utformning ska stödja bilisterna till att hålla rätt hastighet.
• Farthinder kan anläggas på gator där genomfartstrafik förekommer och 

gång- och cykelväg saknas och där höga hastigheter förekommer.
• Alla utmärkta gång- och cykelpassager ska vara hastighetssäkrade till 30 

km/tim.
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Motionsspår i Moskogen Foto: Peter Hellström
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Naturvärden & 
grönstruktur
Töreboda kommun karaktäriseras av bördigt slättland, 
där Ymsen och Östen är två grunda slättsjöar. Slättlan-
det består till stor del av lera som avsatts när området 
stod under vatten efter istiden. Slätten bryts av med 
rullstensåsar i nord-sydlig riktning, varav den största är 
Lokaåsen. I öster finns sprickdalar vilka till del är vat-
tenfyllda, något som gett upphov till sjön Velen. Inom 
kommunen finns flera sammanhängande myrområden 
där Fredsbergs mosse, Myrhulta mosse och Stormos-
sen vid Ryholm är de viktigaste. Viken och Unden är 
kommunens två största sjöar och har stort värde för 
såväl naturvård som friluftsliv. Natur- och rekreations-
värdena ger tillsammans med kulturmiljön en stor 
potential för besöksnäringen och turismen. 

Naturvärden
Töreboda kommun hyser stora skyddsvärda naturområden som är viktiga 
att bevara för sina höga ekologiska värden. Flera av områdena har även höga 
besöks- och rekreationsvärden. En övervägande del av de dokumenterade 
naturvärdena finns hos kommunens sjöar och mossar. Därutöver finns av 
Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper för ädellövskog, barrnaturskog, 
strandskog, hassellund, aspskog, lövsumpskog mm., samt av jordbruksverket 
utpekade ängs- och betesmarker. 

I kommunen finns även fyra naturreservat – Myrhulta mosse, Sjön Östen, 
Uggleberget och Näsaviken. Naturreservat bildas för att bevara och vårda 
värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter, samt för att 
tillgodose behovet av friluftsområden. Som skyddsform regleras naturreser-
vat i miljöbalken kapitel 7 § 4-8. 

Natura 2000-områden och områden av riksintresse för naturvården beskrivs 
i kapitlet Riksintresse.

SJÖAR

Unden, Velen och Sänningen
Unden är en grundvattensjö, där tillflödet genom botten är cirka 40% av det 
totala tillflödet. Sjön är näringsfattig, med lågt pH, vilket ger ett extremt 
siktdjup. Sjöns topografi och ekosystem är lämplig för röding. Sedan 1977 har 
Undens FVO, fiskevattenägareförbund, erhållit statsbidrag för kalkningsåt-
gärder. Kalkstenskross har körts ut på rödingens lekplatser och tillrinnings-
sjöarna kalkas regelbundet med helikopter. 

M E D B O R G AR D IALO G  
NÅG R A  SYN P U N K TE R  PÅ 
NATU RVÄR D E N
"Värna naturen och  landsbyg-
den."

"Ta vara på, förädla och tillgäng-
liggör den vackra naturen."

L ÄS  M E R
SGI, Statens Geotekniska Institut 

www.swedgeo.se

http://skyddadnatur.naturvards-
verket.se
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Tillsammans med Velen och Sänningen ingår Unden i ett område av riksin-
tresse. Samtliga sjöar hyser artrika fiskbestånd. Velen har även intressant hy-
drologi och Sänningen kantas av långgrunda stränder med rik flora. Geologin 
är speciell med vulkaniska bergarter vid Lindberga och ultrabasiska bergar-
ter vid Velen. Till området hör även Hovaåns dalgång med ravinsystem samt 
betade mader och strandängar med stora värden för fågellivet. 

I området återfinns naturreservaten Uggleberget och Näsaviken. Naturreser-
vatet Uggleberget bildades 1992 och karaktäriseras av skog. Naturreservatet 
Näsaviken bildades 2014 och karaktäriseras av odlingslandskap och fågelliv.

Jordbruksdepartementet beslutade 1973 (11.189-1030-72) om förbud mot allt 
utsläppande från mark, byggnad eller anläggning av avloppsvatten, fast ämne 
eller gas utöver vad som då redan ägde rum i sjöarna Unden och Velen med 
tillflöden och källsjöar. Dessutom infördes förbud mot uppläggande av fast 
avfall så att nämnda vattenområden kan förorenas.

Ymsen med Fredsbergs mosse
Ymsen är en grund näringsrik sjö med en hög fiskproduktion och ett rikt 
fågelliv. Sjön gränsar i norr till Fredsbergs mosse, som är ett större sam-
manhängande myrområde, med utvecklade gölar och värdefullt fågelliv, och 
i söder till den mindre Jula mosse. Ymsen med Fredsbergs mosse ingår i 
ett område av riksintresse. Fredsbergs mosse är även utpekat som Natura 
2000-område. 

Ymsen kantas av bördig jordbruksmark och omges av ett flertal stora gårdar, 
såsom Borrud Säteri, Långåker, Ymsjöholm, Båstebacken, Hallansberg, 
Nyrud, Säckestad Gård, Jula Säteri, Julbotorp och Julaholm (Kolabotten). 
Ymseborg ligger vid sjöns västra del och även ruiner av Biskopsgården i 

T EC KE N F Ö R KL AR I N G  
J O R DART E R

Svämsediment

Isälvssediment

Lera-Silt

Morän

Organisk jordart

Berg

Postglacial sand-grus

Vatten

Jordarter i Töreboda kommun. 
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Säckestad ligger i sydost. Badplats finns vid sjöns södra del vid Jula Mosse 
vid väg 201. 

Ymsen omfattas av skydd för landskapsbilden enligt den tidigare Natur-
vårdslagen 19§. Förordnandet gäller trots att motsvarande skyddsform inte 
finns i Miljöbalken. Skyddet innebär att åtgärder som kan skada landskaps-
bilden inte får genomföras utan Länsstyrelsens tillstånd.

Östen
Östen är en lerslättsjö i kommunens södra del med stort värde som rast- och 
häckningslokal för fågel. Under ett par veckor då isen släpper rastar mycket 
gäss i sjön. Nästan alla arter av gäss som finns i Sverige besöker Östen, bland 
annat fjällgås. Sjön och omgivningarna är värdefulla som rastplats för många 
vadarfåglar, både vid höst- och vårsträcken. Här syns ovanliga häckande 
fågelarter som dubbelbeckasin, småfläckig sumphöna, gräshoppssångare, 
kornknarr och näktergal. 

Till området hör ett odlingslandskap med hög kontinuitet. En stor del av 
Östens strandängar hävdas och sköts med bete och slåtter. Hävden håller 
strandängarna öppna och gynnar såväl örter som fågelarter. I sluttningen 
ner mot Östens strandängar finns spår av sjöns tidigare strandlinjer. Övrig 
värdefull natur som finns runt sjön är flera nyckelbiotoper med alsumpskog, 
lövnaturskogar, aspskog och strandskog. Skyddsvärda gamla och i vissa fall 
grova träd finns på några ställen kring sjön. 

Östen är ett utpekat riksintresse och Natura 2000-område, ingår i Rams-
arkonventionen om våtmarker, och har skydd som naturvårdsområde och 
Natura 2000. Sjön är till största delen ett fiskevårdsområde och ingår i Ti-
dans avrinningsområde. Tidan har en rik fiskfauna med rödlistade arter som 
nissöga och asp. Naturreservat för sjön Östen bildades 1994 och omfattar 
cirka 1423 hektar.

Viken
Sjön Viken utgör högsta punkten för Göta kanals västgötadel och det finns 
slussar vid Forsvik och Tåtorp. På 1800-talet användes vattenkraft i tillflö-
dena för skogsindustri och järnindustrin, bland annat vid Sätra Bruk. Viken 
användes också som en transportled för timmer. 

Sjön är cirka 4 500 hektar och har sitt utlopp i Forsviksån. Det finns ett 
30-tal tillrinnande vattendrag varav Edsån, vilken rinner från Unden, är 
det största. Maxdjupet är ca 30 meter och medeldjupet 10-15 meter. Flera 
delbassänger och en även mycket flikig morfologi påverkar omblandningen 
av vatten. 

Det finns en trend mot försämrade syrehalter invid bottnarna vilket är an-
ledningen till att Viken idag inte uppnår god ekologisk status. Syrehalterna 
påverkas av tillfört organiskt material och näringsämnen. 

I omgivningen finns skogsmark, odlingsmark och torvmossar med höga 
naturvärden, till exempel Stormossen vid Ryholm. Viken har en rik fiskfauna 

L ÄS  M E R
För Myrhulta mosse, Storemosse 
och Degermosse finns myrskydds-
planer: http://nvpub.vic-metria.
nu/handlingar/rest/dokument/
MSP2007O
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där abborre, gers och mört dominerar. Utsättning av gös har gjorts under 
lång tid för fiskeintresset. 

År 2017 bildades Vikens vattenråd med aktörer runt sjön i syfte att verka för 
sjöns miljö och natur.  Berörda kommuner, fiskevårdsområdesföreningen, 
Göta Kanalbolag AB, ideella naturvårdsorganisationer och markägare ingår i 
kretsen

MOSSAR

Myrhulta mosse
Myrhulta mosse ligger en mil nordöst om Töreboda och är ett mångformigt 
myrområde med värden för både djur- och växtliv. Här finns såväl högmosse 
som fattigkärr. Mossen är en kombination av ett stort och hydrologiskt 
förhållandevis opåverkat sammanhängande komplex av öppen myr, be-
vuxen myr, sumpskog och fastmarksholmar med äldre barrskog. Faunan är 
representativ och värdefull, med mycket artrik vitmossflora och fattiga och 
mesotrofa kärr med ovanliga arter som till exempel mossnycklar.

Området är utpekat som riksintresse och Natura 2000-område, ingår i 
den nationella myrskyddsplanen och är naturreservat. Naturreservatet är 
ett sammanhängande komplex av öppen myr, bevuxen myr, sumpskog och 
fastmarksholmar med äldre barrskog. Naturreservatet bildades 2006 och 
utökades 2015 till att omfatta cirka 1155 hektar.

Degermossen och Store mosse
Degermossen är ett ovanligt stort myrkomplex med flera hydrologiskt 
orörda och botaniskt intressanta laggar och dråg samt ett rikt fågelliv. Här är 
vildmarkskänslan stark då mossen är stor och orörd. Även Store mosse har 
väsentligen orörda mosseplan med värden för fågellivet. Området är utpekat 
som riksintresse.

Grönstruktur
Grön infrastruktur är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Töreboda 
kommuns gröna infrastruktur beskrivs i den regionala handlingsplanen för 
Västra Götalands län (2019). Den regionala handlingsplanen är ett kunskaps-
underlag som visar var i regionen det finns bäst förutsättningar för kvalitativ 
grön infrastruktur , var det finns en större täthet av ekosystem och var det 
finns brister och behov av åtgärder för att stärka sambanden. 

Områden där det finns ett större landskapsavsnitt med en högre koncentra-
tion av värdeelement och värdekärnor än omgivande landskap kallas värde-
trakt. Värdetrakter har särskilt höga ekologiska bevarandevärden, här finns 
det bäst förutsättningar att säkerställa livsmiljöer för arter med höga krav på 
areal, kvalitet och konnektivitet. I Töreboda kommun finns värdetrakter för 
skyddsvärda träd, våtmarker och gräsmarker. 

Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur i Västra Götalands län 
(2019)

Vandringshinder sjöar och vatten-
drag (Regional handlingsplan, 2019)

Regional handlingsplan  
för grön infrastruktur

VÄSTRA GÖTAL ANDS L ÄN

Rapport 2019:21
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Ett ytterligare begrepp att beskriva grön infrastruktur med är värdenätverk. 
Inom ett värdenätverk finns det goda spridningsmöjligheter för de arter som 
berörs. Arter ska kunna röra sig i denna livsmiljö som tillsammans bildar ett 
värdenätverk, det vill säga ett nätverk av natur. I Töreboda kommun finns ett 
flertal värdenätverk i form av gräsmarker kopplade till odlingslandskapet.

SJÖAR & VATTENDRAG
I Västra Götaland finns det 913 vattenförekomster i form av sjöar och vatten-
drag. En sjö eller ett vattendrag kan vara uppdelat i flera vattenförekomster, 
exempelvis är ån Tidan uppdelad i 15 vattenförekomster. Historiskt har det 
funnits mer vatten i landskapet, alltifrån fler småbäckar till sjöar. Många 
sjöar har blivit sänkta genom markavvattningsföretag och våtmarker har 
blivit utdikade i syfte att kunna bruka mer mark.

Sjöar och vattendrag utgör miljöer där själva vattnen utgör spridningskor-
ridorer för många arter. Vattendrag är komplexa och skiftande miljöer där 
faktorer som jordart, berggrund och lutning avgör de naturliga förutsätt-
ningarna. I vattendrag finns många olika typer av miljöer och strukturer som 
strömsträckor, djuphålor, block, döda trädstammar, bottnar med sten eller 
grus, strandbrinkar, skredärr, korvsjöar och svämplan. Flödet kan variera 
kraftigt i ett vattendrag vilket bidrar till att skapa en mångfald av miljöer. 
Många arter är knutna till en specifik miljö, alltifrån de ständigt vattenfyllda 
områdena till de delar som endast är översvämmande vid extremt högt 
vattenstånd.

En förutsättning för en grön infrastruktur för limniska miljöer är att växter 
och djur har tillräckligt med livsmiljöer och att de har en möjlighet att sprida 
sig både inom ett vattendrag och mellan sjöar, vattendrag och kustvatten. 
Klimatförändringar kommer att öka behovet av att växter och djur ska kunna 
sprida sig efter extrema väderhändelser, som kraftig torka. För att arter ska 
kunna återkolonisera behövs fria vandringsvägar i vattnet.

Vattenberoende växter och djur behöver också kunna sprida sig på land, 
efter strandkanten. Många arter behöver därför ekologiska kantzoner med 
träd och buskage längs sjöar och vattendrag. De behövs också för att vattnet 
ska nå god ekologisk status. Bredden och utseendet kan variera efter land-
skapet men närmast vattnet är det viktigt att marken är orörd.

Ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag

Försörjande ekosystemtjänster
Sjöar och vattendrag ger förutsättningar för produktion av fisk och kräftor 
som livsmedel. 

Kulturella ekosystemtjänster
Sjöar och vattendrag är attraktiva områden för olika former av rekreation 
och avkoppling i anslutning till vatten. Ofta finns en koppling till kulturhis-
toriska värden. Strandskydd och allemansrätt är viktiga förutsättningar för 
vattennära rekreation. 
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Reglerande ekosystemtjänster

Längs vattendrag och sjöar har svämplan och trädbeväxta kantzoner stor 
reglerande verkan. Svämplan kan ta hand om stora volymer vatten och mins-
kar flödestoppar som annars kan orsaka översvämning nedströms. Svämplan 
kan även bidra till rening av såväl näringsämnen som kemikalier. Trädbeväx-
ta ekologiska kantzoner längs sjöar och vattendrag ger förutsättningar för 
flera reglerande ekosystemtjänster.

Stödjande ekosystemtjänster
Primärproduktion av i första hand växtplankton utgör det första steget i 
näringskedjan. En mångfald av livsmiljöer är en förutsättning för biologisk 
mångfald i sjöar och vattendrag. Den biologiska mångfalden utgörs av de 
arter som lever i sjöar och vattendrag, men också av de arter som lever och 
har sin livsmiljö i anslutning till vatten. Biologisk mångfald är en förutsätt-
ning för fungerande ekosystemtjänster.

Hot och påverkan
Drygt hälften av länets sjöar och vattendrag är påverkade av dammar som 
hindrar vattenlevande växter och djur från att vandra. Även fellagda väg-
trummor kan utgöra hinder. I länet finns idag drygt 1 700 kända dammar och 
andra hinder som människan har byggt. 

Klimatförändringar med varmare vatten och perioder med torka kan göra att 
växter och djur dör ut i delar av ett vattensystem. Möjligheter att återkoloni-
sera från andra vatten finns för till exempel sländor som i sitt vuxna stadie 
kan flyga, men för många andra arter krävs att vandringsvägarna är fria. Fria 
vandringsvägar behövs därför för att behålla biologisk mångfald och för att 
klara kommande klimatförändringar och i sin tur säkerställa ekosystemtjäns-
ter i den regionala skalan. 

Många vattendrag är idag påverkade av rätningar, rensningar och muddring-
ar i syfte att markavvattna omkringliggande mark. Sådana ingrepp medför 
att vatten kan spolas iväg snabbare till nedströms liggande vattenområden 
vilket i sin tur orsakar en ökad översvämningsfrekvens nedströms och en 
minskad översvämningsfrekvens vid området för ingreppet. Detta kan leda 
till att naturliga processer som översvämning, erosion och sedimentation 
störs och reslutera i en förändrad livsmiljö för växter och djur. 

På senare år har strandkanter bebyggts och odlats allt mer intensivt, vilket 
medfört att krav ställs på att undvika skador i samband med översvämning-
ar. I slättbygdernas vattendrag är det vanligt att fåran fördjupas kraftigt när 
rensningar utförs för att lokalt minska översvämningsrisken. Vattendragets 
kanter blir då ofta branta och instabila, vilket ökar risken för skred och ras. 

Strategi och åtgärder
Det finns flera nationella och internationella mål kopplade till sjöar och 
vattendrag. Ett av de viktigaste sådana åtaganden som Sverige antagit är 

E KO SYST E M TJÄN ST E R

Ekosystemtjänster är de nyttor 
som samhället har av naturen. 
Det kan t.ex. vara vattenförsörj-
ning, rening av luft och vatten, 
pollinering av grödor eller rekrea-
tionsvärden. Dessa nyttor är svåra 
och dyra att ersätta på annat sätt 
och det är därför viktigt att värna 
dem, bland annat i den fysiska 
planeringen. Ekosystemtjänster 
delas in i:

• Försörjande, t.ex. grödor, 
dricksvatten, trävirke, 
bioenergi

• Reglerande, t.ex. pollinering, 
rening av luft och vatten, 
klimatreglering (skugga eller 
upptag av överskottsvatten)

• Kulturella, t.ex. friluftsliv, 
turism, hälsoeffekter

• Stödjande, sådana tjänster 
som behövs för att upprätt-
hålla de övriga tre, d.v.s. en 
fungerande naturmiljö  
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EU:s ramdirektiv för vatten. Ett av målen i ramdirektivet är att ytvattenfö-
rekomster ska uppnå minst god ekologisk och kemisk status. Uppfylls EU:s 
vattendirektiv, så säkerställs i mångt och mycket en grön infrastruktur för 
växter och djur som är beroende av denna natur.

Nationella mål, som är viktiga för att uppnå en grön infrastruktur för vatten-
miljön, är bland annat det svenska miljömålet Levande sjöar och vattendrag 
Andra svenska miljömål som gynnar den gröna infrastrukturen i vattenmil-
jön är målen om Ingen övergödning och Bara naturlig försurning.

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara med variationsrika livs-
miljöer som bildar sammanhängande strukturer i landskapet. Det ska finns 
goda förutsättningar för naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
bevarade kulturmiljövärden och ett rikt friluftsliv. Landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska fungera tillfredsställande i ett förändrat 
klimat.

VÅTMARKER
I Töreboda kommun finns tre värdetrakter för våtmarker: Fredsbergs mosse, 
Myrhulta mosse och Store mosse som är en del av en större värdetrakt som 
sträcker sig utanför kommunen. 

Eftersom värdetrakterna är geografiskt avgränsade områden med högre 
täthet av naturvärden än i övriga landskapet, innebär det att värdetrakterna 
även innehåller våtmarker som inte är värdekärnor, varav en del kan utgöra 
så kallade stödhabitat till värdekärnor. Värdetrakterna utgörs även av andra, 
mellanliggande markslag. Övergångsmiljöer mellan skog och våtmark är 
viktiga såväl för många arter som för vissa ekosystemtjänster, som exempel-
vis kvarhållande av näring och vattenrening.

Ekosystemtjänster i våtmarker

Försörjande ekosystemtjänster
Våtmarker nyttjas bland annat för sina biologiska produkter såsom bär och 
vilt och blir därmed viktiga för friluftsliv och turism, till exempel genom 
fiske och bärplockning. De är även uppväxtplatser för bland annat gäddyng-
el, som i förlängningen leder till produktion av fisk som livsmedel. 

Reglerande ekosystemtjänster
Våtmarker har en renande funktion genom att begränsa näringsläckage från 
dagvatten, jord- och skogsbruk. Våtmarkerna buffrar och reglerar vattenflö-
den i landskapet. De är även flödesreglerande och motverkar perioder med 
höga vattenflöden, vilket ger ett skydd mot översvämningar.

Våtmarker är även viktiga för att binda och lagra kol. 
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Kulturella ekosystemtjänster
Våtmarker utgör ofta stora ostörda områden och har en viktig funktion 
för störningskänsliga arter som exempelvis havsörn. De är dessutom ofta 
attraktiva rekreationsområden vilket är en kulturell ekosystemtjänst.

Hot och påverkan
Södra Sveriges mossar är generellt under igenväxning. Igenväxning kan bero 
på flera faktorer som till exempel tidigare utdikning, höjda näringsnivåer, 
upphörd hävd, minskad plockhuggning för husbehov och minskat antal 
bränder. Nästan samtliga av länets våtmarker är mer eller mindre påverkade 
av mänskliga ingrepp som dikning. Vid dikning bryts torven ned och näring 
frigörs.

Även klimatförändringar med torka kan bidra till ökad igenväxning av våt-
marker. Sommartorka med låga grundvattennivåer väntas öka i ett varmare 
klimat på grund av längre växtsäsong och högre avdunstning. Även utdik-
ningar bidrar till torka eftersom det leder bort vatten istället för att fördröja 
det naturligt i markerna. Vid sommartorka blir våtmarkernas vattenhållande 
förmåga extra viktig för både växter och djur, och för att leverera ekosystem-
tjänster såsom dricksvattenförsörjning, vattenrening och produktion från 
jord- och skogsbruk.

Mänsklig påverkan kan ge upphov till flera former av störningar. Vattenreg-
lering är vanligt förekommande och innebär en störning av de strandnära 
våtmarkernas naturliga vattenståndsvariation. Avverkning av skog intill en 
våtmark kan leda till förändrat mikroklimat, frigöra näring till våtmarken 
och leda till erosion. Väg- och järnvägsbyggen kan leda till markavvattning, 
minskade ytor med våtmarker och fragmentering. Bebyggelse och torvtäkt är 
direkta fysiska hot, men större torvtäkter är relativt ovanliga i dagsläget.

Strategi och åtgärder
De stora utmaningarna inom grön infrastruktur för våtmarker är att förhin-
dra ytterligare fragmentering, främst på grund av jord- och skogsbruk samt 
infrastruktur. Det räcker inte att skydda värdekärnor av våtmarker som na-
turreservat. Ingrepp som dikning, bebyggelse och torvtäkt måste begränsas. 
Det är också angeläget att våtmarksmiljöer restaureras eller att nya våtmar-
ker anläggs, gärna i jordbruksmark för rening och minskat näringsläckage.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med blivande områdesskydd 
i flera värdefulla våtmarksområden samt skötsel av befintliga skyddade 
områden. Arbetet med områdesskydd behöver fortsätta, bland annat återstår 
19 objekt att skydda i Myrskyddsplanen. Fortsatt hävd av hävdberoende 
våtmarker behövs både i och utanför formellt områdesskydd. Samtliga 
värdetrakter innehåller påverkade våtmarker där arbete behövs med restau-
rering och återställande. 
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ODLINGSLANDSKAPET
Västra Götaland har ett rikt och varierat odlingslandskap och är ett av 
Sveriges mest betydande län för livsmedelsförsörjning. Rationalisering 
har dock lett till ett storskaligt jordbruk med brist på biologisk mångfald i 
slättlandskapet samtidigt som många jordbruksföretag upphört.

Förutsättningarna för en grön infrastruktur i odlingslandskapet är att sköt-
seln av naturbetesmarker baseras på natur- och kulturvärden. Småbiotoper 
i slättlandskapet behöver bli fler och anläggas så att de även stärker ekosys-
temtjänster som är viktiga för produktionen av livsmedel.

I Töreboda kommun finns ett flertal värdenätverk i form av gräsmarker 
spridda i hela kommunen. Gräsmarker i odlingslandskapet består av betade 
naturliga gräsmarker i form av öppna hedar, betad skog och andra trädklädda 
marker. Det finns inga värdetrakter för småvatten, däremot värdekärnor. En 
värdekärna är ett sammanhängande naturområde som har höga naturvärden 
med avseende på befintligt naturtillstånd. Värdekärnorna är delar av Tidan 
med intilliggande småvatten samt småvatten i odlingslandskapet vid Olofs-
gården och Mossen (Säckestad), Borreboda, Myrhult och Slätte gård. 

Ekosystemtjänster i odlingslandskapet
I odlingslandskapet produceras livsmedel som vi alla är beroende av. Dagens 
livsmedelsproduktion leder delvis till att biologisk mångfald i odlingsland-
skapet minskar men den är också en förutsättning för att bibehålla och 
stärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Naturliga gräsmarker och 
småbiotoper i odlingslandskapet ger livsmiljöer och spridningskorridorer 
för arter som bidrar till pollinering av grödor och biologisk bekämpning av 
växtskadegörare. De kan därmed leda till bättre skörd och lägre behov av 
växtskyddsmedel och därmed gagna såväl miljö som produktion. Produktion 
av naturbeteskött ger både biologisk mångfald och ett kött av hög kvalitet.

En lång kontinuitet av brukande och hävd har skapat höga biologiska värden 
i odlingslandskapet. I de naturliga gräsmarkerna, som inte påverkats av 
gödsling eller markbearbetning finns de flesta av odlingslandskapets djur- 
och växtarter.

Odlingslandskapets kantzoner och småbiotoper som stenmurar, åkerholmar, 
våtmarker, småvatten och solitära träd är boplatser och livsmiljöer för 
många växt- och djurarter och de fungerar också som spridningskorridorer 
för många arter. 

Hot och påverkan
Igenväxning och skogsplantering utgör ett av de största hoten mot odlings-
landskapets naturvärden.

Idag har såväl igenväxning som intensifierat brukande lett till att landskapet 
har blivit mer uppdelat mellan jord- och skogsbruk. Naturbetesmarkerna har 
blivit mindre och mer isolerade från varandra. Fragmenteringen är ett hot 
mot den biologiska mångfalden.
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Jordbruksmark i anslutning till tätorter som tas i anspråk för ny bebyggelse 
leder till minskade arealer jordbruksmark med risk för nedläggning av 
berörda jordbruksföretag. Bebyggelse på jordbruksmark leder till irreversibel 
förändring av markanvändningen.

Ny infrastruktur i form av vägar och järnväg kan leda till att jordbruksskiften 
delas vilket försvårar möjligheten att bedriva jordbruk och betesdrift. Det 
riskerar att leda till upphörd hävd eller igenplantering.

Klimatförändringarna kommer ytterligare att leda till förändringar av 
odlingslandskapet. Ett varmare klimat ger en längre vegetationsperiod vilket 
gynnar jordbruket och leder till större skördar och möjlighet att odla andra 
grödor, men det leder också till ökad risk för insektsangrepp och sjukdomar 
som drabbar jordbruket. Klimatförändringarna förväntas också ge mer 
extremväder där såväl värmeböljor som skyfall förväntas bli vanligare. Vär-
meböljorna leder till risk för torka med försämrade skördar och brist på bete 
och foder till djuren medan skyfall kan leda till översvämningar och förlo-
rade skördar. Våtmarker, småvatten och öppna diken i odlingslandskapet är 
viktiga vattenmagasin som utjämnar vattenföringen under året och minskar 
riskerna för torka och översvämning.

Strategi och åtgärder
Det finns behov av att anlägga fler småvatten i landskapet i första hand inom 
utpekade värdetrakter, vilket förstärker förutsättningen för naturvårdsin-
tressanta arter och även mer vanliga arter att långsiktigt finnas kvar inom 
värdetrakten.

Det är också angeläget att anlägga småvatten i bristområden där det histo-
riskt funnits våtmarker som numera är utdikade. I dessa områden kan det 
finnas våtmarksarter kvar som kan sprida sig till nya småvatten.

Restaurering, skötsel och nyanläggning bör prioriteras i nära anslutning till 
småvatten med förekomst av arter som omfattas av ”Åtgärdsprogram för 
hotade arter” till exempel större vattensalamander och smal dammsnäcka. 

Det är viktigt att röja buskar och träd intill småvatten så att vattenytorna 
hålls solbelysta. Många våtmarksarter gynnas av öppna solbelysta miljöer. 
Det är också viktigt att hålla vattenytorna öppna och vid behov genomföra 
restaureringar.

Naturbetesmarker och slåtterängar ska finnas i hela odlingslandskapet och 
brukas så att betes- och slåttergynnade arter bevaras och viktiga ekosys-
temtjänster säkerställs. Spridningskorridorer och småbiotoper ska fungera 
som sammanbindande länkar. Jordbruk ska kunna bedrivas med lönsamhet 
där biologiska och kulturhistoriska värdena tas tillvara och förstärks. Det 
som produceras i form av bland annat naturbeteskött, mjölk och ängshö ska 
tillsammans med andra ersättningar skapa lönsamheten.
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SKOG & TRÄD
Det finns många skogsområden med höga naturvärden i Västra Götalands 
län, men dessa är ofta relativt små och fragmenterade. Det är ofta brist på 
miljöer av tallskog och lövrika habitat i landskapet. En stor utmaning är att 
stärka nätverken av naturvärden i skogen genom ökad naturvårdshänsyn i 
skogsbruket och en helhetssyn på landskapet. 

I Töreboda kommun sträcker sig värdetrakten för skyddsvärda träd över 
större delar av kommunen. Det finns gott om värdekärnor inom kommu-
nen, där skogsområden har bedömts vara av särskilt värde. Det handlar om 
ädellövsskog, triviallövskog, blandskog och barrskog. 

Värdetrakter för skog är geografiskt avgränsade områden med högre tät-
het av naturvärden i skogsmiljöer än i övriga landskapet. Värdetrakerna 
innehåller även skog som inte är värdekärnor, men som kan utgöra så kallade 
stödhabitat till värdekärnor.

Ekosystemtjänster i skogar

Försörjande ekosystemtjänster
Skogsbruket ger virke, pappersmassa, bioenergi och arbetstillfällen. En hög 
andel tall och lövträd kan gynna försörjande ekosystemtjänster eftersom det 
ger gott om viltfoder och riskspridning vid stormar och insektsangrepp.

Ekosystemtjänster vilt
Skogen är en viktig miljö för vilt. Exempelvis utgör tall och lövträd samt träd 
och buskar i brynmiljöer viktiga födokällor för viltet. Det vilt som konsume-
ras är en resurs och därmed en försörjande ekosystemtjänst.

Reglerande ekosystemtjänster
Träd (främst lövträd) och buskar vid vattendrag och våtmarker bidrar till 
minskad erosion, kvarhållande av näring och vattenrening. Träden ger även 
ekosystemtjänster som skugga, död ved och föda till vattenlevande orga-
nismer. Pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare inom lantbruket 
nyttjar ofta brynmiljöer mellan åker/betesmarker och skog. Skog är viktig för 
att reglera utsläpp av klimatgaser.

Kulturella ekosystemtjänster
Kulturella ekosystemtjänster utgörs av skogars bidrag till vårt välbefinnande 
genom att erbjuda miljöer för friluftsliv. Skogen bidrar även med material till 
konsthantverk och slöjd.

Stödjande ekosystemtjänster
Skogen ger stödjande ekosystemtjänster som utgör grunden för exempelvis 
biogeokemiska kretslopp, fotosyntesen och markens bördighet. Skogar bi-
drar också till ökad stabilitet hos ekosystemen, det vill säga ökad motstånds-
kraft mot störningar, genom till exempel dess bidrag till biologisk mångfald.
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Hot och påverkan
Merparten av länets skogsnaturtyper i EU:s Art- och habitatdirektiv bedöms 
ha en icke gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå. Undantaget är 
skogsbevuxen myr som bedöms ha god bevarandestatus i större delen av 
länet. Generellt är landskapets minskade ekologiska funktionalitet ett hot 
mot länets olika skogstyper och dess arter.

Intensivt trakthyggesbruk, och andra intensiva skogsbruksmetoder, leder 
till brist på gammal skog och död ved samt ensartad trädslagsfördelning. 
Värdekärnor av olika skogstyper blir fragmenterade och utsatta för kantef-
fekter. Om inte hänsyn tas till grön infrastruktur i landskapet är detta ett hot 
mot många arter som gynnas av gammal skog med olika trädslag, gott om 
död ved och stabilt mikroklimat.

Viltbetestrycket på skog är högt i hela länet vilket påverkar både naturlig 
återväxt och skogsägares val av trädslag vid plantering efter avverkning.

Strategi och åtgärder
Insatsområden som har lyfts fram nationellt för att stärka grön infrastruktur 
inom skogen är exempelvis återställning av fuktiga skogsmarker, hyggesfritt 
skogsbruk och återskapande av ädellövskog.

Det ligger en stor utmaning i att bevara biologisk mångfald i skog med tanke 
på landskapets minskade ekologiska funktionalitet. Många områden har 
troligen en så kallad utdöendeskuld av rödlistade arter. Det innebär att dessa 
arter idag finns i värdefulla skogsområden på grund av att dessa områden 
tidigare har varit större eller mindre isolerade. Det behövs därför förstärk-
ningar av dessa arters livsmiljöer för att de ska kunna leva kvar på sikt. 

Strandskydd
Nuvarande strandskydd från 1 juni 2009 regleras i Miljöbalken 7:e kapitlet.  
Det generella strandskyddet på land och i vatten är 100 meter räknat från 
strandlinjen. Kring större sjöar och vattendrag är strandskyddet också gräns-
bestämt och omfattar i regel 50 meter på ömse sidor om vattendraget och 
kring insjöar 100 meter. Länsstyrelsen får besluta att utvidga strandskyddet 
till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa något 
av strandskyddets syften. I Töreboda kommun gäller utvidgat strandskydd 
på 300 meter runt sjön Viken och utökat strandskydd på 200 meter gäller 
för Velen, Sänningen, Unden (med Edsån), Ymsen, Ålsjön och Östen. 

För att främja utveckling på landsbygden kan kommunerna i sin översikts-
plan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid små 
sjöar och vattendrag, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det 
särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispen-
ser och upphäver strandskyddet. 



108 Natur, rekreation & turism Töreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r

Skyddsvärda träd
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Artskydd
I miljöbalken ges stöd för olika typer av skydd såsom artskyddsförordning-
en, fågeldirektivet, habitatdirektivet samt fredning av vissa fiskeområden.
Artskyddsförordningen (2007:845) innehåller bestämmelser om fridlysning 
av vilda djur och växter och reglering av import, export, transport, förvaring, 
handel, preparering och förevisning av djur och växter av arter som lever 
vilt.

Hotade eller rödlistade arter har påträffats i eller i anslutning några av de 
föreslagna utbyggnadsområdena. 

Politiska beslut och underlag
Regional handlingsplan för grön infrastruktur, LST rapport 2019-21

Fortsatt arbete
I översiktsplanen har en översiktlig sammanfattning av grönstruk-
turen presenterats, med utgångspunkt i Regional handlingsplan för 
grön infrastruktur, LST rapport 2019-21. En fördjupad beskrivning och 
analys av de gröna värdena och behov av förstärkt grönstruktur kan 
med fördel tas fram som tematiskt tillägg till nästa översiktsplan.
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Förslag för naturvärden & grönstruktur
Exploateringstrycket på Töreboda kommun är litet, vilket innebär att det 
inte föreligger något överhängande hot om fragmentering av gröna värden 
eller av den befintliga gröna infrastrukturen. Däremot finns en potential att 
stärka de gröna värdena, ur såväl ekologisk som rekreativ aspekt, och för-
bättra kopplingar i den gröna infrastrukturen. Flera av åtgärderna är också 
effektiva ur klimatanpassningssynpunkt. Nedan listade åtgärder kommer 
främst från Regional handlingsplan för grön infrastruktur, LST rapport 2019-21, 
men är anpassade efter behov och möjligheter i Töreboda kommun.

GRÖN INFRASTRUKTUR
Kopplingarna mellan befintliga naturområden och värdetrakter ska stärkas 
så att en sammanhängande grönstruktur med spridningskorridorer för flora 
och fauna etableras. Gröna stråk genom jordbruksmarken ökar förutsätt-
ningar för biologisk mångfald i hela landskapet.

Grönstrukturen genom Töreboda tätort bibehålls och utvecklas. I nord-syd-
ling riktning bör grönstrukturen värnas och stärkas utmed Göta kanal samt  
i det stråk av skog som korsar tätorten på den östra sidan av kanalen samt i 
det system av grönytor som korsar kvartern på den västra sidan av kanalen. I 
väst-östlig riktning bör grönstråket från Kanalparken utvecklas. 

En sammanhållen grönstruktur med sammanhängande kvalitativa grönytor 
bevaras och utvecklas genom bebyggelsen, med plats för fördröjning av 
dagvatten och andra ekosystemtjänster, samt för rekreation.

Sjöar & vattendrag
Vandringshinder inventeras och åtgärdas för att skapa fri passage för fisk 
och andra djur och växter. Åtgärder ska ske i samverkan med markägare, 
dikesföretag och andra intressenter.

Behov av långsiktigt skydd av särskilt värdefulla sjöar och vattendrag in-
venteras. Skyddet bör även omfatta strandmiljöer där ekologiska kantzoner 
bevaras eller återskapas, till exempel betade strandängar så att en blå bård 
mellan land och den yttre vassen skapas och bibehålls. Det kan också inne-
bära skydd av betydelsefulla strömsträckor eller återskapande av svämplan, 
meanderslingor och andra strukturer som leder till ökad areal livsmiljöer för 
fuktberoende arter och samtidigt håller vatten i landskapet.

Unden, Velen och Viken med tillflöden ska särskilt skyddas mot ytterligare 
påverkan från näringsämnen, sediment och organiskt material.

Klimatanpassning av avrinningsområden prioriteras långt upp i vattensyste-
met så att de blir mer motståndskraftiga mot såväl torrperioder som över-
svämningar. Anpassningar innebär anläggning av våtmarker, återinförande av 
viktiga strukturer i vattendraget och åtgärda diken.
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Kartan redovisar en möjlig sammanhängande grön 
infrastruktur genom Töreboda kommun och vidare till 
kringliggande kommuner. Områden med redan höga 
naturvärden kan genom skyddsåtgärder eller mindre 
kompletteringar bilda sammanhängande stråk. En preci-
sering av respektive område samt lämpliga åtgärder bör 
göras i en grönplan.
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Med stöd av strandskyddslagstiftningen planeras för livskraftiga ekosystem i 
strand- och grundvattenmiljöer, vilka samtidigt ger plats för översvämningar 
och bevarar attraktiva rekreationsmiljöer.

I och i anslutning till tätort planeras för öppna vattenytor och inventering 
och återställande av kulverterade vattendrag.

Våtmarker
Igenväxning, uttorkning, fragmentering och annan störning på befintliga 
våtmarker förhindras, bland annat genom fortsatt arbete med formellt skydd 
av våtmarker. Objekt i myrskyddsplanen prioriteras.

Nya våtmarker anläggs och befintliga våtmarker restaureras i syfte att öka 
landskapets vattenhållande förmåga, rena vattnet, binda kol och öka arealer 
våtmarker för vattenberoende arter. Våtmarker i eller i anslutning till tätort 
prioriteras för att begränsa risk för översvämning och samtidigt tillföra 
biologiska och kulturella värden. Utpekande av platser för dessa åtgärder 
kan ingå i en plan för klimatanpassning. 

Odlingslandskapet
Ekologiska kompensationsåtgärder kan genomföras för att stärka den gröna 
infrastrukturen, till exempel småbiotoper och småvatten i slättlandskapet.

Artrikedom i vägkanter och andra överblivna småytor gynnas genom anpas-
sad skötsel.

Arealen biologiskt funktionella gräsmarker ökas genom planering för mång-
funktionella grönytor i tätorterna som stärker både naturvärden, ekosystem-
tjänster och rekreationsvärden.

Skogar
Planera för att skydda och stärka befintligt nätverk av träd i samband med 
planering av ny bebyggelse och annan fysisk planering. Prioritera bevarandet 
av skyddsvärda träd i tätorter.

Prioritera hyggesfria områden i tätortsnära skogar för ökad trädslags- och 
åldersvariation för att gynna naturvård samt rekreation och friluftsliv.
Förstärk skogslandskapets övergångsmiljöer genom att gynna brynmiljöer, 
skyddsvärda träd och kantzoner längs vattendrag och myrar. Åtgärder kan 
vara att skapa gradvisa övergångar från öppen mark till skogsmiljön. Bärande 
träd och buskar samt lövträd i övergångsmiljöer kan sparas vid skogsbruks-
åtgärder för att skapa stödhabitat och spridningslänkar till värdekärnor eller 
lövrika miljöer. 

ARTSKYDD
Särskild försiktighet ska tillämpas vid planering av bostadsbebyggelse och 
andra åtgärder i områden där hotade och rödlistade arter har påträffats. 
Inventering av dessa ska göras inom ramen för detaljplaneuppdraget.



113Natur, rekreation & turismTöreboda ÖP2030 - Samrådshandling 113Natur, rekreation & turismTöreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
rs

la
g



114 Natur, rekreation & turism Töreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r



115Natur, rekreation & turismTöreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r

Besöksmålen i Töreboda kommun lockar såväl boende 
i kommunen som mer långväga turister som anländer 
antingen med tåg till Norra Skaraborgs Resecentrum i 
Töreboda, med båt på Göta kanal eller med bil på E20. 
Här finns potential att utveckla besöksmålen så att 
besökare kan ta sig runt i kommunen och ut i landska-
pet och därmed stanna fler nätter. 
Natur- och rekreationsvärdena ger tillsammans med 
kulturmiljön en stor potential för besöksnäringen och 
turismen och bidrar samtidigt med värden som kom-
mer boende i kommunen till del.

Besöksmål
Töreboda kommun hyser stora skyddsvärda naturområden som är viktiga 
att bevara för sina höga ekologiska värden. Flera av områdena har även höga 
besöksvärden och merparten av de värdefulla natur- och kulturmiljöerna 
har god tillgänglighet med bil. Svårare är de att nå för den som reser med 
kollektivtrafik eller cykel.

Naturreservaten Uggleberget och Myrhulta mosse ligger cirka 1 mil nordost 
om Töreboda på gränsen till Tivedens nationalpark. Naturreservatet för sjön 
Östen ligger i kommunens sydvästra del och är en av landets mest värdefulla 
fågelsjöar. Vid stranden av sjön ligger även Sveneby, en välbevarad herrgård-
smiljö av riksintresse för kulturmiljövården. För den fågelintresserade är 
även Borreboda dammar väl värda ett besök. 

GÖTA KANAL
Göta kanal är ett viktigt rekreativt stråk för kommuninvånarna såväl som 
för de många turister som besöker den varje år. Turism- och besöksnäringen 
utgör genom Göta kanal och verksamheter som beror av denna en mycket 
viktig del av näringslivet i Töreboda. Varje år omsätter besöksnäringen cirka 
1,5 miljarder i de västgötska Göta kanalkommunerna Töreboda, Mariestad 
och Karlsborg och sträckan har årligen ca 1 miljon besökare. Omkring 80 % 
av besökarna är svenskar. Antalet utländska besökare ökar dock och kommer 
främst från Tyskland, Holland, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. 

Cirka 3 000 fritidsbåtar trafikerar Göta kanal årligen under maj till septem-
ber då kanalen är öppen för båttrafik. Det finns ingen statistik på fördelning 
över hur man tar sig till Göta kanal men den största delen av besökarna är 
bilburna med antingen bil, husvagn och husbil. I Töreboda finns möjligheten 

Rekreation & turism

M E D B O R G AR D IALO G  
NÅG R A  SYN P U N K TE R  PÅ 
TU R I S M  &  R E KR E ATI O N
"Satsa på Göta kanal som turist-
magnet."

"Göta kanal är en livsnerv i  
Töreboda som ska utnyttjas."

"Gör reklam för Töreboda."

"Satsa på en utveckling av  
turismen generellt."

"Bygg ut gästhamnen."
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att resa med tåg till Göta kanal, däremot är det svårt att förflytta sig med 
kollektivtrafiken mellan olika platser utmed kanalen medan det är väldigt 
tillgängligt för cykling och vandring. Gång- och cykelleden utmed kanalen är 
även sammankopplad med andra regionala och nationella cykelleder. 

Den mest verksamhetsintensiva besöksorten utmed kanalen är Töreboda 
tätort. I tätorten finns gästhamn, camping med badanläggning och ett par 
andra övernattningsmöjligheter. Förutom i tätorten finns caféer och över-
nattningsmöjligheter på fyra andra platser utmed kanalen: Hajstorp, Jonsbo-
da, Vassbacken och Tåtorp. 

Arbete med en fördjupad översiktsplan för Göta kanal pågår och kommer 
förtydliga utvecklingsprinciper och förslag för att stärka och bevara upple-
velsevärden längs kanalen. En mer utförlig beskrivning av Göta kanal och 
dess kulturhistoriska värden finns under avsnittet om Kulturmiljö.

LEDER & SPÅR
Det finns många möjligheter att ta sig fram i Törebodas natur- och kultur-
miljöer, såväl till cykel och fots som på hästryggen.

Cykel- och vandringsleder
Genom kommunen går regionala och nationella cykelleder: Göta kanal 
(delsträcka Sjötorp-Tåtorp), Västgötaleden (delsträcka Mariestad-Karlsborg) 
och Sverigeleden (delsträcka Falköping-Tiveden). Ett projekt pågår i regio-
nen om att koppla sträckningarna tydligare till olika start- och målpunkter 
för att öka tillgängligheten. 

En nationell cykelturismled längs hela Göta kanal planeras parallellt med 
översiktsplanarbetet. Eftersom det förväntas bidra till ett ökat friluftsliv och 
kan påverka riksintressen för både kulturmiljö och friluftsliv ska cykelledens 
sträckning och utformning ingå i den fördjupade översiktsplanen för Göta 
kanal. 

Det finns även en tre mil lång cykelled runt sjön Östen som passerar speciel-
la kulturmiljöer i både Töreboda och Mariestads kommuner. 

Ridleder
Parallellt med väg 202 finns en ridled.

REKREATIONSOMRÅDEN

Vindskydd med eldstäder 
Längs Göta kanal finns en rad iordningställda platser med vindskydd, 
grillplatser och torrklosetter som möjliggör övernattning eller en paus längs 
vandringsvägen. 
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REKREATION OCH 
TURISM
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Moskogens friluftsområde
Moskogen är ett stort och populärt rekreationsområde, fyra kilometer från 
Töreboda centrum. Tillgängligheten har ökat då en gång- och cykelväg samt 
ridled har anlagts parallellt med väg 202. I Moskogen finns flera iordnings-
ställda motionsspår som utgår från Mostugan. 

Borreboda dammar 
Vid Borreboda dammar, även kallat Lerhålorna, finns ett rikt fågelliv. Två 
företag tog från 1900-talets början och så sent som till 1977 sin lera från 
området, strax sydväst om Töreboda. De hålor som uppstod blev med tiden 
dammar och efter ett gediget arbete öppnades området för allmänheten 
2013. Fågelskådningstorn, ledspänger och bryggor är uppbyggda och infor-
mationsskyltar med de vanligaste arterna är uppsatta. Naturskyddsförening-
en Töreboda ansvarar för skötsel och tillsyn av området. 

Töreboda golfbana
En välbesökt 18-håls golfbana är belägen i vackra omgivningar vid Månsa-
rudssjön öster om Töreboda. Golfbanan har ställplatser för husbilar och 
husvagnar och ett antal småstugor. Restaurang och café finns under som-
marhalvåret.

Kommunala badplatser
Det finns kommunala badplatser vid Korssjön samt vid sjön Viken. Badplat-
serna i Viken är vid Åsen i Halna och vid Sågebacken i Beateberg. Vid de 
kommunala badplatserna tas vattenprover samt genomförs säkerhetsdyk-
ningar och kontroller.

Bad sker också vid naturbaden som erbjuder badplatser utan skötsel och 
service. Naturbad finns i sjön Ymsen, utanför Moholm i Tidanån, Iglasjön 
i Moskogen, Månsarudssjön vid golfbanan, Sisjön nära Slätte, på ett flertal 
platser längs och i Göta kanal och vid Tjärbrukssjön i Slätte. 

TURISTVÄGAR & KOLLEKTIVTRAFIK
En plan för turistvägar i Skaraborg har tagits fram genom det gemensam-
ma kommunalförbundet. För Törebodas del innebär detta att vägar med 
koppling till besöksmål både till den egna kommunen och till övriga delar av 
Skaraborg pekas ut.

För att möjliggöra för turister att färdas med kollektivtrafik längs med Göta 
kanal pekas behov ut av ökad linjedragning från Töreboda till Karlsborg och 
från Töreboda till Sjötorp. Det skulle möjliggöra resor längs med kanalen 
med cykel eller båt på ena hållet och med buss tillbaka. 
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EVENEMANG

Törebodafestivalen
Första Törebodafestivalen ägde rum på torget i Töreboda i början av juli år 
2000. Sedan dess har Törebodafestivalen arrangerats vart tredje år, senast 
2018. Engagemanget bakom Törebodafestivalen bygger på ideella krafter och 
sponsring från näringslivet i Töreboda. Törebodafestivalen lockade senast  
52 000 besökare till Töreboda under tre dagar i början av juli. Festivalen 
skapar ett stort mervärde för Töreboda, det är ett fint tecken på ”Töreboda-
andan”, att alla är med och bidrar. Under festivaldagarna möter Töreboda-
borna upp och nya besökare samt hemvändare lockas till Töreboda för att 
umgås på en familjefestival för alla åldrar med ett brett utbud av svenska 
och utländska artister. 

ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER
Inom kommunen finns ett stort utbud av övernattningsmöjligheter som 
vandrarhem, stugor och pensionat. De är främst belägna i Töreboda tätort 
och utmed Göta kanal, men även i till exempel Moholm. Campingplatser 
finns utmed kanalen i Töreboda tätort, Vassbacken och i Jonsboda.

Politiska beslut och underlag
Program Skaraborgs turistvägar (Skaraborgs kommunalförbund 
2020)

Fortsatt arbete
En fördjupad översiktsplan för Göta kanal kommer att tas fram i 
samarbete med de andra Göta kanal-kommunerna på västgötasidan 
Mariestad och Karlsborg.
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Förslag för Rekreation & turism
Öka tillgängligheten till platser för friluftsliv och rekreation genom att 
utveckla möjligheterna att ta sig till kommunens naturområden och skapa 
tydliga entréplatser till dessa för att öka tillgängligheten och antalet besöka-
re. Sådana åtgärder ska göras utan att äventyra natur- och kulturvärden.

Förbättra tillgängligheten till Moskogen.

Dra nytta av att Göta kanal är en destination och använd denna för att 
utveckla turism i hela kommunen. Stötta utvecklingen av verksamheterna 
kring och på Göta kanal för att säkerställa befintliga och nya företags möjlig-
het att växa vid kanalen och i kommunen.

Utveckla Norra Skaraborgs Resecentrum i Töreboda till den givna porten till 
Tiveden och Göta kanal. 

Komplettera de regionala och nationella cykellederna för att binda samman 
olika orter och öka tillgängligheten till Göta kanal. 

Utöka kollektivtrafiken från Töreboda till Sjötorp respektive Karlsborg.
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Älgarås kyrka Foto: Peter Hellström
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Kulturmiljö
Kulturlandskapet är ett resultat av människors verk-
samhet under lång tid. I Töreboda kommun är Göta 
kanal och Sveneby fornminnesmiljö riksintressen för 
kulturmiljövård. Det underlag för kulturvärden som i öv-
rigt finns för Töreboda kommun är från 1983 och sedan 
dess har såväl synen på kulturvärden som regelverket 
kring kulturhistoriska värden ändrats kraftigt. Från ett 
dåtida objektsinriktat synsätt med fokus på exempelvis 
gravhögar och enskilda byggnader har man övergått 
till att tala om hela miljöer. I denna översiktsplan redo-
visas dock kulturmiljön utifrån det äldre underlag som 
finns. Framtagande av ett kulturmiljöprogram blir en 
viktig fortsättning på kommunens strategiska arbete. 

Göta kanal och Sveneby
I Töreboda kommun är Göta kanal och Sveneby fornminnesmiljö riksintres-
sen för kulturmiljövård och beskrivs därför mer utförligt nedan.

GÖTA KANAL
Göta kanal är riksintressant för kulturmiljövården eftersom det är Sveriges 
största och mest symbolladdade kanalmiljö, med stor teknik- och kommu-
nikationshistorisk betydelse. Göta kanal sträcker sig genom hela Töreboda 
kommun och är en av kommunens största tillgångar genom sin attrakti-
vitet för både turister och kommuninvånare. Kanalen är ett monumentalt 
byggnadsverk som med slussar, broar, kajanläggningar, ledmurar, pirar, 
hamnbassänger, akvedukter mm sträcker sig från Sjötorp vid Vänern i väster 
till Mem vid Slätbaken i öster. Till kanalen som byggnadsverk hör dessutom 
tjänste- och arbetarbostäder, sluss- och brovaktarstugor och magasin. Göta 
kanal är 190 kilometer lång och präglas av ett omväxlande och naturskönt 
kulturlandskap som omges av lövskogsdungar och hagmarker. Den största 
delen av kanalen går genom öppna åkerlandskap. 

Göta kanals västgöta del stod klar 1822, 10 år innan östgödelen var färdig. I 
september 1822 invigdes kanalen med festligheter i Hajstorp. Närvarande var 
då bland annat Kung Karl VIX Johan och Balztar von Platen. 1923 när hela 
sträckningen var klar, inkluderat östgötadelen, invigdes hela kanalen och har 
sen dess varit en stor resurs för Töreboda kommun.

Landskapsbild
Landskapsbilden och landskapets mångformighet utgör en väsentlig del av 
kanalområdets attraktivitet och är betydelsefull inte bara sedd ifrån kanalen 

M E D B O R G AR D IALO G 
NÅG R A  Ö N S KE MÅL  O M 
B EVAR AN D E
"Lyft fram och värna kommunens 
stolthet, Göta kanal."

"Ta vara på och underhåll det 
stora antalet värdefulla byggnader 
med olika symbolvärden."
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utan också för dem som färdas på omgivande vägar och leder. Jordmassorna 
från den utgrävda kanalen användes för sidovallarnas uppläggning. På vissa 
sträckor ligger kanalen i samma höjd som det omgivande landskapet och där 
markerar trädalléerna kanalens sträckning. Trädalléerna är ett av kanalens 
karaktäristiska element och är numera en del av landskapsbilden. Utmed 
hela kanalsträckningen finns en dragväg och denna är idag helt framkomlig 
för allmänheten till fots och med cykel. 

En stor del av ytorna kring Göta kanal är slutna skogsområden och har tät 
vegetation med huvudsakligen barrskog. Dessa områdens värde för friluftsliv 
varierar bland annat med hänsyn till topografi och markbeskaffenhet och 
måste bedömas lokalt. Områdestypen har förhållandevis liten känslighet för 
bebyggelse men är mycket känslig för storskalig skogsavverkning. 

Det finns även ytor som består av stora öppna jordbruksområden med hög-
produktiv åkermark eller sjöområden. Här är värdet för friluftsliv begränsat 
men känsligheten för ny bebyggelse är stor. Landskapstypens gränser, 
skogsbrynen, är känsliga för ingrepp som exempelvis avverkning. 

Kulturlandskap
Göta kanals kulturhistoriska värde består inte enbart av kanalen som 
byggnadsverk utan lika betydelsefullt är det kulturlandskap som upplevs 
från kanalen. Ett mångformigt och vackert landskap bidrar dessutom till 
kanalens popularitet för båtfarare och andra turister. 

Kulturlandskapet utmed den grävda kanalen utanför kanaljorden omfattas 
av en zon som utgörs av synfältet upp till ca 1 kilometer på ömse sidor om 
kanalen. 

Skötsel och underhåll
AB Göta kanalbolag ansvarar för skötseln och bevarandet av kanalen och de 
har ett renoveringsprojekt som går under namnet Göta kanal 2.0. Projektet 
omfattar olika insatser som ska genomföras åren 2016-2020 och det är de 
mest omfattande insatserna som genomförts sedan kanalen invigdes 1832. 
Renoveringsprojektet innebär att stora delar av den ursprungliga kanalkon-
struktionen ska renoveras, exempelvis avseende slussanläggningar, kulver-
tar, avrinning/dikesföretag och säkring av kanalprofilen. Arbetet kommer 
inte att påverka båttrafiken och farleden hålls öppen som vanligt under 
sommarhalvåret.

SVENEBY 
Sveneby är riksintressant för kulturmiljövården med sin herrgårdsmiljö 
och välbevarad bebyggelse i järnåldersbygd. Sveneby är en bebyggelse- och 
fornlämningsmiljö som omfattar Sveneby godskomplex inklusive ett flertal 
fornlämningsplatser. Sveneby säteri är en av få byggnadsminnesförklarade 
gårdsanläggningar i länets norra del. Säteriet har ett uttryck med axialt pla-
nerad herrgårdsanläggning i rokoko, alléer, medeltida kyrka, prästgård från 
1800 talets början, torpet Skogen, fornlämningar från järnålder och historisk 

Generalplan för Göta kanal från 1982
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tid. Fornminnesmiljön nordost om Sveneby säteri ligger i en järnåldersbygd 
med bevarande gravar i skogs- och betesmarker mellan åkrarna. Området 
ansluter till en gammal vattenled från Östen till Vänern. 

Eftersom Sveneby är en bebyggelse- och fornlämningsmiljö med fornläm-
ningsplatser upprättade före 1850 talet omfattas området av kulturmiljöla-
gen, 2:a kapitlet Fornminnen. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer
Skaraborgs länsmuseum presenterade 1983 en kulturhistorisk inventering av 
kommunens samtliga socknar och tätorter. Utredningen redovisar kultur-
historiskt värdefulla byggnader och miljöer. Följande områden utgör miljöer 
som särskilt bör beaktas utöver riksintressena. Några av områdena omfattas 
av riksintresseområdena.

KULTURHISTORISK INVENTERING 1983

Stora Lindåsen
Bebyggelsemiljön med gårdsbildningar längs två vägsträckningar bildar en 
tät bebyggelse från 1800-talets mitt. Ekonomibyggnaderna ligger utefter 
bygatan skild från mangården och är av stor vikt för helheten.

Björkulla fornlämningsmiljö
Området har rikliga spår av förhistorisk järnframställning och ligger väster 
om stambanan i anslutning till ett system av småsjöar. Småsjöarna är 
dödisgropar efter inlandsisen. Inom området finns en mängd rösen och en 
domarring med 11 resta stenar.

Äspäng samt Riksberg
Bebyggelsemiljöerna vid Äspängs radby samt Riksberg ligger på en höjd med 
markerna runt omkring. Byggnader av intresse är uppförda strax före sekel-
skiftet 1900, alla med typiska drag av schweizerstilen. Gårdarna är intakta 
med välhållna mangårdar och ekonomibyggnader.

Mårby – kanaljorden
Mårby byklunga är en tät ansamling av fem gårdar med hög grad av 
ursprunglighet och vid utblick över markerna och kanalen. Slussvaktarbo-
stället vid Hajstorps övre sluss och brovaktarstället vid Lövsäng är goda 
representanter för den enhetliga byggnadsstil kanalbolaget använt utmed 
hela västgötalinjen under nybyggnadsperioden 1900-1920.

Fredsbergs kyrkby
Kyrkbyn kännetecknas av väl sammanhållen bebyggelse och den mångfald av 
funktioner, som hörde till äldre tiders bygemenskap. Husen från 1800-talets 

BYG G NAD S M I N N E N
Kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der, miljöer och anläggningar kan 
skyddas som byggnadsminnen. 
Syftet med byggnadsminnen är 
att bevara spår av historien som 
har stor betydelse för förståelsen 
av dagens och morgondagens 
samhälle och att garantera 
människors rätt till en viktig del 
av kulturarvet. För att reglera hur 
det kulturhistoriska värdet ska tas 
tillvara fastställs skyddsbestäm-
melser för varje byggnadsminne.
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början är mycket välhållna och har liksom miljön i övrigt väsentligt bibehål-
lit sin ursprungliga karaktär. 

Trästena kyrkby
Trästena fornlämnings- och bebyggelsemiljö omfattar Trästena kyrkby samt 
småbebyggelse sydväst därom på Trästenaberget. Fornlämningarna består av 
en fornborg från järnåldern och en älvkvarnssten troligen från bronsåldern.

Kungsgatan, Töreboda
Området omfattar Kungsgatans sträckning från stationshuset i söder, 
delar av den omkringliggande parken, järnvägs- och kanalområdet samt 
Kungsgatans bebyggelse fram till och med det timrade kanalmagasinet i kv. 
Fotografen. Bebyggelsen längs gatans västra sida är till en del uppförd efter 
en omfattande brand 1899. Den östra sidan har en annan karaktär, upplöst 
i stora fria partier som utgjorde viktiga funktionsytor för kanal och järnväg. 
Töreboda stationshus utgör byggnadsminne. 

Valla tingsplats
Valla är sedan länge känd som tingsplats. Bebyggelsemiljön består bland 
annat av tingshus och manbyggnader, vilket tillsammans bildar en samman-
hållen enhet, var och en med sin givna funktion. Valla tingshus är sedan 1979 
skyddat mot förändring genom byggnadsminnesförklaring. 

Stång – Jonsboda
Området innehåller bland annat byggnader med tidigare lanthandel och 
småskola samt ekonomibyggnader med ladugård från 1868 med ett körhus 
för tröskvandling. Gården står som en värdefull exponent för en gången tid 
och bör bibehållas intakt i alla sina delar.

Fimmerstad – Vassbacken
Området omfattar Fimmerstads lantegendom, delar av det omkringliggande 
jordbrukslandskapet samt ett avsnitt av småhusbebyggelsen vid Vassbackens 
bro över Göta kanal. Corps-de logiet uppfördes 1860. Småhusbebyggelsen 
omkring Vassbacken med brovaktarboställe och före detta folkskola är 
typiska för tiden omkring år 1900. 

Halna bygården
Området utgör en del av den odlade slättbygden ned mot Åsaviken. Be-
byggelsen är här tämligen tät med varierande gårdsstorlekar blandad med 
enskilda småhus. Påfallande är åkermarkens uppodling i flertalet mindre 
jordlotter, vilket har begränsat brukningsenheternas storlek. 

Halna kyrkby
Området sträcker sig mellan Halna kyrkby i väster till Halnatorpsviken. 
Halnatorps egendom hör till de yngsta kring sjön Viken. Trakten är dock av 
betydande kulturhistoriskt intresse och är under namnet ”stenstan” belagd i 
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skrift sedan 1200-talet. Flera mindre bostadsbyggnader samt stall, kvarn och 
magasin är mycket välbevarade och av stort intresse för miljön. 

Bällefors kyrkby
Området omfattar kyrkbyn med småhusbebyggelse. Av väsentligt värde är 
att den tätt liggande bebyggelsen längs landsvägen och den mindre lokalvä-
gen mot norr får bestå och att eventuell nybebyggelse anpassas till områdets 
småskalighet. 

Ekeskogs kyrkby
Byn rymmer förutom den välbevarande sockenkyrkan från 1200-talet, ett 
flertal gårdar av varierande storlek, skolbyggnad och ett tidigare mejeri. 

Tåtorp
Området upptar kanalmiljön med bl.a. lotsbostad från 1870-talet vid inlop-
pet från sjön Viken. Tåtorp karaktäriseras av småhusbebyggelse, koncentre-
rad till kanalslussen och den korsande lokalvägen. Bebyggelsens småskalig-
het och balansen i dess utförande bör vara den huvudsakliga förutsättningen 
för eventuell nybebyggelse inom området.  

Ryholm
Området upptar egendomen Ryholm, delar av odlingsmarken öster därom 
samt ett skolhus längs vägen mot Beateberg. Ryholms väl avvägda och 
sammanhållna herrgårdsmiljö är ett av länets bästa tidsdokument på förra 
seklets storjordbruk med högreståndsbebyggelse. Det är av stor vikt att 
anläggningen bevaras intakt i alla sina delar.

Beateberg kyrkby
Kyrkbyn ligger på en höjdsträckning öster om sjön Viken. Bebygglsen ligger 
längs byvägens östra sida med vida utblickar ned över de odlade markerna 
och sjön. Sockenkyrkan är en så kallad centralkyrka. Centralt i byn ligger den 
gamla komministerbostaden i schweizerstil samt Beatebergs prästgård och 
kyrkskola, båda med stora trädgårdar. 

ÖVRIGA KULTURMILJÖVÄRDEN
Utöver de miljöer som räknas upp i den kulturhistoriska inventeringen från 
1983 finns flera byggnader med stark karaktär och bevaransvärde. Bland 
dem finns Moholms herrgård, Älgarås kyrka och flera andra kyrkor inom 
kommunen. I kommunen finns även fyra byggnadsminnen skyddade enligt 
kulturminneslagen, Fredsbergs Prästgård, Valla tingshus, Sveneby herrgård 
och Töreboda station. En översyn av kommunens kulturmiljövärden kom-
mer sannolikt inkludera flera byggnader och miljöer än gällande inventering.

Ymseborg 
På en hög höjd vid sjön Ymsen kan man fortfarande se lämningarna efter 
det medeltida fästet Ymseborg. Borgen förknippas med folkungaätten, en 
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gammal stormannaätt som var inblandad i flera av medeltidens maktkamper 
och har samband med slaget vid Älgarås år 1205. Ymsen var en viktig vinter-
led och rik fiskesjö, vilket gjorde borgens läge attraktivt. Borgen är av okänd 
ålder men är troligen från 1200-talets början. 

Ursprungligen hade borgen en yttre mur. Innanför muren fanns ett stort, 
fyrkantigt torn och förmodligen även ett antal ekonomibyggnader. Idag finns 
bara murrester kvar. Borgen har aldrig blivit arkeologiskt undersökt.

Borreboda 
Borreboda by har mycket gamla anor. Nuvarande uppbyggnad skedde efter 
storskiftesreformen. Bebyggelsen är i huvudsak från mitten av 1800-talet till 
början av 1900-talet. Gårdarna ligger utmed byvägen och är placerade intill 
respektive åkermark. 

Fornlämningar
Kulturmiljölagen föreskriver att det är förbjudet att utan tillstånd ändra eller 
skada fornlämningar. En fornlämning definieras som en varaktig övergi-
ven lämning efter befolkningens verksamheter under forna tider som har 
tillkommit före år 1850. Undantag finns för yngre fornlämningar och äldre 
med olika kriterier. 

Det finns ett stort antal fornlämningar inom kommunen varav flera omfattas 
av ovan redovisade kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

Fortsatt arbete
Ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag och ett nytt kulturmiljöpro-
gram för hela kommunen. Av detta bör framgå hur kommunen aktivt 
avser att värna om befintliga kulturvärden.

Ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag för förekomst av fornläm-
ningar i kommunen samt en strategi för deras bevarande.
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Förslag kulturmiljö
Befintliga kulturhistoriska värden ska värnas och bibehållas.

Använd äldre lokala och regionala kunskapsunderlag vid planläggning och 
bygglovprövning innan nytt kulturmiljöprogram tagits fram och antagits. 
Detta är särskilt viktigt vid komplettering och förändring av befintlig bebyg-
gelse som är utpekad som särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt.

GÖTA KANAL
När det gäller kanaljorden, fastigheten utmed den grävda kanalen, får nya 
byggnader endast tillkomma för ändamål som avser kanalens funktion 
och underhåll samt för friluftslivets behov. Ny bebyggelse bör om möjligt 
placeras i anslutning till befintlig bebyggelse och skall anpassas till platsens 
kulturhistoriska värden, i synnerhet de som är kopplade till riksintresset för 
Göta kanal - broar, slussar, hamnmiljöer, löneboställen, varv, vallar, trädridå-
er, mm. Ny bebyggelse och ombyggnad av befintliga byggnader ska i utform-
ning, material och färg anpassas till den äldre bebyggelsen inom kanaljorden 
samt till landskapet.

Nya byggnader får endast tillkomma för jord- och skogsbrukets intressen i 
anslutning till befintlig bebyggelse samt för det rörliga friluftslivets behov. 
Bebyggelse avsedd att möjliggöra generationsskifte vid jord- och skogsbruk 
får uppföras. Ny bebyggelse eller ombyggnad ska i utformningen anpassas 
till den lokala bebyggelsetraditionen.

Landskapsbilden
På cirka 1 kilometers avstånd från Göta kanal ska de kulturhistoriska 
värdena i landskapsbilden kring Göta kanal beaktas. En stor del av dessa ytor 
är slutna skogsområden med tät vegetation och varierande värde för frilufts-
livet. Områdestypen har förhållandevis liten känslighet för bebyggelse men 
är mycket känslig för storskalig skogsavverkning. Genom Töreboda kommun 
är det bara i Hajstorp, på kanalens västra sida, och i Tåtorp som skog och 
uppvuxna träd kan bidra till att ny bebyggelse inte påverkar landskapsbilden 
i så stor utsträckning. Lokal anpassning till platsen och befintliga byggnader, 
broar, slussar, hamnmiljöer, löneboställen, varv, vallar, trädridåer, med mera 
måste ändå ske.

De flesta ytor kring Göta kanals sträckning genom Töreboda kommun består 
av stora öppna jordbruksområden med högproduktiv åkermark eller sjöom-
råden. Här är värdet för friluftsliv begränsat men känsligheten för ny bebyg-
gelse är stor. Exploatering i dessa lägen skall undvikas i så hög utsträckning 
som möjligt. Landskapstypens gränser, skogsbrynen, är känsliga för ingrepp 
som t.ex. avverkning. Även ingrepp i sådana beståndsdelar i landskapet som 
mindre träddungar, trädrader och gärdesgårdar möjliggör för en påtalig 
inverkan på landskapsbilden och bör generellt sett undvikas.
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Fördjupad översiktsplan Göta kanal
Pågående arbete med Fördjupad översiktsplan för Göta kanal bör innehålla 
en uppdaterad beskrivning av kulturmiljövärden och karaktärer att bevara 
och utveckla, samt hur dessa förhåller sig till föreslagen markanvändning. 
Med ett sådant planeringsunderlag kan förslagets konsekvenser värderas 
och anpassningsdirektiv tas fram för att tillgodose såväl riksintresse som 
förändringsönskemål. 

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Göta kanal är det viktigt 
att ange vilka målpunkter längs med kanalen som är minst känsliga för be-
byggelse och annan utveckling för turism och friluftsliv. Vid utveckling kring 
kanalmiljön är det viktigt att se till vad som gynnar såväl kulturmiljövärden 
som friluftslivsvärden hos Göta kanal. Fokus bör ligga på att åstadkomma 
platser som stärker upplevelsen längs kanalen, såväl i form av aktiviteter och 
upplevelser som platser för paus och vila, till exempel café, restauranger och 
övernattning.

VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER
Utöver riksintressena ska kulturvärden i nedanstående miljöer särskilt 
beaktas: Stora Lindåsen, Björkulla fornlämningsmiljö, Äspäng samt Riksberg, 
Mårby - Kanaljorden, Fredsberg kyrkby, Trästena kyrkby, Kungsgatan Töre-
boda, Valla tingsplats, Stång - Jonsboda, Fimmerstad - Vassbacken, Halna 
Bygården, Halna kyrkby, Bällefors kyrkby, Ekeskogs kyrkby, Tåtorp, Ryholm, 
Beateberg kyrkby samt Moholms herrgård och Älgarås kyrka. 

FORNLÄMNINGAR
Töreboda är generellt en kommun med mycket fornlämningar, vilka måste 
tas i beaktan vid planering för en utveckling av samhället. Alla fornläm-
ningarna lyder under kulturmiljölagen och får inte ändras eller röras vid 
exploatering.
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Rotkilen Företagspark vid Göta kanal i Töreboda tätort
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Näringsliv, utbildning 
& service
Töreboda präglas av att länge ha varit en kommun med 
mycket småföretagande och ett starkt engagemang 
hos det lokala näringslivet att vara med och utveckla 
kommunen. De största sektorerna är idag jordbruk 
och tillverkningsindustri. Ett livskraftigt näringsliv med 
arbetstillfällen för såväl invånare som inpendlare är 
viktigt för kommunens utveckling. 
Den största andelen av utbildningsplatserna och ser-
vicen i kommunen finns i och kring Töreboda tätort. 
Viss service och utbildning finns även i Älgarås och 
Moholm. Sötåsens naturbruksskola är en stor tillgång 
i kommunen med ett högt söktryck och ett uppdrag 
att stödja de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. 
Kommunen har även ett brett utbud av sport- och 
idrottsanläggningar och ett rikt föreningsliv.

Näringsliv
I kommunen finns cirka 2600 arbetstillfällen varav cirka 1700 i den privata 
sektorn. Av de cirka 1000 offentliga arbetstillfällena är cirka 850 kommunala 
(SCB 2017). 

Det finns gott om tillgänglig mark i kommunen och för etablering av nya 
verksamheter finns goda möjligheter att hitta lämplig mark och lediga 
lokaler via det etableringsstöd som bland andra Business Region Skaraborg 
erbjuder.

TILLVERKNINGSINDUSTRI
Töreboda kommun har en stor tillverkande industri med drygt 80 arbetsstäl-
len vilka har en stor del av de privata arbetstillfällen som finns i kommunen. 
Tillväxten av nya industrier har inte skett i någon större omfattning de 
senaste åren, men de flesta industriföretag som finns på orten har haft 
en gynnsam utveckling och satsat på ny teknik och på så sätt hållit sig väl 
framme på marknaden. Några av företagen har haft behov av större ytor 
men de flesta har omstrukturerat och tack vare detta klarat sig inom samma 
fastighet. Det finns några tomma produktionslokaler men de svarar ofta 
inte upp mot de etableringsförfrågningar som kommer in. Antingen är det 
utformning eller placering som inte överensstämmer med önskemålen. 

Det finns gott om planlagd verksamhetsmark på Rotkilens företagspark 
mellan Västra Stambanan och Göta kanal i södra delen av Töreboda. Ef-

M E D B O R G AR D IALO G  
NÅG R A  SYN P U N K TE R 
PÅ  AR B ETSTI L L FÄL L E N , 
NÄR I N G S L IV
"Stimulera/locka till företags- 
etableringar."

"Reservera mark för utveckling av 
befintliga företag liksom etable-
ring av nya."

"Skapa arbetstillfällen för  
ungdomar."

"Avsätt mark för expansion."

"Möjliggör goda regionala pend-
lingsresor."
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terfrågan har varit lägre än förväntat och inom de båda detaljplanerna för 
Rotkilen återstår 20 respektive 4 hektar tillgänglig mark. Tillverkningsindu-
strin är koncentrerad till den södra delen av Töreboda tätort. Det finns gott 
om mark för industriverksamhet i kommunen. Tillgången på efterfrågad 
arbetskraft har varit god men med företagens utveckling följer ett behov av 
arbetskraft med annan och högre utbildningsnivå.

JORDBRUK OCH SKOGSBRUK
Lantbruk, skogsbruk och landsbygd är en viktig del för kommunen både 
för arbetstillfällen och attraktionskraften kring både Göta Kanal och i hela 
kommunen. Inom kommunen finns enligt LRF cirka 16 400 hektar åkerareal 
vilket motsvarar cirka 30 % av totalarealen fördelat på cirka 250 lantbrukare 
aktiva i olika grad. Av den totala arealen är nästan 40% i ekologisk drift. Det 
ska jämföras med hela riket där andelen är knappt 20%. 

Jordbruk i kommunen omsätter sammanlagt cirka 378 miljoner kronor, 
skogsbruk cirka 60 miljoner kronor och trädgård 2 miljoner kronor. Andel 
sysselsatta inom dessa branscher är knappt 8% av totala antalet förvärvsar-
betande i kommunen. Medlålder för jordbruksföretagare är 57 år och 33% är 
över 65 år. Förädlingsgraden av vad jorden ger är i dagsläget låg. Sammanlagt 
är bilden att det finns god potential för utveckling av både befintliga och nya 
företag som kan ge fler arbetstillfällen och tillväxt inom de gröna näringarna 
i kommunen. 

Töreboda kommun äger en mycket liten del skogsmark. Den jordbruksmark 
som kommunen äger är till största del belägen i anslutning till Töreboda 
tätort och avsedd för utbyggnadsområden. Mark som tidigare var i kommu-
nens ägo och utgjorde en del av de utpekade utbyggnadsområdena i tidigare 
översiktsplan, har nu sålts av.

HANTVERK OCH SERVICE
Inom hantverk och service har tillgången på företag och arbetskraft inom de 
flesta av dessa yrkesområden länge varit i balans. Med ett ökat byggande i 
hela landet så börjar dock bristen på erfaren utbildad arbetskraft bli mycket 
tydlig i kommunen. 

KUNSKAPSINTENSIV TJÄNSTESEKTOR
Inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn finns det i nuläget väldigt få 
företag i kommunen. Utbildningsnivån hos invånarna i kommunen är lägre 
än genomsnittet hos Sveriges kommuner. Då det finns en ökande efterfrågan 
på yrkes- eller högskoleutbildad personal bland såväl företag som offentlig 
sektor är detta en utmaning för kommunen.

Utbildning 
Till följd av de senaste årens ökning av mottagning av nyanlända har behovet 
av utbildningsplatser ökat överlag i kommunen. Detta har bland annat varit 

M E D B O R G AR D IALO G  
NÅG R A  SYN P U N K TE R  PÅ 
UTB I L D N I N G
"Uppgradera skolorna."

"Anpassa utbildning till närings- 
livets behov."

"Erbjud högskolestudenter bo-
ende i Töreboda med goda pend-
lingsmöjligheter till utbildnings- 
enheterna i närliggande orter/
kommuner."

"Fortsätt satsa på skola och 
barnomsorg."
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positivt för elevantalet i Älgarås skola som innan dess hade ett sviktande 
underlag. Gymnasieskolans språkintroduktion har ett ökat antal elever och 
även den del av vuxenutbildningen som är Svenska för invandrare, SFI. Dock 
bedöms behovet av utbildningsplatser i vissa delar av utbildningssystemet 
minska till följd av den i nuläget lägre invandringen. 

Huvuddelen av utbildningsplatserna i kommunen finns i Töreboda men 
även i Älgarås, Moholm och Fredsberg finns grundskolor. Det finns ingen 
högskoleutbilning i kommunen utan här blir möjligheterna till hållbara 
penglingsmöjligheter till andra orter viktigt för att man ska kunna bo kvar i 
kommunen och samtidigt utbilda sig.

GRUNDSKOLA OCH BARNOMSORG
I kommunen finns det sex förskolor och sex grundskolor varav en skola drivs 
i privat regi. Tre av skolorna är belägna i Töreboda tätort, en i Fredsberg och 
de övriga två är belägna i Moholm respektive Älgarås. Elevtalsutvecklingen 
för grundskolan visar på marginella variationer mellan åren framöver.  

GYMNASIUM
Kommunerna i Skaraborg samverkar kring utbildning på gymnasienivå, 
vilket regleras genom samverkan Utbildning Skaraborg. Syftet med sam-
verkan är att utbildningarna ska ge eleverna ett större utbud, säkerställa 
högre kvalitet och vara resursoptimerade. Den kommunala gymnasieskolan, 
Kanalskolan, har i dagsläget ett nationellt program, introduktionsprogram-
met, men däremot inget allmänt gymnasieprogram.

SÖTÅSEN NATURBRUKSSKOLA
Drygt 3 kilometer söder om tätorten finns Sötåsen Naturbruksskola som 
drivs av Västra Götalandsregionen. Sötåsen är sedan 1995 ekologisk och 
har idag skördar i nivå med snittet på konventionella anläggningar. Skolan 
inriktas mot ekologiskt lantbruk, ekologisk djurhållning, ekologisk träd-
gårdsodling samt djurvård (sällskapsdjur, djurparksdjur och djur för forskn-
ingsändamål). Skolans verksamhet omfattar 270 ha växtodling och hyser 
cirka 170 nötdjur, knappt 100 får och 40 suggor med 800 smågrisar per år.

År 2020 har skolan drygt 230 elever och målsättningen är att elevantalet 
över tid ska öka till cirka 530 elever. Huvuddelen av eleverna går gymna-
sieprogram men det finns även vuxenutbildning på skolan, bl.a. genomförs 
många aktiviteter till stöd för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling, 
vilket gör att skolan utöver ungdomar också rymmer många vuxna. Det finns 
även särskola på Sötåsen vilken utgör en viktig del av skolans utveckling. 

Skolans verksamhetslokaler, odlingsmarker och studentboenden är max-
imalt utnyttjade och fler bostäder behövs omgående. Eleverna är till stor 
del tillresande elever från hela regionen vilket innebär ett stort behov av 
studentboende vid skolan och i kommunen. Ett antal bostäder har uppförts 
på campingen i Töreboda tätort med syftet att fungera för turister på som-
maren och för studenter under den resterande delen av året. 

UTB I L D N I N G S P L ATS E R 

TÖ R E B O DA  TÄTO RT

4 grundskolor: Kilenskolan (f–3) ca 
250 elever, Björkängsskolan (4–6) 
ca 190 elever, Centralskolan (7–9) 
ca 300 elever, fristående grund-
skola Fredsbergs skola belägen i 
Fredsberg (f-6) ca 90 elever

4 förskolor

2 gymnasieskolor: Kanalskolan med  
introduktionsprogram, ca 100 elev-
er och Sötåsens naturbruksskola 
med ca 200 elever

Vuxenutbildning med ca 270 
studerande

M O H O L M

1 grundskola (f–6) ca 100 elever

1 förskola

ÄLG AR ÅS

1 grundskola (f–6) ca 70 elever

1 förskola
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På skolan finns en biogasanläggning med syfte att fungera som testbädd 
för forskning och utveckling. Skolan har också ett regionalt uppdrag som 
kompetenscentrum för de gröna näringarna att vara en aktiv del i lands-
bygdsutvecklingen.

VUXENUTBILDNING
Vuxenutbildningen i kommunen erbjuder grundläggande och gymnasial 
nivå, svenska för invandrare samt yrkesvuxutbildningar. Genom samarbetet 
inom Utbildning Skaraborg avsätts delar av vuxenutbildningarnas statsbi-
drag till en gemensam Yrkesbyrå, där samtliga kommuners invånare kan 
ansöka om utbildning. Det finns även vuxenutbildning på Sötåsen. 

Service
HANDEL 
Butikshandeln är koncentrerad till Töreboda tätort, och genomgår precis 
som i många andra stadskärnor sedan ett antal år en generations- och 
strukturförändring med allt färre butiker. Den ökande turismen är dock en 
motkraft till detta och bidrar starkt till att både dagligvaruhandel och restau-
rangnäring har fått ett uppsving. Turismen bidrar också till att systembolag 
och apotek kan finnas kvar på orten. Det är viktigt för handeln att tätorten 
stärks som destination under hela året och blir en mötesplats som lockar 
olika grupper.

Dagligvaror har en stadig kundkrets men är i behov av utveckling för att 
behålla marknadsandelar. I Töreboda finns fem livsmedelsbutiker och i 
Älgarås och Moholm finns det i vardera ort en butik av närbutikskaraktär. 
Förutom livsmedelsbutikerna finns i Töreboda apotek, systembolag och två 
tankstationer med kioskverksamhet. I Moholm finns en minitankstation för 
bensin och diesel i anslutning till närbutiken. Torghandeln i Töreboda på 
torsdagar är mycket uppskattad både av kunder och av handlarna. 

Sällanköpshandeln har det svårt på grund av ett ändrat köpbeteende men 
består bland annat av butiker inom möbler, inredning, kläder, färghandel 
och trävaror. Endast ett fåtal butiker finns kvar och det finns några tomma 
affärslokaler även om de flesta har hyrts ut till andra typer av verksamheter 
så som föreningar och utbildning. I kommunen saknas planlagd mark för 
sällanköpshandel. Det finns ett växande antal specialiserade e-handelsföre-
tag i kommunen som attraherar kunder både nationellt och internationellt. 

BANK OCH POST
Det finns sedan år 2017 inga traditionella banker kvar på orten. Det finns 
däremot två bankomater i Töreboda centrum samt en ny teknisk lösning för 
kontantinsättning för företag i tätorten. Ut- och inlämningsställe för post 
finns i en av dagligvarubutikerna i tätorten samt i närbutikerna i Moholm 
och Älgarås. Postboxar finns vid torget i tätorten.

M E D B O R G AR D IALO G  
SYN P U N K T  PÅ  S E RVI C E 
"Satsa på tillgängliga bostäder 
för äldre."

M E D B O R G AR D IALO G  
Ö N S KE MÅL  O M  HAN D E L 
"Bredda utbudet av handel/bu-
tiker."
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L S S 
Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade

 IFO 

Individ- och familjeomsorg

HVB 

Hem för vård eller boende

VÅRD OCH OMSORG 
I Töreboda tätort finns en vårdcentral med tillhörande barnavårdscentral. 
För akut- eller specialistvård hänvisas kommuninvånarna till Skaraborgs 
sjukhus (Skövde, Falköping eller Lidköping).

Det råder brist i kommunen avseende bostäder för äldre. Antalet kommun-
invånare som är 80 år eller äldre ökar med cirka 30 % fram till 2025. Under 
2020 byggdes 26 nya trygghetsbostäder. Fler trygghetsbostäder behöver 
byggas. Vid behov måste en del av dessa bostäder kunna omvandlas till 
särskilt boende för äldre eller boende enligt LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade).

Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar för kommuninvånare som 
är äldre, som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, samt för 
kommuninvånare som av andra skäl har svårt att etablera sig på bostads-
marknaden. 

Kommunens särskilda boenden för äldre finns på Björkängen i centrala 
Töreboda och på Krabbängsgården i Moholm. Boende enligt LSS finns i 
Töreboda och Moholm.

SPORT & FÖRENINGSLIV
I Töreboda kommun finns ett rikt föreningsliv inom sport, kultur, lokalhis-
toria, natur, religion, hantverk med mera. För många föreningar är tillgången 
på samlingslokaler betydelsefull för att möjliggöra för möten, kurser, 
konferenser med mera. 

En stor andel av föreningarna är för sport och idrott. Fysisk aktivitet kan 
motverka våra vanligaste folksjukdomar och bidra till en rik fritid där 
möten sker över generations- och kulturgränserna. Töreboda kommun har 
en strävan att stimulera till ökad rörelse och har därför sedan många år 
prioriterat att bygga upp och förvalta anläggningar för idrott och sport. Vissa 
anläggningar sköts direkt av kommunen och andra av föreningar och många 
med ett skötselbidrag från kommunen.  

Idrottshallar & Simbassänger
Idrottshallar finns i Töreboda, Moholm och Älgarås. Dagtid nyttjas hallarna 
av skolorna och kvällstid av föreningar och privatpersoner. I Töreboda 
finns även simhall och vid campingen finns en tempererad utomhusbassäng 
främst avsedd för vattenlek och med ett begränsat djup. Idrottshallen 
vid simhallen har förutom den stora hallen också lokaler som nyttjas för 
bowling, skytte, bordtennis, brottning och styrketräning. Styrketräning och 
gymverksamhet bedrivs även på två andra ställen i tätorten i lokaler som ägs 
av privata aktörer. 

Töreshovs sportpark och ridhus
I tätortens östra del ligger Töreshovs sportpark med två gräsplaner och en 
nyanlagd konstgräsplan. Möjligheten som finns på området till friidrott nytt-

M E D B O R G AR D IALO G 
NÅG R A  Ö N S KE MÅL  O M 
F R ITI D SAK TIVITETE R
"Utveckla utbudet av fritidssyssel-
sättningar/aktiviteter."

"Skapa nya aktiviteter i anslutning 
till gästhamnen och Göta kanal."
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jas främst av skolorna. På området finns kommunens ishall med en nybyggd 
del med omklädningsrum och duschar som används av alla som idrottar 
på området. Här finns även ett café som drivs av de olika föreningarna som 
verkar på området. En stenmjölsplan spolas vintertid och används då som 
bandyplan. I norra delen finns en ridanläggning med ridhus, stall, paddock 
och betesytor som sköts av hästklubben. 

Det finns en utvecklingsplan för Töreshovs sportpark.

Mogårdsvallen & Älgarås idrottsplats
I Moholms östra del finns en anläggning med fotbollsplan, omklädningsrum 
och dusch samt två asfalterade tennisbanor. I Älgarås nordvästra hörn ligger 
Älgarås idrottsplats med fotbollsplan samt omklädningsrum.

Skatepark 
Vid gästhamnen i Töreboda finns en yta med betongformationer som 
används av skate- och kickboardåkare. 

Golf 
Töreboda golfbana vid Månsarudssjön är en anledning för många med 
golfintresse att besöka Töreboda. Under 2017 och 2018 kom det närmare 
7000 greenfee gäster per år. Banan är välkänd för sin storslagna vy över 
Månsarudssjön. Hit tar man sig främst med bil. Från närmsta busshållplats 
är det cirka tre kilometer att promenera till klubbhuset. 

En äventyrsgolfbana finns i gästhamnsområdet i Töreboda. 

Motorsport
Töreboda motorklubb driver två anläggningar för motorsport. Den ena 
anläggningen finns nära Vassbacken och är för enduro och kallas för Fim-
merstabanan. Den andra banan är för motocross och kallas crossbanan i 
Valkeberg. Valkeberg ligger i Töreboda kommun nära Fredsberg.  

Moholmsstrippen kallas landningsbanan på nedlagda Bällefors Flygfält 
utanför Moholm som används för dragracing.

Fortsatt arbete
Näringslivsprogrammet kommer att uppdateras för perioden 2019-2021.

Framtagande av övergripande förstudie/planprogram för centrumkär-
nan för att fastslå hur utvecklingen ska ske för att stärka kärnan och 
bl.a. och skapa bättre förutsättningar för handel och verksamheter.
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Förslag näringsliv, utbildning  
& service
NÄRINGSLIV
Utveckling av befintliga lantbruk ska underlättas genom etablering av kom-
pletterande verksamheter. Exempel på kompletterande verksamheter kan 
vara övernattningsmöjligheter i form av bed and breakfast, bo på lantgård 
eller liknande, gårdsförsäljning och förädling i liten skala av gårdens produk-
ter, eller till exempel utbildnings-, kurs- och upplevelseverksamhet. 

Utveckla sällanköpshandel vid tätortens västra och södra infarter, där 
markområden är utpekade.

UTBILDNING
Bra boendemiljöer med goda pendlingsmöjligheter ska erbjudas för att 
invånarna ska kunna yrkes- och högskoleutbilda sig på annan ort utan att 
flytta från kommunen. 

Sötåsens naturbruksskola utvecklas till ett kompetenscentrum för hållbar 
landsbygdsutveckling. Sötåsen bör ges möjlighet till utveckling av verk-
samheten och utbyggnad av elevbostäder. Uppförande av fler elevbäddar 
som även kan nyttjas som turistbäddar är en bra synergilösning, antingen i 
Töreboda tätort eller på Sötåsen. 

Grundskola ska fortsatt finnas i Töreboda tätort, Moholm och Älgarås. 
Kommunen är positiv till skolor i både kommunal och privat regi. 

Behovet av grundskoleplatser ska beaktas inför nybyggnad. I samtliga skolor 
kan det behövas åtgärder för att ge plats åt fler elever.

Behovet av förskoleplatser ska beaktas inför nybyggnad. 

Utveckla kommunens bestånd av LSS-bostäder.

SERVICE
Handel i Töreboda centrum ska utvecklas i enlighet med beskrivning och 
karta i förslag till kapitlet Den bebyggda miljön.

Utbudet av fritidsaktiviteter ska utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspek-
tiv.

Töreshovs sportpark utvecklas i enlighet med utvecklingsplanen med både 
bebyggelse och bearbetning av uteytorna för att öka kapaciteten på idrotts-
platsen och stärka platsen som mötesplats. 

Utveckla ridhusverksamheten.
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Vindkraft Foto: Peter Hellström
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Teknisk försörjning
Teknisk försörjning handlar om de system som finns 
för att hantera flöden av bland annat vatten, avfall, en-
ergi och digital kommunikation. I och med ett förändrat 
klimat blir det allt viktigare med säker färskvattenför-
sörjning. Töreboda kommun är välförsörjd med färsk-
vatten genom grundvattentäkterna under Lokaåsen. 
I en landsbygdskommun är utbyggnad av fibernätet 
en strategiskt viktig fråga för att öka möjligheterna för 
invånarna att verka lokalt men samtidigt vara uppkopp-
lade mot världen.

Vatten och avlopp
Töreboda kommun har upprättade verksamhetsområden för kommunala 
vattentjänster i Töreboda, Moholm, Lagerfors, Fägre, Säckestad, Älgarås, 
Slätte och Hajstorp. Under perioden 2016-2026 planeras följande område 
att förses med kommunala VA-anläggningar och införlivas i det kommunala 
verksamhetsområdet: Haboskogen, Moholm, Lagerfors. De kommunala 
VA-frågorna hanteras av den gemensamma tekniska nämnden för Mariestad, 
Töreboda och Gullspång. 

DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING
Kommunen har god färskvattenförsörjning och skyddsområden för vatten-
täkterna: Vassbacken, Haboskogen, Slätte och Älgarås. Töreboda kommuns 
dricksvatten levereras av fem vattenverk. Töreboda vattenverk förser 
Töreboda tätort med dricksvatten, Vassbackens vattenverk försörjer Mo-
holm med dricksvatten och producerar vatten som säljs till Tidan i Skövde 
kommun. Slätte vattenverk förser Slätte med dricksvatten, Lagerfors  vat-
tenverk förser Lagerfors och Fägre vattenverk förser Fägre med dricksvatten. 
Dessutom köper Töreboda kommun vatten av Hova kommun till Älgarås, 
vilket innebär att vattenskyddsområdet i Älgarås inte längre används.

Råvattnet i Fägre är av dålig kvalitet och processen för rening av dricks-
vattnet är resurskrävande. Vattenförsörjningen av Fägre bedöms lösas bäst 
genom ett nytt vattenverk på samma plats.

Vattenskyddsområden
I Töreboda kommun saknar vattentäkterna i Fägre och Lagerfors vatten-
skyddsområden och det vattenskyddsområde som är upprättat för Vassback-
en behöver uppdateras. Vattenskyddsområdena för Slätte och Haboskogens 
vattentäkter uppdaterades under 2019. 

 

 

 

VA-plan 2020-2030 
MTG 

 
 

Antagna av  
Kommunfullmäktige 
Mariestad 2020-03-30 
Töreboda 2020-04-27  
Gullspång 2020-06-15 
 

VA-plan för Töreboda, Mariestad och 
Gullspång för perioden 2020-2030.
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VA-planen behöver kompletteras med en vattenförsörjningsplan för att reda 
ut de strategier som kommunerna ska ha för nödvatten och reservvatten 
innan eventuella upphävande av vattenskyddsområden genomförs.

SPILLVATTENHANTERING
Det finns sju avloppsreningsverk i kommunen. Reningsverken Lagerfors, 
Fägre, Slätte och Säckestad behandlar spillvatten från respektive orts 
fastigheter eller boende. Töreboda behandlar spillvatten från Töreboda 
tätort från boende och industri samt slam från enskilda anläggningar och de 
kommunala mindre reningsanläggningarna. Hajstorp behandlar spillvatten 
från den bebyggelse i Hajstorp som är belägen väster om Göta kanal. Älgarås 
behandlar spillvatten från Älgarås tätort samt industri inom tätorten. 
Dessutom hanteras avloppsvatten från Moholm av Skövde kommun i Tidans 
reningsverk. Reningsanläggningarna i Moholm och Fägre behöver åtgärdas. 
Det föreslås ske i Fägre genom ett helt nytt verk på samma plats och i 
Moholm genom att utjämningsdammarna tas ur bruk och ersätts med ett 
lokalt avloppsreningsverk.

Töreboda kommuns avloppsreningsverk belastas alla av så kallat ovid-
kommande vatten, det vill säga regnvatten eller grundvatten som tränger 
in i spillvattenledningarna och belastar avloppsreningsverken. Mängden 
ovidkommande vatten minskar när gamla ledningar byts ut mot nya, hela 
ledningar. Genom att förnya ledningsnätet möjliggörs också fler påkoppling-
ar på respektive reningsverk samt minskad negativ miljöpåverkan genom 
minskad risk för bräddningar av orenat spillvatten, lägre energiförbrukning 
och lägre kemikalieanvändning. Svenskt Vatten, branschorganisation för VA, 
rekommenderar en förnyelsetakt om cirka 1% per år. I Töreboda kommun är 
förnyelsetakten 1% per år sedan några år tillbaka.

ENSKILDA AVLOPP
I Töreboda kommun finns många hushåll utanför kommunens verksam-
hetsområde för vatten och avlopp. För flera av dessa enskilda avlopp finns 
ett behov av bättre lösningar för att minska utsläppen av näringsämnen och 
andra föroreningar till sjöar och vattendrag. Bedömningen i VA-planen är 
att det ändå inte förekommer något behov av utbyggnation av den allmänna 
VA-anläggningen till nya områden.

Idag hanteras en del enskilda avlopp, särskilt i sommarstugeområden, 
genom uppsamling i sluten tank. Töreboda kommun har ett samarbete med 
Avfall Östra Skaraborg (AÖS), LRF och Sötåsens naturbruksgymnasium där 
toalettvatten från slutna tankar samlas in och körs med slambil till Jons-
gården i Borreboda. Där lagras toalettvattnet gödselbrunn med tak för att 
förhindra lukt och utsläpp av kväve. För att det inte ska vara några hygienis-
ka risker med att sprida toalettvattnet på åkermark, tillsätts urea som gör att 
bakterier och virus dör.  När toalettvattnet är behandlat kan det spridas som 
gödsel på åkermark, och näringen kommer tillbaka till åkern.
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TEKNISK 
FÖRSÖRJNING Vattenskyddsområde

VA-verksamhetsomåden
Vindbruk, utpekat område

Vattenverk

Fiber, stamnät
Grustäkt

Vassbacken

Slätte

Haboskogen

Säckestad

Hajstorp

Fägre

Lagerfors

10

7
8

9 6

5

4

Teckenförklaring

Kommungräns

Skog/öppen mark

Vatten

Bebyggelse

Större vägar
Järnväg

Jordbruk

Göta kanal

km631,50

1:200 000
1 cm = 2 km

TIBRO
KOMMUN

SKÖVDE 
KOMMUN

MARIESTADS 
KOMMUN

KARLSBORGS 
KOMMUN

LAXÅ 
KOMMUN

Älgarås

Moholm

Töreboda

GULLSPÅNGS
KOMMUN
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DAGVATTENHANTERING
Dagvatten är regn- och smältvatten samt dräneringsvatten som leds bort 
från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. Från gatubrunnar 
och stuprännor rinner dagvattnet i ledningar och magasin under mark 
eller genom öppna system med diken, dammar och våtmarker. Genom att 
fördröja dagvattnet i svackor, dammar och våtmarker blir belastningen på 
ledningsnäten och vattendrag mindre vid stora regn och vid snösmältning. 
På vägen renas vattnet naturligt av växter och djur. Flödet jämnas ut och det 
blir mindre risk för översvämningar. Samtidigt kan föroreningar i dagvattnet 
brytas ned, tas upp av växter och sedimentera. Till slut rinner dagvattnet ut i 
sjöar och hav. 

Beskrivning av hantering av dagvatten saknas i gällande VA-plan. I takt med 
utbyggnad av nya bostäder och verksamheter behöver tillräckligt stora ytor 
reserveras för lokalt omhändertagande av dagvatten. Läs mer under kapitlet 
om Klimatanpassning.

Dagvattenpolicy
En dagvattenpolicy har under 2020 tagits fram för Töreboda kommun. Den 
ska vara ett vägledande underlag för framtida detaljplaner.

För att styra utvecklingen och arbetet med dagvatten har fem mål och fyra 
ställningstaganden konkretiserats. Målen är utformade för att uppnå en 
hållbar dagvattenhantering och är mätbara för att lätt kunna följas upp. 
Ställningstagandena anger principer för hur kommunen ska arbeta med 
dagvatten för att uppnå målsättningen. Mål och ställningstagande redovisas 
som förslag lsist i detta kapitel.

Avfall
Ansvar för insamling och behandling av avfall i dagens samhälle är fördelat 
på i huvudsak tre huvudparter: verksamhetsutövaren, producenterna och 
kommunen. Kommunens ansvar för insamling och behandling av hushållsav-
fall har överförts till kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
(AÖS). Utöver att samla in och behandla hushållsavfall har kommunen, 
bland annat, en skyldighet att beakta avfallshantering i sina planprocesser, 
detta för att främja de målsättningar som finns i FN, EU och Sverige rörande 
cirkulär ekonomi med cirkulära materialflöden. Målsättningarna innebär 
krav på förbyggande av avfall, ökat återbruk av olika typer av material, ökad 
materialåtervinning och utfasning av farliga ämnen ur produkterna. De 
största avfallsmängderna utgörs av avfall för företag. Ett samhälle där den 
cirkulära ekonomin utgör grunden återanvänds och återvinns material och 
avfall som råmaterial i tillverkningsprocesser, som exempelvis gödselmedel. 
Detta innebär, utöver en utökad samverkan mellan olika parter, sannolikt att 
antalet fysiska platser och verksamheter som kan reparera och hantera olika 
typer av material och avfall behöver utökas.

Energi- och klimatplan för  
Töreboda, Mariestad och Gullspång.

Energi- och klimatplan för
Mariestads, Töreboda och

Gullspångs kommuner

2008
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Vindbruksplanen för Töreboda från 2016 
är inarbetad i översiktsplanen.

1

Tematiskt tillägg till Törebodas översiktsplan
Reviderad år 2016

Vindbruk

Vad gäller material och avfall från hushåll har kraven på ökad återanvänd-
ning och återvinning, önskemål om ökad servicenivå och det (till följd av 
att allt fler producentansvar införts) ökade antalet aktörerna inneburit att 
antalet insamlingsplatser för olika typer av material och avfall ökat över tid. 
Bland annat har kraven på ökad materialåtervinning och ökad servicenivå 
lett till att AÖS infört separat insamling och omhändertagande av matavfall 
och försett Törebodas återvinningscentral i Borreboda med grönt kort. 
Grönt kort vid återvinningscentralen möjliggör för kommuninvånaren att 
bland annat lämna in sitt farliga avfall och sortera sitt grovavfall under årets 
alla dagar.  Kraven har också inneburit förändringar i svensk lagstiftning. 
En av de förändringar i lagstiftningen som skett den senaste tiden är att 
producenterna fått ansvar att senast 2025 ombesörja bostadsnära insamling 
av förpackningar och returpapper vid alla bostadsfastigheter. Utvecklingen 
innebär att kraven på framkomlighet samt utrymmen för olika typer avfalls-
behållare vid de olika fastigheterna har ökat.   

Energiförsörjning
Töreboda kommun har tillsammans med Mariestads och Gullspångs kom-
muner en energi- och klimatplan (2008) som täcker in alla tre kommuner. 
Kommunernas egen energiproduktion utgörs i huvudsak av träbränslen 
(47%) och vattenkraft (43%). Vattenkraften står för 84% av elproduktionen i 
de tre kommunerna. Det största bidraget kommer från vattenkraftsproduk-
tionen i Gullspångsälven. 

Minskad energianvändning och klimatpåverkan från såväl uppvärmning som 
transporter beskrivs i kapitlet om klimatanpassning.

Vindkraft och solenergi är två energikällor som baseras på förnyelsebara 
råvaror och vid drift inte bidrar till utsläpp av klimatpåverkande gaser. 

VINDKRAFT
Kommunen antog en Vindbruksplan 2016 i form av ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. Planen är ett samarbete med grannkommunerna Mariestad 
och Gullspång och anger kommunens förutsättningar för vindkraft, samt 
områden lämpliga för vindkraft. Vindbruksplanen pekar ut lämpliga platser 
för tillståndspliktiga vindkraftsparker. De utpekade vindbruksområdena är 
Unden, Slätte, Valkeberg, Norra Ymsen, Månsarud, Moholm och Bällefors. 
Vindkraftverk har uppförts i de flesta områden förutom Slätte, Månsarud, 
Bällefors och Unden. Utöver detta finns även några enskilda kraftverk 
utanför de utpekade områdena. 

Vindbruksplanen för Töreboda kommun uppskattas kunna rymma 60-75 
vindkraftverk totalt. Idag finns redan beslut om ett 50- tal även om få är 
uppförda.

Vindbruksplanen inarbetas i översiktsplanen och utpekade områden be-
skrivs nedan. 
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Unden (10)
Det utpekade vindkraftsområdet omfattar en yta på cirka 11,3 km² och domi-
neras av skogsmark. Området pekades ursprungligen ut som ett mellankom-
munalt vindkraftsområde, men den del som låg i Gullspångs kommun togs 
bort vid 2016 års revidering av vindkraftsplanen.  

Vindkraftsområdet Unden fick år 2012 tillstånd för 18 vindkraftverk. Inga 
verk hade uppförts efter fem år då tillståndet upphörde, vilket innebär att 
Unden än idag inte har några vindkraftverk i bruk. En förnyad tillstånds-
process pågår och omfattar 10 vindkraftverk. Miljöprövningsdelegationen 
på Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort bedömning att det inte finns 
risk för påtaglig skada på riksintresset för naturvården, friluftsliv, rörligt 
friluftsliv i samband med vindbruksområdet i Fägremo. Tillståndet är dock 
överklagat.

Hänsyn Unden

Området konkurrerar med riksintresse för naturvård (Miljöbalken 3:e kapit-
let 6§) samt riksintresse för det rörliga friluftslivet (Miljöbalken 4:e kapitlet 
2§). I Miljökonsekvensbeskrivningen till vindkraftsplanen, föreligger risk på 
skada på riksintressena vid etablering av en stor vindbrukspark.

Gullspångs kommun har beslutat (KF §140/2013) att undanta en 1,5 kilome-
ter bred zon för turism och framtida bostadsbebyggelse vid sjön Unden där 
även olika former av näringsverksamhet ska kunna bedrivas. LIS-området 
vid Åsebol har upprättats efter antagandet av den ursprungliga vindbruks-
planen men ska prioriteras över vindkraftetableringar i området. 

Risk för konflikt noteras också med intresse för transmissionsnätet för el då 
det ställs särskilda krav på avstånd i Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt av 
Transportstyrelsens gällande flygsäkerhet vid besiktningar. 

Slätte (7)
Slätte är ett vindkraftsområde med en yta på 3,0 km² i ett område som 
består av jordbruksmark och skogsmark (produktionsskog). Inga kända 
natur-eller kulturvärden finns. Hela vindkraftsområdet är mellankommunalt 
med drygt 1 km² i Mariestads kommun.

Tillstånd finns för fem vindkraftverk i området inom Töreboda kommun. 
Verken är ännu inte uppförda. 

Hänsyn Slätte
Vindkraftsområdet ligger i en redan bullerstörd miljö då en bullerzon utgår 
ifrån järnväg och väg 200 öster om området. 

Öster om området finns den svagt välvda Segolstorpamossen som inte bär 
några påtagliga naturvärden.
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Valkeberg (8)
Vindkraftsområdet Valkenberg, utgörs av en 3,5 km² stor yta som huvud-
sakligen utgörs av skogsmark, men har inslag av odlad mark. Området är 
en del av ett mellankommunalt område där ytterligare cirka 2 km² ligger i 
Mariestads kommun.

En vindkraftspark om 22 verk finns tillståndsgivet inom både Mariestads och 
Töreboda kommuner, varav 14 inom Töreboda kommuns område. Åtta verk 
är uppförda i Töreboda kommun.

Hänsyn Valkeberg
I den sydvästra delen påträffas sumpskog och våtmark av klass tre och fyra 
(enligt våtmarksinventeringen). Bebyggelse påträffas huvudsakligen öster 
om området, runt Rävnäs i Töreboda kommun.

Norra Ymsen (9)
Norra Ymsens vindkraftsområde har en yta på 1,5 km² och bildar tillsam-
mans med ett område i Mariestads kommun ett sammanhängande mellan-
kommunalt område på totalt 3,5 km². 

I det gemensamma området finns bygglov för sex vindkraftverk varav tre 
ligger i Töreboda kommun.

Hänsyn Norra Ymsen
Området har ett påtagligt inslag av fågelliv då Ymsen är en viktig flyttfågel-
lokal. Havsörn som räknas till högriskarterna blir allt vanligare kring Ymsen. 
Väster om området finns observationer som tyder på att högriskarten 
nattskärra häckar i området.

Månsarud (6)
Månsarud vindbruksområde har en yta på 3,2 km² där all yta är belägen i 
Töreboda kommun. Området är anpassat för att undvika bullerstörning för 
bostäder samt hänsyn till arten nattskärra.

Hänsyn Månsarud
Inom området finns även mindre osammanhängande sumpskogsområden 
som bör undersökas innan exploateringsposition fastställs. Väster om 
området finns biotopsskydd för naturbetesmark i jordbruksmark. 

Moholm (5)
Moholms vindbruksområde har en yta på 2,1 km² och ligger uteslutande på 
odlad mark utan särskilt uppmärksammade naturvärden. I området finns det 
idag två befintliga vindkraftverk. 

Moholms vindbruksområde nordväst om sjön Östen har bedömts ha förut-
sättningar att tillsammans med Skövde kommun bilda ett mellankommunalt 
vindbruksområde. De båda kommunerna har vindkraft på vardera sidor om 
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kommungränsen och tillsammans med det föreslagna området bildas ett 
stråk. Skövde kommun har dock i sin översiktsplan inte pekat ut något vind-
kraftsområde här. Istället har bedömningen gjort att området i anslutning 
till sjön Östen är olämpligt för större vindkraftsetableringar.Bedömningen 
gjörs med hänsyn till områdets höga natur- och kulturvärden med bland 
annat sjön Östen som Natura 2000-område och Ramsarområde. Skövde 
kommun har istället pekat ut området runt sjön Östen som ett tyst område. 

Området Moholm fungerar bra för vindkraftsetablering med en årsmedel-
vind på 7,2 m/s (100 meter höjd). Området ligger i en bullerzon som uppstår 
från väg 200 och 201. 

Hänsyn Moholm
Vindbruksområde Moholm, ligger i anslutning till Skövdes norra kommun-
gräns, nordväst om Tidans samhälle. 

Väster om vindbruksområde Moholm ligger sjön Östen som ingår i natur-
vårdsprogram och är känt för sin rika naturmiljö och djurliv. Fågelsträck i 
området är kända att gå mellan sjöarna Östen och Ymsen samt Viken. 

Ungefär en kilometer väster om området ligger Sveneby med fornminne och 
kulturhistorisk bebyggelsemiljö. Öster om området, i Skövde kommun ligger 
Vaholm med kulturhistoriskt intressant bebyggelse.

I områdets norra del, vid Hjälstads kyrka ligger det i anslutning till flera 
områden av riksintresse för kulturmiljövården. Eftersom landskapet i detta 
område dessutom är öppet med långa siktlinjer kan upplevelsen från riksin-
tressena komma att påverkas.

Bällefors (4)
Bällefors vindbruksområde har en yta på 2,2 km². I områden finns befintlig 
verksamhet där kommunen har tillstyrkt fem tillståndspliktiga verk. Ett 
mindre vindkraftverk finns uppfört. Området är centrerat kring en nedlag 
flygbana där andra bullergenererande verksamheter finns. 

Hänsyn Bällefors
Utmed Mon mellan Ekeskog och Bällefors utgör bebyggelsen i det  
närmaste av ett långsträckt villaområde. Den planerade vindkraftsparken  
innbebär en kraftig försämring av nuvarande boendekvaliteter i  
närområdet. Ungefär 1,5 kilometer öster om området ligger Ekeskogs kyrkby. 
Cirka 500 meter väster om området ligger kulturhistoriskt värdefulla Bälle-
fors kyrkby Armenebybacke. 

Riksintressen
Ett generellt ställningstagande i miljökonsekvensbeskrivningen till vind-
bruksplanen är att riksintresse för naturvård och kulturmiljövår ska gå före 
vindkraftsintresset medan riksintresse för friluftslivet kan förenas med 
vindkraftsanspråk. 
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Påverkan på boendemiljön
Det finns olika typer av vindkraftsanläggningar enligt lagstiftningen. Vind-
bruksplanen har enbart pekat ut lämpliga områden för vindkraftsparker med 
B-tillståndsplikt (två eller fler vindkraftverk över 150 meter, sju eller fler 
vindkraftverk över 120 meter). Dessa är tillståndspliktiga medan enstaka 
vindkraftverk eller mindre vindbruksparker med låg totalhöjd endast är an-
mälnings- och bygglovspliktiga. För etablering av B-tillståndspliktiga parker 
har kommunen möjlighet att påverka skyddsavståndet till bostäder (900 
meter) kommer genom Miljöbalkens 16 kapitel 4§, den s.k. ”vetorätten”.

Lägre prövningsnivåer som endast kräver C-anmälan och bygglov kan kom-
ma att tillåtas efter prövning i varje enskilt fall utanför vindbruksplanens 
utpekade områden. 

Naturvårdsverkets råd för buller från vindkraft föreslår att 40 dB(A) inte bör 
överskridas utomhus vid bostäder. Naturvårdsverket förordar att undersök-
ningar görs inför etablering av större vindkraftsverk då dessa troligen löper 
större risk att generera lågfrekvent buller än mindre vindkraftverk. 

SOLCELLER
Solenergi är en klimatsmart och effektiv förnybar energikälla som i mindre 
skala kan integreras i byggnader och stadsmiljöer eller anläggas som sol-
cellsparker utanför tätbebyggt område. Hur mycket el som genereras av en 
solcellsanläggning beror i största grad på rådande förhållande för solinstrål-
ning, vilket i sin tur hänger ihop med placering och utformning av solceller-
na samt eventuella skuggande byggnader och vegetation.

Solcellspark
En solcellspark kan ge stora mängder miljövänlig el, men kan också påverka 
landskapet och naturmiljön negativt. Det är därför viktigt att anläggningen 
planeras och uppförs med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden 
samt med hänsyn till omgivningspåverkan i form av exempelvis reflexer, 
försämrad utsikt eller ljusförhållanden. 

För anläggning av en solcellspark är det viktigt att inte markkostnaden är för 
hög. Därför kan det vara bra att kombinera med något annat användnings-
område. Lämplig mark kan exempelvis vara sluttäkta deponier, oanvända 
flygplatsområden eller mark i anslutning till vägar eller annan mark utan 
särskilda värden. Närhet till befintligt ledningsnät är också en viktig faktor 
vid val av lokalisering.

FJÄRRVÄRME
Fjärrvärmen i Töreboda kommun drivs av VänerEnergi AB. 2011 uppfördes 
en ny panncentral för biomassa i anslutning till Moelven, Töreboda limträs 
produktionsanläggning. Basbränslet för fjärrvärmen är idag en restprodukt 
från limträtillverkningen, vilket gör fjärrvärmen helt fossilfri. Fjärrvärme-
nätet har idag kapacitet att ansluta flera kunder. En begränsning är dock att 
nätet endast är utbyggt väster om kanalen i Töreboda tätort.



150 Teknisk försörjning Töreboda ÖP2030 - Utställningshandling150 Teknisk försörjning

Fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r

Det finns en ambition att bygga ut fjärrvärmenätet öster om Göta kanal, men 
för det krävs dels en plan för ledningspassage under kanalen, efterfrågan 
från ett antal större objekt som kan bära en investering och en medveten 
utbyggnad som gynnar användningen av fjärrvärme.

Informations- och  
kommunikationsteknik
För att upprätthålla en levande landsbygd är infrastrukturen av stor vikt. En 
väl utbyggd digital infrastruktur möjliggör arbete hemifrån, samt ortsobero-
ende småföretagande inom vitt skilda näringar. Regeringen presenterade år 
2016 en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det kort-
siktiga målet är att 95% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 
100 Mbit/s år 2020. På längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll 
och företag i hela Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 
samt att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där 
människor normalt befinner sig senast år 2023.

Utbyggnaden av IT-infrastrukturen görs i dagsläget via fiberkabel, för att få 
tillräcklig snabbhet och pålitlighet. Det lokala energibolaget VänerEnergi AB 
äger och bygger ut fibernätet. I kommunens tätorter sker utbyggnad etappvis 
utifrån var störst kundintresse finns. På landsbygden sker utbyggnad i sam-
arbete med fiberföreningar. Utbyggnaden av fibernät i Töreboda kommun 
sker genom att ett öppet stamnät har byggts ut vilket sammankopplas med 
kommunernas stadsnät. Utmed de sträckor där fiberkablar grävs ner skapas 
efter hand så kallade fiberanslutningspunkter, där framförallt fiberföreningar 
och företag ges möjlighet att ansluta mot stadsnätet. 

Fibernätet är ännu inte tillräckligt utbyggt i kommunen.

Politiska beslut / underlag
VA-plan för perioden 2016-2026

Energi- och klimatplan antagen 2008

Vindbruksplan rev 2016

Fortsatt arbete
Utredning av placering och förutsättningar för solcellspark.

Översyn av kommunens avfallsstrategi. 

Översyn av VA-planen.

En plan för 100% internetuppkoppling i kommunen behöver tas fram.
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Förslag för Teknisk försörjning
DRICKSVATTEN
Kommunens dricksvattentäkter säkras genom översyn och uppföljning av 
VA-planen samt åtgärder längs väg 200 och väg 202 för att förhindra risk för 
påverkan på Hova respektive Haboskogens vattentäkter.

AVLOPP
Påverkan från avloppsvatten säkras genom upprustning av VA-ledningar och 
reningsverk.

Se över utsläpp från enskilda avlopp och arbeta för att hitta alternativa 
lösningar. I särskilt känsliga områden förespråkas sluten tank i kombination 
med snålspolande vakuumtoalett eller motsvarande vattensnål lösning. 
Endast vatten från dusch, disk med mera behöver omhändertas och behand-
las på tomten. 

DAGVATTEN
Planera för lokalt omhändertagande av dagvatten i samband med utbyggnad 
av nya områden. Dagvatten ska i största möjliga mån fördröjas där det 
bildas.

Dagvattnet ska, där det är lämpligt med avseende på platsens förutsättning-
ar, avledas ytligt, synliggöras och användas som en resurs.

Kommunen ska vara en förebild för medborgare och andra aktörer genom 
att anlägga hållbara dagvattenlösningar på kommunens fastigheter.

Kommunen ska stimulera fastighetsägare inom kommunen att vidta åtgär-
der för lokalt omhändertagande eller fördröjning av dagvatten.

VA-systemet ska rustas för ökad nederbörd genom att skapa förutsättning 
för lokalt omhändertagande av dagvatten, fördröjningsdammar. Arbeta med 
prioritering av nederbördspåverkan på spillvattensystemet och säkerställ 
kapaciteten i dagvattensystemen. 

Nya dagvattensystem ska dimensioneras för att klara av Svenskt vattens re-
kommendationer inklusive klimatfaktor. I detaljplaneringen av kommunens 
ytor ska dessa planeras för att klara av ett regn med 100-års återkomsttid 
inklusive klimatfaktor.

Mängden tillskottsvatten i spillvattennätet ska minska.

Grundvattenbalansen ska bibehållas och oförändrade grundvattennivåer ska 
eftersträvas.

Dagvattnet ska inte försämra statusen i recipienten eller ge upphov till 
negativ miljöpåverkan.
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AVFALL
Planera för återvinningsstationer och fastighetsnära insamling redan tidigt 
i planarbetet. Säkerställ framkomlighet och god samordning i anslutning till 
bostadsfastigheter. 

SOLENERGI OCH FJÄRRVÄRME
Vid utbyggnad av nya bebyggelseområden ska förutsättningar för solenergi 
beaktas.

Ny bebyggelse i Töreboda tätort ska utformas så att goda förutsättningar 
för utbyggnad av fjärrvärmenätet skapas. Ambitionen är att åstadkomma 
en utbyggnad av fjärrvärme även till tätortens östra sida, vilket kräver en 
efterfrågan från ett antal större objekt för att kunna bära en investering. 

VINDKRAFT
Utbyggnad av vindkraft ska fortsätta inom utpekade områden för  
vindbruk.

Samlokalisering av vindkraftsverk ska prioriteras.

Vid planering av vindkraftsanläggningar krävs ett visst säkerhetsavstånd 
mellan vindkraftverk och kraftledningar. Avståndet ska vara tillräckligt stort 
för att ett vindkraftverk inte ska kunna falla över en kraftledning vid ett 
haveri. Avstånden måste även vara tillräckliga för säker flygbesiktning samt 
mellan kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i vindkraftsanläggning-
ens uppsamlingsnät. Vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd 
lägre än 50 meter bör placeras minst 100 meter från kraftledning. Vind-
kraftverk och master med stag med en totalhöjd över 50 meter bör placeras 
minst 200 meter från kraftledning. Normalt behöver Svenska kraftnät alltid 
involveras vid etablering av verksamheter som förbrukar mer än 100 MW.

Även Post- och telestyrelsen bör involveras inför etablering för att säkerstäl-
la att tekniska störningar orsakade av vindkraft undviks.

Unden 

Etablering av vindkraft i område Unden behöver ske med särskild hänsyn till 
Riksintressen och naturvärden i området.

Inför utbyggnad bör dialog ske med Gullspångs kommun som på andra sidan 
kommungränsen värnar besöksmål, naturreservat och boendeanläggningar 
och har ett utpekat LIS-område vid Åsebol.

Slätte, Valkeberg, Norra Ymsen, Månsaryd
Vid etablering av vindkraft i Slätte, Valkeberg, Norra Ymsen och Månsaryd 
ska hänsyn tas till mindre våtmarksområden, sumpskog och biotopskydd.

Vid etablering i Norra Ymsen bör krav ställas på att utreda om häcknings-
platser finns i inom 3 kilometer från planerat vindkraftverk.
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Ytterligare etablering i Valkeberg ska ske i samarbete med Mariestads 
kommun.

Moholm
Samråd bör ske med Skövde kommun vid en eventuell vindkraftsetablering i 
området. 

Vindkraftetablering i området bör i samband med lokaliseringsprövning be-
höva en mer omfattande analys av fågellivet kring sjön Östen för att utreda 
om lokalen är lämplig.

Inför vindkraftsetableringar i området ska påverkan på riksintresset för 
kulturmiljövården kring Hjälstads kyrka utredas samt påverkan på de kultur-
historiska miljöerna kring Sveneby och Vaholm.

Bällefors
Vid eventuell ytterligare utbyggnad av Bällefors bör påverkan på närliggande 
boendeområden utredas samt hur de utpekade kulturhistoriska områdena 
riskerar att påverkas.

INTERNETUPPKOPPLING
Samtliga nya bebyggelseområden som föreslås i översiktsplanen ska erbju-
das snabb och tillförlitlig internetuppkoppling. Vid planering på landsbyg-
den ska goda förutsättningar skapas för en snabb digital infrastruktur. 
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Industriområdet i södra delen av Töreboda tätort vid Västra stambanan Foto: Peter Hellström
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Miljö, hälsa & 
säkerhet
I detta avsnitt beskrivs de olika risker som finns i kom-
munen och hur översiktsplanen kan minska dessa och 
bidra till god hälsa. Det handlar bland annat om risk 
för ras och skred, förorenad mark och buller. Miljökva-
litetsnormer redovisas för aktuella vattenförekomster, 
buller och utomhusluft tillsammans med förslag på 
åtgärder för att uppnå dem. Ingen bebyggelse bör 
planeras eller uppföras på mark som är eller kan för-
utses bli olämplig med hänsyn till de boendes hälsa 
och säkerhet eller med hänsyn till risken för olyckor, 
översvämning och erosion. 

Risk för erosion, ras och skred 
Ras och skred, liksom erosion, är i många fall en naturlig process men kan 
också utlösas av mänskliga ingrepp i naturen.  I och med förändringar i 
klimatet förväntas riskerna för ras, skred och erosion öka. Ökad nederbörd, 
förändrade grundvattennivåer och fluktuerande vattennivåer påverkar jor-
dens stabilitet negativt och kan öka risken för ras och skred. Ras och skred 
kan innebära en ökad risk för spridning av markförorening från förorenade 
områden och ökad risk för läckage från industrianläggningar. 

STABILITETSKARTERING
Töreboda kommun ligger i det område som enligt Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) "Förstudie, Översiktlig stabilitetskartering i 
finkorniga jordarter" betecknas ha medelhöga risker för ras och skred. I "Hu-
vudstudie, Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter" beskriver 
MSB mer i detalj stabilitetsförhållandena inom ett antal bebyggda områden 
i kommunen. Syftet med kartläggningen är att kommunen ska kunna se var 
det finns behov av detaljerade eller kompletterande stabilitetsutredningar. 
Sådana utredningar har skett av områdena Bällefors, Lagerfors, Moholm, 
Sandbräckan, Älgarås och Töreboda. 

Moholm, Bällefors och Lagerfors
Utmed Tidan konstateras risk för skred och stabiliseringskartering är gjord 
för bebyggelsen i Moholm, Bällefors och Lagerfors. Ytterligare undersök-
ningar förordas i Bällerfors och Lagerfors utmed Tidan, däremot konstateras 
inget sådant behov i Moholm

Älgarås och Sandbräckan
Djupa raviner längs Hovaån och dess två tillflöden från öster skapar risk för 
skred. I utredningen bedöms det som särskilt angeläget att gå vidare med en 

L ÄS  M E R
VISS och Vattenkartan

www.viss.lst.se

HAVS -  O C H  VAT TE N -
MYN D I G H ETE N S
www.havochvatten.se

M S B ,  ÖVE R SVÄM N I N G  
https://gisapp.msb.se/Apps/
oversvamningsportal/enkel-kar-
ta.html

Tillsammans har Statens geo-
tekniska institut (SGI), Sveriges 
geologiska undersökning (SGU), 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), 
Skogsstyrelsen, Havs- och vatten-
myndigheten (HaV) och Sjöfart-
sverket tagit fram en vägledning 
och en karttjänst.
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detaljerad utredning i ett parti i Sandbräckan där slänten ned mot Hovaån 
är som brantast och bebyggelsen ligger nära invid släntkrön och där låga 
säkerhetsfaktorer konstaterats. I Älgarås däremot konsteras inget behov av 
ytterligare undersökning.

Fredsberg och Kvarnbolet
Längs Friaån från Fredsberg till Kvarnbolet konstateras förutsättningar för 
skred. På ett par ställen finns kraftiga raviner samt spår av tidigare skred.

Töreboda
På båda sidor om Göta kanal genom Töreboda konstateras i den översiktliga 
stabiliseringskarteringen att det finns förutsättningar för skred, men inga 
risker påvisas i den kompletterande stabilitetsutredningen. 

Göta kanal
Göta kanal är huvudsakligen utgrävd i ”mjuk” mark, på många ställen 
lerjord. Detta kan innebära ras- och skredrisk. Kanalkanter och sidvallar är 
känsliga för belastning, varför de trafikeras med underhållsfordon endast 
vintertid när marken är frusen. 

Platser för slussar och broar har valts utifrån tillgången på fast mark eller 
berg, för att kunna grundlägga anläggningarna på ett bra sätt. Kommunens 
LIS-områden vid Göta kanal är i huvudsak lokaliserade i anslutning till dessa 
platser. För de utpekade LIS-områdena vid Tåtorp, Vassbacken och Jonsboda 
konstateras dock områdena längs kanalen ha förutsättningar för skred enligt 
SGU's stabilitetskartering.

P OT E N T I E L LT  F Ö R O R E NAD E  
O M R ÅD E N ,  E B H

(Endast de två högsta  
riskklasserna redovisas.)

 
 

 

 

 

 

 

 

Mycket stor risk

Stor risk

Måttlig risk

Liten risk

Ej riskklassade

Känslig 
markanvändning

Mindre känslig 
markanvändning
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MILJÖ, HÄLSA OCH 
SÄKERHET
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Översvämning och skyfall
Stora mängder nederbörd ger en ökad risk för översvämning, både i an-
slutning till befintliga vattendrag och i lågpunkter där vattnet blir instängt. 
Riskerna ökar i takt med ett förändrat klimat.

ÖVERSVÄMNING FRÅN VATTENDRAG
I Töreboda kommun är det vattendraget Tidan som utgör störst risk för 
översvämning. En översvämningskartering (MSB, 2015) är gjord och redo-
visar vattennivån vid 100-års respektive 200-års flöde, anpassade till ett 
förväntat klimat år 2098. Kartläggningen visar att det finns risk för över-
svämning idag och att det finns ett stort behov av att förbereda för att klara 
ännu större översvämningar i och kring Moholm, samt längs med väg 201 åt 
sydost och i Lagerfors. 

SKYFALL 
Skyfall är något som inte kan hanteras i det slutna dagvattensystemet då det-
ta system inte är dimensionerat för sådana mängder vatten. Det är inte hel-
ler rimligt att dimensionera det slutna ledningssystemet för dessa händelser 
då de inträffar för sällan för att det ska vara samhällsekonomiskt rimligt. 
Översvämningsrisken till följd av skyfall för ny bebyggelse behöver istället 
hanteras på markytan och det blir i första hand ett ansvar för kommunen, 
som planläggande myndighet, att hantera. Även riskerna för översvämning 
av befintlig bebyggelse behöver bedömas och värderas. 

För att ha beredskap för hantering av ökade nederbördsmängder och 
häftiga skyfall har låglänta och instängda områden i Töreboda kommun 
identifierats. De ger en första antydan om var i kommunen problem med 
översvämning kan uppstå på grund av skyfall. Lågpunktskarteringen behöver 
kompletteras med beskrivning av markens beskaffenhet samt avrinnings-
möjligheter, diken, vägtrummor, brunnar med mera för att tydligare beskriva 
var vattnet riskerar att bli stående - ett arbete som inletts i samband med 
översiktsplanen.

KONSEKVENSER FÖR BEBYGGELSEN
Töreboda ligger relativt plant och har inga utpräglade lågpunkter som kan 
riskera att stänga in stora mängder vatten. Skola och vårdcentral är något 
högre belägna. Räddningstjänsten vid Borrebodavägen tycks inte ligga i 
anslutning till någon lågpunkt. För samtliga utbyggnadsområden finns dock 

https://www-edit.msb.se/siteas-
sets/dokument/amnesomraden/
skydd-mot-olyckor-och-farliga-
amnen/naturolyckor-och-klimat/
oversvamning/oversvamningskar-
tering-vattendrag/tidan-2015.pdf

https://www.smhi.se/po-
lopoly_fs/1.95726!/Menu/
general/extGroup/attach-
mentColHold/mainCol1/file/
Framtidsklimat_i_V%C3%A-
4stra_G%C3%B6ta-
lands_l%C3%A4n_Klimatolo-
gi_nr_24.pdf

Principillustration för instängda 
områden och avrinningsvägar. Mark-
nivån representeras av den gröna 
linjen. (SWECO 2021)
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Lågpunktskarta för Töreboda. (SWECO 2021)



160 Miljö, hälsa & säkerhet Töreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r

Lågpunktskarta för Moholm och Älgarås. 
(SWECO 2021)
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anledning att studera djupare vilka de lokala riskerna är för översvämning 
vid skyfall. Även övriga samhällsviktiga funktioner behöver bedömas. 

Generellt finns det i Moholm ett helt lapptäcke av lågpunkter där vatten 
riskerar att bli stående. I Moholm sammanfaller samtliga av de utpekade 
utbyggnadsområdena med lågpunkter som riskerar att skapa innestängda 
vattenytor vid häftiga skyfall. 

Älgarås ligger högt i terrängen och befintlig bebyggelse liksom samtliga 
utbyggnadsområden tycks inte vara utsatta för någon överhängande risk för 
översvämning vid skyfall. Konsekvenser nedströms ett utbyggnadsområde 
kan dock behöva utredas.

Markradon
Den större delen av marken i tätorterna utgörs av morän, berg i dagen eller 
isälvsmaterial och lera som klassificeras som normalriskområden för radon. 
En markradonkartering utfördes 1990, där det konstateras att högriskom-
råden inte finns i kommunen. Vid bedömning av områden med förhöjd risk 
används jordartskartan och isälvsmaterial som underlag. Om isälvsmaterial 
överlagras av lera kan det dock trots allt bli höga radonhalter om tätskiktet 
på något sätt punkteras. Någon vidare klassificering görs ej då underlag 
saknas för säkra bedömningar.  

Förorenade områden
I kommunen finns ett antal platser som har konstaterade föroreningar eller 
där föroreningar kan misstänkas finnas med anledning av tidigare eller 
pågående verksamhet. Dessa markområden, sediment och byggnader  är 
registrerade i den nationella EBH (efterbehandling)-databasen. Detta görs 
av Länsstyrelserna. Föroreningarna påverkar miljön på platsen där de finns 
eller genom att läcka ut till omgivningen. För prioritering sker en klassning 
av objekten utifrån föroreningarnas mängd och farlighet. Klass I är den 
allvarligaste medan klass IV är den minst allvarliga. I Töreboda finns för 
närvarande 104 förorenade områden registrerade. Av dessa är ett av klass I 
och sju av klass II. I dagsläget har tio områden genomgått efterbehandlings-
åtgärder, främst bensinstationer.  

Farligt gods
Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom 
eller miljön då de transporteras eller används. Enligt Nationella vägdata-
basen (NVDB) och Trafikverkets väginformationskartor är väg 200 (från 
cirkulationsplatsen vid Hjälstad till kommungränsen Skövde kommun), väg 
200/202 (genom Töreboda tätort), väg 201, väg 202 (från Mariestad till Tö-
reboda), väg 3027 (från Källebacken till Halna) och väg 3042 (från Töreboda 
till Källebacken) rekommenderade transportleder för farligt gods. Västra 
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stambanan är primär led medan vägarna är sekundära leder för farlig gods. 
Transportleder för farligt gods, järnvägar och vägar, utgör en begränsning i 
användning av områden i anslutning till transportleden. 

De platser i kommunen som kräver särskild uppmärksamhet utmed Västra 
stambanan är respektive tätort, Moholm, Töreboda och Älgarås, samt vatten-
verken vid Slätte och Fägre och även vid vattenskyddsområdet för Slätte. På 
väg 202 krävs ytterligare åtgärder för att skydda vattentäkten i Haboskogen. 
Även på väg 200 krävs åtgärder, alternativt ny vägsträckning för skydd av 
Hova vattentäkt. 

Det är oklart vilket behov som finns av farligt godsleden på väg 202 genom 
Töreboda. För att underlätta möjligheten till förtätning och utveckling av 
Törebodas centrum bör möjligheten att flytta eller omlokalisera farligt 
godsleden utredas.

RISKPOLICY
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en riskpolicy och enligt denna 
ska riskhanteringsprocessen beaktas inom 150 meters avstånd ifrån en 
transportled med farligt gods. I policyn framgår zoner som visar möjlig 
markanvändning i förhållande till transportleden. Inga exakta avstånd finns 
angivna utan zonerna är glidande och beroende av platsspecifika egenskaper 
och förhållanden. 

Generellt anges att det ska vara ett bebyggelsefritt avstånd från järnvägen på 
minst 30 meter. I vissa fall kan avstånden vara kortare efter att en riskanalys 
har beskrivit åtgärder som kan medge ett kortare avstånd med bibehållen 
säkerhetsnivån.

Miljöfarlig verksamhet och täktverk-
samhet
Det finns 23 stycken tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter i kommu-
nen, inklusive en tillståndspliktig grustäkt söder om Töreboda tätort. Utöver 
det finns även andra ej tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. 

Det finns ingen Seveso-anläggning i kommunen. 

Buller och vibrationer
De flesta bullerstörningarna kommer från väg- och järnvägstrafik. Bullret 
inverkar på vår trivsel, men vid långvariga eller höga nivåer kan det också 
påverka vår hälsa. Nationella rekommenderade riktvärden gäller i hela 
landet. Bullerkällor i kommunen är de större vägarna och stambanan. Även 
risken för vibrationer för bebyggelse nära järnväg och vägar behöver beaktas 
i planeringen.
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Kraftledningar
Det går två kraftledningar genom kommunen som ingår i det svenska 
transmissionsnätet för el. En 400 kV kraftledning genomkorsar kommunen i 
nord-sydlig riktning och en 220 kV ledning går norrifrån och ned till station 
Moholm i den södra delen av kommunen. Svenska kraftnät är ledningsägare.

För planering av bostäder, skolor och förskolor finns säkerhetsavstånd i 
förhållande till magnetfälten kring kraftledningen. För planering av vindkraft 
finns säkerhetsavstånd i förhållande till risk för haveri samt möjlighet till 
säker flygbesiktning.

Koncessionen för 220 kV ledningen har gått ut och kommunen vill att denna 
flyttas inom ett område i norra delen av Töreboda tätort för att möjliggöra 
utbyggnad av bostäder.

Miljökvalitetsnormer 
För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen, med stöd av 
miljöbalken, meddelat miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer anger 
föroreningsnivåer eller störningsnivåer som inte får överskridas eller 
underskridas. I Töreboda kommun finns det miljökvalitetsnormer som rör 
vattenförekomster och utomhusluft. 

VATTEN
Hav, sjöar, vattendrag och grundvattenformationer delas in i så kallade 
vattenförekomster vilka statusklassas utifrån ett antal kvaliteter. Huvudprin-
cipen är att alla vattendrag ska uppnå god ekologisk status och god kemisk 
status. Alla vattenförekomster förses med en miljökvalitetsnorm vilken är 
juridiskt bindande för myndigheter och kommuner. Avsikten är att myndig-
heternas arbete, till exempel tillsyn och rådgivning riktad mot verksamheter, 
ska leda till att normerna klaras. 

Normerna kopplas till ett årtal när de ska vara uppfyllda. Målet var att alla 
Sveriges vatten skulle ha uppnått minst god status år 2015. I de fall detta 
inte var möjligt kan tiden förskjutas till som längst 2027. Detta gäller flera av 
Töreboda kommuns vatten. 

Översiktsplanen ska ange hur miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och 
underlätta för ställningstaganden i områden som har sämre vattenkvalitet 
eller där miljökvalitetsnormerna för vatten riskerar att inte uppnås.  

I Töreboda finns 21 klassade vattenförekomster, varav 13 är vattendrag, 6 
är sjöar och 2 är grundvattenförekomster. De huvudsakliga orsakerna till 
att vattenförekomster i kommunen inte uppnår god ekologisk status är för 
höga halter av näringsämnen från jordbruket och/eller fysisk påverkan av 
exempelvis vandringshinder. Ett stort problem är det diffusa markläckaget 
av kväve från de enskilda jordbruken. Möjliga åtgärder för minskning av 
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näringsläckage från jordbruket är bland annat anpassade skyddszoner där 
det finns en uppenbar risk för erosion, gräsbevuxna skyddszoner längs vat-
tendrag där det inte finns något krav på att växtmaterialet ska skördas, olika 
åtgärder för att minska förlusterna av fosfor vid spridning av stallgödsel eller 
anläggande av fosfordammar och kalkfilterdiken. Stöd från statlig myndighet 
är av betydelse för att genomföra dessa åtgärder. 

För vissa vattenförekomster, exempelvis för Tidan, kan åtgärdande av 
enskilda avlopp som inte klarar kraven för normal skyddsnivå vara en möjlig 
åtgärd för reduktion av näringsämnen till vattnet. För att uppnå god ekolo-
gisk status är dock åtgärder som rör jordbruket mer verkningsfulla.

Flera av de möjliga åtgärderna för att förbättra vattenförekomsternas ekolo-
giska status rör kraftverk och kraftverksdammar, flertalet av dessa är belägna 
utanför Töreboda kommun.

Läget för den kemiska statusen är ännu så länge dåligt känd. En stor del av 
vattenförekomsterna är inte klassade avseende kemisk status. 

Sjöar och vattendrag
Av kommunens sjöar har Unden och Ymsen otillfredsställande ekologisk 
status. Viken, Östen och Månsarudssjön har måttlig ekologisk status. Velen 
har god ekologisk status.

Karta över vattenförekomster i Töreboda kommun som visar ekologisk status för ytvatten samt 
kemisk eller kvantitativ status för grundvatten.

T EC KE N F Ö R KL AR I N G  M KN 
VAT T E N ,  K VAL I TAT IV  STAT U S
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Av de 13 vattendrag som finns i kommunen har Sänningsbäcken (inklusive 
Sänningen)god ekologisk status. Göta kanal har måttlig ekologisk potential 
med okänd tillförlitlighet. Övrig vattendrag med måttlig status är Edsån, 
Friaån (Horsklippan till Björkulla), Hovaån, Kvarnångsån, Kvarnångsån 
(ovan Månsarudssjön), Mossån övre, Tidan (Tidan till Tibro), Tidan (inlop-
pet i Östen till Vad), Åsebolbäcken, Örlan och Ölebäcken. 

Grundvatten
De två grundvattenförekomster som finns i kommunen uppnår idag god 
såväl kemisk som kvantitativ status. De två förekomsterna är Lokaåsen-Vär-
pe-Fägre och Lokaåsen-Fägre-Åkullamossen.

UTOMHUSLUFT
Utsläppskällor av luftföroreningar i kommunen är de större vägarna. De luft-
föroreningar som undersöks i Töreboda kommun är kvävedioxid, bensen och 
partiklar (deposition). Undersökningarna utförs i form av korttidsmätningar 
och sker med passiva metoder. Mätningarna har kompletterats med sprid-
ningsberäkningar. Luft i Väst har hjälpt kommunen med att göra objektiva 
skattningar enligt gällande kontrollförordning. Sammantaget bedöms det 
inte föreligga någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.

BULLER 
Då Töreboda har färre än 100 000 invånare omfattas kommunen inte av 
krav på att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram enligt förordningen 
(2004:675) om omgivningsbuller (MKN buller). 

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten Östra Skaraborg bedömer att räddningstjänstens nuva-
rande förmåga är tillräcklig för den utveckling av bostäder och verksamheter 
som föreslås i kommunen fram till 2030.
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Fortsatt arbete
Ta fram Skyfallskartering för de avrinningsområden som omfattar 
Moholm, Töreboda och Älgarås. Det är särskilt viktigt att skydda 
betydelsefulla samhällsfunktioner såsom sjukhus, avloppsreningsverk, 
transportleder mm från eventuella översvämmningar.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska följas upp med en handlingsplan.

LONA-bidrag är sökt för sjön Viken, för hydrologiska åtgärder som kan 
vidtas i tillrinnande vattendrag till sjön Viken för att minska vatten-
hastigheten och i samband med detta skapa eller restaurera våtmarker 
för att reducera närings- och sedimenttransporten till sjön. 

Genomför och följ upp kommande VA-plan och dagvattenstrategi. 

Uppdatera VA-planen med bland annat genomgång och uppdatering av 
status för enskilda avlopp samt förslag på åtgärder.

Utveckla VA-planen så att den syftar till att miljökvalitetsnormer för 
vatten ska kunna följas.

En farligt gods-utredning tas fram som belyser motiv för kommunens 
farligt godsleder och redogör för konsekvenser av ändrad sträckning. 
Det gäller i första hand farligt godsled genom Töreboda tätort, men 
även översiktligt för samtliga leder i kommunen.
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Förslag miljö, hälsa & säkerhet
Hänsyn ska tas till verksamheters påverkan på omgivningen vid detaljpla-
nering och bygglov. Denna hänsyn bör vara dubbelriktad. Dels bör inte 
verksamheter lokaliseras för nära befintliga bostäder, dels bör bostäder inte 
lokaliseras nära verksamheter med miljöpåverkan. Hur stora skyddsavstån-
den bör vara är beroende av vilken sorts verksamhet det rör sig om. Därför 
måste en bedömning göras från fall till fall. 

EROSION, RAS OCH SKRED
Områden längs vattendrag vid Sandbräckan, Bällerfors och Lagerfors, som 
har identifierats som ras- eller skredriskbenägna ska inte bebyggas. Istället 
behöver åtgärder vidtas för att så långt möjligt förebygga ras, skred och 
erosion. 

Inför utbyggnad i de utpekade LIS-områdena vid Tåtorp, Vassbacken och 
Jonsboda bör ytterligare stabilitetsutredning genomföras.

Inom de bebyggda områdena i Moholm, Töreboda och Älgarås har däremot 
inte konstaterats särskilda risker för ras och skred.

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL
Länsstyrelsen rekommendationer för att undvika konsekvenser för över-
svämning och skyfall ska följas:

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn.

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och 
eventuella skyddsåtgärder säkerställs.

• Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 
funktionenkan upprätthållas vid en översvämning.

• Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov 
säkerställas.

Bebyggelse ska undvikas i identifierade områden som riskerar att översväm-
mas. 

MARKRADON
Bebyggelse på mark med förhöjda radonvärden ska undvikas. Byggnader ska 
uppföras med radonsäker grund.

FÖRORENADE OMRÅDEN
Plan för hantering av förorenade områden av klass 1 och 2 ska tas fram.

FARLIGT GODS
Länsstyrelsens riskpolicy ska tillämpas vid detaljplanering, vilket innebär att 
riskhanteringsprocessen ska beaktas inom 150 meter från en transportled för 
farligt gods. 
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Som utgångspunkt vid all planering ska ett område på minst 30 meter från 
stambanan vara bebyggelsefritt.

Risk med farligt gods på väg och järnväg ska uppmärksammas genom 
Töreboda samhälle och åtgärder ska föreslås. På lång sikt bör planeras för en 
omledning av farligt gods på väg så att det inte dras genom Töreboda cen-
trum utan istället från Skövdevägen rakt över Göta kanal till Sötåsenvägen.

Risk med farligt gods på väg och järnväg ska även uppmärksammas genom 
Moholm, Älgarås samt övriga berörda områden.

Kommunens dricksvattentäkter säkerställs genom översyn och uppföljning 
av VA-planen samt åtgärder längs väg 200 och väg 202 för att förhindra risk 
för påverkan på Hova respektive Haboskogens vattentäkter.

TÄKTVERKSAMHET
Kommunen har många grusfyndigheter men önskar inte en utökad täkt-
verksamhet avseende naturgrus. Däremot kan ytterligare bergtäkter vara 
aktuella. 

Kommunen är inte intresserade av att peka ut möjligheter till torvbrytning.

BULLER OCH VIBRATIONER
Bullerdämpande åtgärder utmed Västra stambanan i Töreboda tätort ska 
genomföras enligt avtal med Trafikverket. Åtgärderna omfattar bland annat 
bullerskydd utmed järnvägsbron över kanalen.

Behov av bullerdämpande åtgärder genom Moholm och Älgarås bör utredas.

KRAFTLEDNINGAR
Ny bebyggelse i form av bostäder, skolor och förskolor ska placeras minst 80 
meter från en 220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning 
för att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls.

Även vid planering av vindkraftsanläggningar krävs ett visst säkerhetsav-
stånd mellan vindkraftverk och kraftledningar (se förslag till kapitlet Teknisk 
försörjning).

På lång sikt ska möjligheten att flytta del av kraftledningen i norra delen av 
Töreboda tätort utredas. 

MILJÖKVALITETSNORMER
Kommunen ska bedriva tillsyn och ställa krav så att utsläppen av kväve och 
fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att tillförseln av växt-
skyddsmedel minskar. Tillsynen bör samordnas inom respektive avrinnings-
område och samarbete ske över kommungränser för att säkerställa miljökva-
litetsnormer för respektive recipient.
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Kommunen ska prioritera och genomföra sin tillsyn och ställa de krav som 
behövs för att utsläppen av näringsämnen och förorenande ämnen från 
avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster 
där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas 
på grund av sådan påverkan.

Kommunen ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom 
att att prioritera tillsynen av enskilda avlopp och ställa krav på begränsade 
utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas.

Vattenmiljöer ska förbättras exempelvis genom tillskapande av våtmarker, 
restaurering av påverkade vattensystem samt underlätta för vandring av 
fisk och övrig fauna. Befintliga våtmarker ska skyddas och kommunen bör 
initiera och genomföra åtgärder, t ex som LOVA-projekt, där anläggande 
av våtmarker, fosfordammar, kalkfilterbäddar och -diken på jordbruksmark 
initieras och genomförs.

Kommunen ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och fram-
tida dricksvattenförsörjningen. Anläggningar eller åtgärder som väsentligt 
kan skada grundvattnets kvalitet eller mängd, tillåts inte inom befintliga 
skyddsområden eller områden av vikt för kommunens framtida dricksvat-
tenförsörjning. Hänsyn tas även till tillrinningsområden till vattentäkterna. 

Kommunen ska agera aktivt genom att arbeta för att fysiska åtgärder ska 
genomföras där kommunen är fastighetsägare. Där kommunen inte är fast-
ighetsägare bör informationsarbete ske för att för att uppmuntra till olika 
åtgärder. T.ex. Miljöersättning för skyddszoner, skötsel av våtmarker och 
hjälp med att anlägga dessa. För att samordna detta är ett väl fungerande 
Vattenråd en bra samarbetsorganisation.
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Klimatpåverkan & 
klimatanpassning  
Klimatanpassning handlar om att planera för ett stabilt 
samhälle med förutsättningar att möta effekterna av 
ett förändrat klimat. En medveten långsiktig planering 
innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till 
de klimatförändringar som märks redan idag och till 
dem som väntar framöver. Samtidigt behöver åtgärder 
vidtas för att begränsa påverkan på klimatet genom 
minskade utsläpp av så kallade växthusgaser.

Planering för ett förändrat klimat
I kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 finns väl beskrivet hur 
Töreboda kommun förväntas påverkas av ett förändrat klimat fram till år 
2100. Analysen är baserad på SMHI:s regionala klimatsammanställning för 
Västra Götalands län från 2011, dvs före FN:s klimatpanels (IPCC) senaste 
rapporter om den globala uppvärmningen och behöver därför ses över, 
uppdateras och preciseras för att sedan följas upp med en politiskt beslutad 
handlingsplan för klimatanpassning.

Parallellt med klimatanpassningsarbetet behöver strategier tas fram för att 
minska kommunens klimatpåverkan genom minskade utsläpp av växthusga-
ser.

Högre temperaturer
Klimatförändringarna gör att vintrarna blir varmare och risken för vär-
meböljor och extrema sommartemperaturer ökar. I genomsnitt förväntas 
temperaturen i Töreboda kommun öka med cirka 3-5 grader. Störst väntas 
förändringen bli under vintern. Under sommarhalvåret förväntas antalet 
värmeböljor i Töreboda kommun öka kraftigt från dagens cirka 1-2 per år till 
runt 10 per år i slutet av seklet.

En effekt av temperaturförändringen är att behovet av kylning av bostäder 
och arbetsplatser ökar medan behovet av uppvärmning minskar. En annan 
effekt är att vegetationsperioden, det vill säga den period då det är tillräck-
ligt varmt och fuktigt för att växter ska växa, förväntas öka avsevärt. Samti-
digt tros klimatförändringarna även medföra ökade risker för skogsbränder. 
Här är dock prognosen osäker.

I Töreboda kommun finns ingen risk för det som kallas urbana värmeöeffek-
ter och som uppstår i tätbebyggda områden. Det är ändå positivt att planera 
för öppna vattenytor och sammanhängande gröna strukturer som kan 
dämpa värmen i bebyggda miljöer. Vegetation ger skugga och minskar direkt 

H U N D R A ÅR S F LÖ D E  
N E D E R B Ö R D

Ett hundraårsflöde sker då genom-
snittet av ett vattenflöde på en 
viss plats överskrids ungefär vart 
hundrade år.

Risk- och sårbarhetsanalys för  
perioden 2015-2018
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solinstrålning i byggnader och kan förbättra lokalklimatet genom att rena 
luft, utjämna temperatursvängningar, dämpa vind och höja luftfuktigheten. 
Det är därför viktigt att strategier för en sammanhängande grönstruktur och 
för bevarande av viktiga natur- och grönområden i kommunens orter tas 
fram.

Ökad nederbörd och översvämningar
Klimatförändringarna förväntas medföra ökad nederbörd, framförallt på 
vintern, samt mer frekventa skyfall. Så kallade hundraårsflöden förväntas 
komma oftare och skyfallen förväntas bli mer intensiva och allt oftare leda 
till återkommande höga flöden i våra vattendrag. Detta medför risker för 
svåra översvämningar som kan påverka byggnader, infrastruktur och teknisk 
försörjning.

ÖKAD NEDERBÖRD
På länsnivå har den genomsnittliga nederbördsmängden ökat med 13% för 
perioden 1991-2008 jämfört med referensperioden. Mot slutet av seklet 
ökar årsmedelnederbörden med 10-30 procent i länet. Den största ökningen 
av nederbörden sker under vinterhalvåret. Vissa ökningar förväntas också 
under vår och höst, medan nederbörden under sommaren blir ungefär 
oförändrad. 

Den typ av regn som generellt sett skapar störst problem är sådant som 
släpper mycket vatten på kort tid. Sådana kraftiga regn förväntas öka. Den 
största ökningen i länet sker där nederbörden redan idag är kraftigast. Det 
innebär att MTG-kommunerna inte förväntas drabbas lika hårt av kraftig 
nederbörd som vissa andra kommuner, eftersom området mellan Vänern och 
Vättern i dagsläget är det torraste i Västra Götaland och har flest perioder 
utan nederbörd. Antal dygn med en medelnederbörd över 10 mm (vilket 
innebär kraftigt regn) förväntas öka med 5-7 dygn i MTG-området. Detta 
från nivån under referensperioden då denna typ av nederbörd skedde 14-16 
dygn per år i Töreboda.

För att kunna hantera ökade nederbördsmängder behöver låglänta områden 
identifieras, liksom innestängda områden som saknar tillräckliga avrinnings-
möjligheter. Det är också viktigt att det i såväl befintlig som ny bebyggelse 
görs plats för infiltration av dagvatten, så att inte dagvatten- eller avlopps-
ledningar belastas för hårt vid häftiga skyfall. För snabb avrinning för också 
med sig partiklar och föroreningar som leder till försämrad vattenkvalitet 
hos ytvatten.

Det är särskilt viktigt att skydda betydelsefulla samhällsfunktioner såsom 
sjukhus, avloppsreningsverk, transportleder med mera från eventuella 
översvämmningar.
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Konsekvenser av ökad nederbörd beskrivs i kapitlet Miljö, hälsa & säkerhet. 
samt under respektive utbyggnadsområde i kapitlen Den byggda miljön s samt 
Landsbygdsutveckling.

PÅVERKAN PÅ GRUNDVATTEN
Ökade nederbördsmängder på vinterhalvåret kan innebära en ökning av 
grundvattnet men å andra sidan ökar ytavrinningen vid extrema skyfall. 
Under sommartid kommer mindre mängder grundvatten att bildas då torr-
perioder förväntas återkomma oftare. I översiktsplanen redovisas befintliga 
vattenskyddsområden samt pågående och framtida behov av reviderade 
vattentäkter.

I Töreboda kommun förväntas inte ske några större förändringar i grundvat-
tennivåer, men det är ändå viktigt att säkerställa god kvalitet på dricksvatt-
net.

ÄNDRAD VATTENFÖRING OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK
I och med ändrade nederbördsmönster förändras säsongsdynamiken för vat-
tenföringen, som förväntas öka i slutet och början av året men minska under 
vår och sommar. Flödestopparna under våren förväntas försvinna i många 
fall, bland annat som en följd av minskat snötäcke. Ökningen vintertid är i 
medeltal 50-60 procent i länet medan minskningen under vår och sommar 
är i snitt 30-40 procent. 

Mindre vattendrag kan snabbt påverkas av kraftig nederbörd medan ett 
översvämningsförlopp för en stor sjö som Vänern är mer långdraget. För 
Töreboda kommun är det främst utvecklingen i Tidan som har kartlagts. 
I Tidan förväntas vattenföringen öka under vintern, minska vår/sommar 
och vara oförändrad under hösten. Översvämningsrisker hänger ihop med 
särskilt höga flöden. SMHI har därför undersökt förväntad utveckling av 
100-årsflöden. För Tidan konstateras inga större förändringar, men det är 
oklart i vilken utsträckning hänsyn har tagits till klimatförändringar.

Även andra vattendrag, till exempel Friaån, behöver kartläggas med avse-
ende på översvämningsrisk och behov av åtgärder för att fördröja ytvattnet 
inom avrinningsområdet.

Risk för översvämning beskrivs i kapitlet Miljö, hälsa & säkerhet samt under 
respektive utbyggnadsområde i kapitlen Den byggda miljön s samt Lands-
bygdsutveckling.

RAS OCH SKRED
Ökad nederbörd och översvämningar leder till ökad risk för ras och skred, 
vilket beskrivs i kapitlet Miljö, hälsa & säkerhet samt under respektive utbygg-
nadsområde i kapitlen Den byggda miljön s samt Landsbygdsutveckling.
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Minska påverkan på klimatet
Energi- och klimatplan för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, 
2008, drar upp riktlinjer för arbetet med kommunernas minskade klimat-
påverkan och ska samtidigt trygga en effektiv och säker energiförsörjning. 
Visionen sträcker sig dock endast fram till 2020 och är i behov av uppdate-
ring.

De mål och formuleringar som särskilt rör den fysiska planeringen är 
fortsatt relevanta och sammanfattas nedan.

Effektivare och mindre miljöpåverkande transporter
Fysisk planering av befintlig och kommande bebyggelse har möjlighet att 
styra mot ett minskat behov av transporter och/eller mot ökade möjligheter 
att nyttja kollektivtrafik.

Dagligvaruförsörjning bör inte vara beroende av extern handel.

Kollektivresande är mer energieffektivt än resor med egen bil under för-
utsättning att antalet resande är tillräckligt hög. Det är därför viktigt att 
kollektivtrafiken utvecklas så att den kan ersätta bilresor där så är möjligt.

Korta resor står för en stor del av utsläppen från transporterna. Möjligheten 
att gå och cykla vid korta resor behöver främjas genom att erbjuda säkra och 
trygga gång- och cykelvägar.

En förbättrad infrastruktur bör göra det lättare att nyttja spårbundna trans-
porter eller sjötransporter. Hamnar, järnväg och landsväg behöver knytas 
ihop på ett effektivt sätt, till exempel genom kombinationsterminaler.

Effektivare och mindre miljöpåverkande uppvärmning
I Töreboda behöver nuvarande fjärrvärmenät byggas ut, såväl kulvertsystem 
som produktionskapacitet, så att mer av tätortens, inklusive industrins, 
värmebehov kan tillgodoses.

Möjligheterna till att lokalt producera förnybar energi för uppvärmning bör 
tas till vara i högre utsträckning. 

Planeringen av befintliga och nytillkommande områden behöver göras sådan 
att det så långt som möjligt styrs bort från fossilbränslebaserad uppvärm-
ning. De nya hus som byggs bör utformas med rätt metoder och materialval 
så energibesparing och energiåtervinning kan ske.

Byggnader behöver anpassas efter de lokala förhållandena för att undvika 
onödig energiförbrukning. Utformning, teknik och material behöver väljas 
så att energieffektivitet främjas. Vid överlåtande av kommunal mark för 
bostadsbyggnation behöver byggande av lågenergihus stimuleras.



175Klimatpåverkan & klimatanpassningTöreboda ÖP2030 - Utställningshandling

Fö
ru

ts
ät

tn
in

ga
r

Politiska beslut / underlag
Risk- och sårbarhetsanalys Töreboda kommun 2015-2018.

Energi- och klimatplan för MTG-kommunerna, 2008

Fortsatt arbete
Ta fram en handlingsplan för klimatanpassning alternativt uppdatera 
risk- och sårbarhetsanalysen och komplettera med klimatanpassnings-
plan. Identifiera viktiga samhällsfunktioner som kan behöva särskilda 
skydd och åtgärder.

Uppdatera Energi- och klimatplanen inklusive handlingsplan med 
åtgärder.

Lågpunktskarteringen behöver kompletteras med infiltrations- och 
avrinningsmöjligheter för att visa var vattnet kan bli stående.
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Förslag klimatanpassning
HÖGRE TEMPERATURER
Sammanhängande grönstråk pekas ut i Töreboda. De ska bevaras respektive 
kompletteras för att fungera som buffert vid skyfall och översvämningar och 
samtidigt dämpa värmen i den byggda miljön. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt och i så stor utsträckning som möjligt 
hanteras i öppna lösningar. Vattenytor ska fungera som buffert vid skyfall 
och översvämningar och samtidigt dämpa värmen i den byggda miljön.

ÖKAD NEDERBÖRD
Planera för lokalt omhändertagande av dagvatten genom att avsätta 
tillräckliga ytor för fördröjning och infiltration som dämpar risken för 
översvämningar, minskar belastning på avloppsreningsverken och förbättrar 
måluppfyllelsen av miljökvalitetsnormer för vatten.

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Minska klimatpåverkan från transporter genom:

• tillgång till daglig service på gångavstånd inom orterna och utveckling 
av anslutning med kollektivtrafik samt säker gång- och cykeltrafik till 
externa områden för handel.

• utveckling av kollektivtrafiken med syfte att göra den mer attraktiv och 
öka andel resor med tåg och buss.

• minska andel korta resor med bil genom utveckling av gång- och cykel-
vägnätet inom och mellan orter.

• utveckling av bytesnoder där samåkning eller byte till tåg och buss kan 
ske på ett tryggt och effektivt sätt.

Minska klimatpåverkan från uppvärmning genom:

• utbyggnad av fjärrvärmenätet och planering för uppkoppling till fjärrvär-
me vid utbyggnad av nya bostadsområden.

• fortsatt utbyggnad av vindkraft samt utveckling av biogasproduktion.

• stimulera till byggande av lågenergihus samt installation av solenergi vid 
överlåtande av kommunal mark.
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Passagerarbåt i Töreboda Gästhamn
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Mellankommunala &  
regionala frågor
Planeringen av kommunen ska ta hänsyn till förhållan-
den i angränsande kommuner. Frågeställningar som 
berör den egna kommunen återfinns ofta i närliggande 
kommuner och samarbeten kring vissa frågor är därför 
viktiga. Samarbeten sker på flera olika nivåer och är 
både formella och informella. De viktigaste mellankom-
munala frågorna som involverar Töreboda kommun är 
utveckling av Göta kanal, transportinfrastrukturfrågor, 
vatten och avlopp samt vindbruk. En del av dessa 
frågor hanteras inom ramen för de samarbeten som 
beskrivs i ett av de inledande kapitlen, Töreboda i regi-
onen, kring andra frågor behöver samarbete etableras. 

GÖTA KANAL & TURISM
Det finns ett behov av att samarbeta om åtgärder utmed Göta kanal, om allt 
från skötsel och utbyggnad av gästhamnar till gemensamma turismsatsning-
ar som till exempel serviceutbud, information eller cykelleder och logistik 
kring cykeluthyrning. Som ett led i detta pågår arbetet med att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för Göta kanal, på dess sträckning genom Väster-
götland. Avgränsningen för arbetet sammanfaller i huvudsak med riksin-
tresset för rörligt friluftsliv inklusive Töreboda tätort. Syftet är att utveckla 
företagande, besöksmål och gemensamma marknadsföringsinsatser samt 
vara utgångspunkt för den fysiska planeringen. Samarbetet är kommunöver-
gripande mellan Mariestads, Töreboda och Karlsborgs kommuner. Samråd 
beräknas ske under 2021.

Det finns även andra behov av mellankommunala samarbeten inom besök-
snäring. Ett långvarigt sådant är mellan kommunerna Mariestad, Töreboda, 
Gullspång och Karlsborg. Det finns också ett samarbete för framtagande av 
attraktiva turistvägar genom länet.

VÄSTRA STAMBANAN & KOLLEKTIVTRAFIK
För att ytterligare ett dubbelspår ska komma till stånd mellan Göteborg och 
Alingsås är det viktigt att kommuner längs Västra stambanan gemensamt 
driver på frågan. Med dubbelspår kan restiden med tåg kortas och turtät-
heten öka på sträckan till och från Göteborg samtidigt som det skulle ge 
större flexibilitet för godstågstrafiken över hela trafikdygnet samt ge plats 
för tyngre och längre godståg. Frågan bevakas och drivs på i Västra Stamba-
negruppen.
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Det finns ett behov av att samverka kring nya stationslägen längs västra 
stambanan samt busslinjer över kommungränserna, så att det kommer så 
många som möjligt till godo oavsett i vilken kommun de nya stationerna 
hamnar eller längs vilka sträckor nya busslinjer tillkommer.

E20
Töreboda kommun är med och finansierar en utbyggnation av E20 med 
syfte att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet eftersom vägen är en viktig 
del av transportinfrastrukturen för Töreboda. Frågan hanteras i Skaraborgs 
kommunalförbund.

MILJÖKVALITETSNORMER
Flera vattenförekomster korsar kommungränserna och samverkan mellan 
berörda kommuner och myndigheter krävs för att klara miljökvalitetsnormer 
i sjöar och vattendrag.

DRICKSVATTEN & AVLOPPSHANTERING
Dricksvatten och avlopp hanteras över kommungränserna. Töreboda kom-
mun köper vatten av Hova kommun till Älgarås och säljer vatten till Skövde 
kommun från Vassbacken till Tidan. Avloppsvatten från Moholm hanteras av 
Skövde kommun i Tidans reningsverk. 

VINDBRUK
Den största vindkraftsparken i bruk är Valkeberg som ligger i både Marie-
stads och Töreboda kommuner. Vindkraftsparken består av 22 vindkraftverk, 
varav 8 på Törebodas sida. 
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Förslag för mellankommunala frågor
GÖTA KANAL & TURISM
Arbetet med Fördjupad översiktsplan för Göta kanal ska fortsätta i samarbe-
te med Mariestads och Gullspångs kommuner.

Arbetet med Turistvägar och andra gemensamma satsningar inom besöksnä-
ringen ska fortsätta mellan kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång 
och Karlsborg.

TRAFIK
Västra stambanegruppen bevakar och driver på för dubbelspår och ökad 
turtäthet på Västra stambanan.

Samverkan ska ske för effektiv busstrafik över kommungränserna. 

Samverkan ska ske i Skaraborgs kommunalförbund för hantering av utbygg-
nad av E20.

VATTEN
Samarbete behövs för hantering av miljökvalitetsnormer i sjöar och vatten-
drag.

Fortsatt samarbete ska ske om hantering av dricksvatten och avloppsvatten.

VINDBRUK
Flera vindbruksområden ligger i anslutning till kommunens gränser. Inför 
etablering av ny vindkraft ska dialog föras med angränsande kommun.
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Moholms herrgård Foto: Peter Hellström
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Riksintressen
I detta avsnitt redovisas hittillsvarande riksintressen, 
Natura 2000-områden, naturreservat och strandskydd. 
Generellt respekterar kommunen ställningstaganden 
till nu gällande riksintressen och övriga områdesskydd 
enligt miljöbalken. 

Kommunens samlade bedömning  
avseende riksintressen 
Översiktsplanens karaktär såsom vägledande för kommande planering 
medför att konsekvenserna av föreslagen mark- och vattenanvändning inte 
klarläggs fullt ut förrän i kommande detaljplaner, prövning av förhandsbe-
sked, bygglov och miljötillståndsprövningar. 

Inga omfattande ingrepp i de skyddade områdena föreslås i översiktsplanen. 
Med utgångspunkt i att målsättningen vid kommande plan- och bygg-
aktiviteter är att undvika negativ påverkan på riksintressena bedöms ett 
genomförande av översiktsplanens intentioner sammantaget innebära att 
riksintressena respekteras. 

Nedan beskrivs vilka riksintressen och Natura 2000-förordningar som gäller 
för respektive geografiskt område. Endast riksintresse för totalförsvar och 
kommunikation beskrivs tematiskt.

Riksintressen för naturvård, kultur- 
miljövård, Natura 2000, friluftslivet och 
det rörliga friluftslivet. Riksintresse för 
yrkesfisket.  
Riksintresse för naturvård
Riksintresse för naturvård regleras i miljöbalkens 3:e kapitel 6§. Naturvårds-
verket ansvarar för att länsstyrelserna och kommunerna har aktuellt under-
lag. I kommunen finns fem områden som är utpekade som riksintresse för 
naturvård – Ymsen med Fredsbergs mosse, Myrhulta mosse, Unden-Velenområdet, 
Östen samt Degermossen och Store mosse.

Varje medlemsland inom EU ska, med utgångspunkt från fågeldirektivet 
(SPA) samt art- och habitatdirektivet (SCI), utse områden av intresse i ett 
europeiskt perspektiv, att ingå i det EU-gemensamma nätverket ”Natura 
2000”. Av 4:e kapitlet 1 och 8 § miljöbalken framgår att alla sådana områden 

L ÄS  M E R
Riksintressenas utbredning i 
länsstyrelsens portal

https://ext-geodataka-
talog.lansstyrelsen.se/
GeodataKatalogen/?que-
ry=348979366_GeodataKatalo-
gen_AdvancedUser_urlparam&si-
te=AdvancedUser&loc=sv
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i landet är av riksintresse. Länsstyrelsen har tagit fram och antagit bevaran-
deplaner för de fyra Natura 2000-områdena som finns i kommunen – Freds-
bergs mosse, Myrhulta mosse, Uggleberget och Östen.

Riksintresse för friluftslivet
Riksintresse för friluftslivet regleras i miljöbalkens 3:e kapitel 6§. De områ-
den som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för männ-
iskors utevistelse. I kommunen finns tre områden utpekade som riksintresse 
för friluftsliv – Göta kanal, Tiveden och Östen.

Riksintresse för rörligt friluftsliv
Under särskilda hushållningsbestämmelser i miljöbalkens 4:e kapitel 2 § 
finns riksintresset för rörligt friluftsliv redovisat och definierat. Riksintresset 
för rörligt friluftsliv omfattar områden som har särskilt stora värden för 
turism och rörligt friluftsliv. I kommunen finns ett stort, sammanhängande 
område utpekade som riksintresse för det rörliga friluftslivet – Tiveden, Göta 
kanal och sjön Viken.

Riksintresse för kulturmiljövården
Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3:e kapitlet 
6 § miljöbalken. Riksintressen för kulturmiljövården ska avspegla landets 
historia. De är mycket varierande till såväl till storlek som kulturhistoriskt 
innehåll. I kommunen finns två områden utpekade som riksintresse för 
kulturmiljövård – Göta kanal och Sveneby.

Riksintresse för yrkesfisket
Riksintresse för yrkesfisket regleras i miljöbalkens 3:e kapitel 5 §. Mark- och 
vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 
bedrivande. Alla sjöar som hyser minst två yrkesverksamma fiskare bör 
klassas som riksintresse i egenskap av fångstområden för yrkesfisket. I 
kommunen finns två sjöar utpekade som riksintresse för yrkesfisket – Ymsen 
och Viken.

YMSEN MED FREDSBERGS MOSSE

Beskrivning
Ymsen är ett typfall för en sjö vars nivå bestäms av omgivande mossars 
utveckling. Ymsen, som är en grund. näringsrik sjö, har en mycket hög 
fiskproduktion och utgör en värdefull fågelbiotop. Yrkesmässiga fångster av 
fisk i sjön Viken rapporteras till ett ton. 

Fredsbergs mosse är ett myrkomplex vars naturvärden är knutna till storle-
ken, orördheten, det välutvecklade gölkomplexet och den värdefulla fågel-
faunan. Mossekomplexet har en nord-sydlig utsträckning och är cirka 5,5 km 
långt och 1,5-2 km brett. Myrens södra del avvattnas mot Ymsen medan den 
norra delen avvattnas mot Friaån som sedan rinner ut i Vänern. 

SAM R ÅD S P L I K T
Fredsbergs mosse är av riksin-
tresse för naturvården och utgör 
samrådsområde beslutat med 
stöd av 20 § i f.d. Naturvårdsla-
gen. Vissa utpekade åtgärder ska 
föregås av samråd med Länssty-
relsen. Vägområdet för väg 202 
ingår inte i samrådsområdet. 
Detta förordnande gäller också 
fortfarande.

Det finns även en generell 
samrådsplikt enligt 12 kapitlet 6§ 
Miljöbalken, som säger att åtgär-
der som väsentligt kan ändra na-
turmiljön och som inte prövas på 
annat sätt ska föregås av samråd. 
I detta fall med Länsstyrelsen.
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Riksintresse naturvård

Natura 2000

STATLIGA INTRESSEN 
NATUR, KULTUR
& FRILUFTSLIV

Riksintresse kulturmiljövård

Myrhylta 
mosse

Ymsen

Östen

Unden

Velen

Degermossen

Göta kanal

Viken

Store mosse

Fredsbergs 
mosse

Riksintresse friluftsliv
Riksintresse rörligt friluftsliv

Teckenförklaring

Kommungräns

Skog/öppen mark

Vatten

Bebyggelse

Större vägar
Järnväg

Jordbruk

Göta kanal

km631,50

1:200 000
1 cm = 2 km

TIBRO
KOMMUN

SKÖVDE 
KOMMUN

MARIESTADS 
KOMMUN

KARLSBORGS 
KOMMUN

LAXÅ 
KOMMUN

Älgarås

Moholm

Töreboda

GULLSPÅNGS
KOMMUN
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Sjön Ymsen är utpekad som riksintresse för yrkesfiske (79). Havs- och vat-
tenmyndigheten genomför för närvarande en översyn av samtliga områden 
av riksintresse för yrkesfisket vilket kan leda till förändringar av riksintres-
sets omfattning. 

För Natura 2000-området finns en bevarandeplan (SE0540207, LST 2017).

Värdeomdöme för riksintresse för Naturvård (NRO 14042)
Ymsen är ett typfall för en sjö vars nivå bestäms av omgivande mossars 
utveckling. Ymsen, som är en grund näringsrik sjö, har en mycket hög 
fiskproduktion och utgör en värdefull fågelbiotop. Fredsbergs mosse är 
ett myrkomplex vars naturvärden är knutna till storleken, orördheten, det 
välutvecklade gölkomplexet och den värdefulla fågelfaunan

Ställningstagande
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att negativt 
påverka riksintresset för Naturvård för Ymsen med Fredsbergs mosse (NRO 
14042) eller för Natura 2000-området Fredsbergs mosse (SCI, SPA).

Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka 
riksintresset negativt. 

Bevarandeplanen för Natura 2000-området skall följas.

För riksintresset gäller att skogsbruk ska ske med fortsatt stor naturvårds-
hänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen och i områden där förutsättning för 
dessa finns. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i 
kantzoner bör ej utföras. Områdets hydrologi ska skyddas mot dränering, 
vattenreglering, dämning och torvtäkt för att bevara våtmarkens värde. 
Försiktighet gäller även för utsläpp, muddring, avverkning i strandskog 
eller andra ingrepp som förändrar vattenståndet och kan påverka sjöns och 
mossens naturvärden negativt.

För riksintresset gäller att god vattenkvalitet ska bibehållas i Ymsen samt 
bibehållandet av en god fiskstam. 

MYRHULTA MOSSE

Beskrivning
Myrhulta mosse är ett hydrologiskt intakt och relativt orört myrkomplex 
som byggs upp av platåmossar, excentriska mossar och sluttande mossar. 
Här finns även ett soligent kärr, topogena kärr och flera små svagt välvda 
mossar. Myren har en mycket rik vitmosseflora och en intressant kärlväxt-
flora i mesotrofa kärr med mossnycklar, snip, brunag, vitstarr och dytåg. 
Myrhulta mosse är en av länets myrfågelrikaste med ljungpipare, grönbenor, 
tofsvipor, flera par storspov, trana, gulärla, rödbena m.m. Naturvärdena är 
knutna till komplexets mångformighet, den värdefulla skogs-myrmosaiken, 
floran och faunan. 
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STATLIGA INTRESSEN 
TOTALFÖRSVAR,
INFRASTRUKTUR &
YRKESFISKE

Riksintresse totalförsvar, skyddszon 
flygplats

Riksintresse kommunikationer, 
järnväg

Riksintresse kommunikationer, 
väg (ej inom kommun)

Riksintresse kommunikationer, 
tågstation

Riksintresse totalförsvar, 
stoppområde för höga objekt

Hela kommunen:

Teckenförklaring

Kommungräns

Skog/öppen mark

Vatten

Bebyggelse

Större vägar

Jordbruk

Göta kanal

km631,50

1:200 000
1 cm = 2 km

TIBRO
KOMMUN

SKÖVDE 
KOMMUN

MARIESTADS 
KOMMUN

KARLSBORGS 
KOMMUN

LAXÅ 
KOMMUN

Älgarås

Moholm

Töreboda

GULLSPÅNGS
KOMMUN
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Myrhulta mosse är Skaraborgs näst största myrkomplex och området upptar 
en yta på drygt 1100 hektar. 

För Natura 2000-området finns en bevarandeplan (SE0540331, LST 2011).

Värdeomdöme för riksintresse för naturvård (NRO 14043)
Myrhulta mosse är ett mångformigt och orört myrkomplex med representa-
tiva myrtyper. Faunan är representativ och värdefull. Floran är representativ 
med mycket artrik vitmossflora och fattiga och mesotrofa kärr med ovanliga 
arter som till exempel mossnycklar.

Ställningstagande
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att negativt 
påverka riksintresset för naturvård för Myrhulta mosse (NRO 14043) eller 
för Natura 2000-området Myrhulta mosse (SCI, SPA).

Bevarandeplanen för Natura 2000-området skall följas.

Inom riksintresset gäller att skogsbruk ska ske med fortsatt stor naturvårds-
hänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen och i områden där förutsättning för 
dessa finns. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i 
kantzoner bör ej utföras. Områdets hydrologi ska skyddas mot dränering, 
vattenreglering, dämning och torvtäkt för att bevara våtmarkens värde. 
Försiktighet gäller även för täkt, tippning eller andra markarbeten samt dik-
ning, muddring, rensning eller andra förändringar av vattenförhållandena. 
Försiktighet ska även gälla för ny bebyggelse eller andra anläggningar som 
riskerar att negativt påverka naturvärdena.

UNDEN - VELEN OMRÅDET

Beskrivning
Området omfattar sjöarna Undens och Velens nederbördsområden. Om-
rådet präglas av barrskogslandskap med dramatisk topografi, ställvis av 
sprickdalskaraktär. Mindre lövpartier förekommer intill bebyggelse och i 
anslutning till några större grönstensförekomster. Berggrunden består fram-
för allt av gnejser men innefattar även den starkt varierande berggrunden i 
kontaktzonen mellan gnejserna, smålands-värmlandsgraniterna och sveko-
karelska bergarter. Området innehåller ett stort antal grönstensförekomster. 

Unden är en stor och djup klarvattensjö med i förhållande till sjöarealen 
obetydligt tillrinningsområde. I sjön finns ett värdefullt rödingbestånd och 
kalkning har utförts för att rädda rödingbeståndet. Unden har en artrik 
fiskfauna och förutom röding finns öring, hornsimpa, abborre, benlöja, 
elritsa, gers, gädda, lake, mört, nors, sik, stensimpa och storspigg. Undens 
vattenmassa försörjer Göta kanal med vatten och dräneras på så sätt åt både 
Östersjön och Västkusten. 

Tiveden har under lång tid varit ett populärt utflyktsmål och det finns ett 
väl utbyggt system av rid-, vandrings, och cykelleder. I skogslandskapet finns 
flera vackra och omtyckta småskaliga odlingslandskap. 
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Området berör flera kommuner och kräver mellankommunala övervägan-
den.

Värdeomdöme för riksintresse för naturvården (NRO 14036)
Unden är en djup klarvattenssjö med artrik fiskfauna, bland annat bestående 
av rödingbestånd och förekomst av öring och hornsimpa. Velen har under 
flera år studerats bland annat för sin säregna hydrologi. Sjön Sänningen som 
ingår i området har ett flodkräftebestånd och långgrunda stränder med rik 
flora. Området ligger i zonen mellan de västsvenska gnejserna och östra 
Sveriges svekokarelska bergarter. Dess geologi är särpräglad med vulkaniska 
bergarter vid Lindberga och ultrabasiska bergarter vid Velen med bl a brun-
bräken. I områdets norra del finns värdefulla våtmarkskomplex vid Svartsjön 
och Gårdsjön. 

Värdeomdöme för riksintresse för friluftslivet (FO 40)
Omväxlande, naturskönt landskap med många sjöar, vidsträckta skogar och 
intressant kulturlandskap. Möjligheterna att bedriva friluftsliv på land och 
i sjöar under alla årstider är goda. Möjligheterna för fritidsfiske är goda. I 
området finns friluftsanordningar och större friluftsanläggningar samt leder 
för ridning, cykling och vandring.

Genom sin skönhet, säregna beskaffenhet och god bär- och svampförekomst 
har Unden-Velenområdet även intressen för det rörliga friluftslivet, särskilt i 
den östra delen.

Ställningstagande
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att negativt 
påverka riksintresset för friluftsliv för Tiveden (FO 40), riksintresset för 
naturvård för Unden-Velen området (NRO 14036) eller de båda Natura 
2000-områdena (SCI) Uggleberget och Näsaviken.

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort 
bedömning att det inte finns risk för påtaglig skada på riksintresset för 
naturvården, friluftsliv, rörligt friluftsliv i samband med vindbruksområdet i 
Fägremo. Tillståndet är dock överklagat.

Inom riksintresset (NRO 14036) gäller att skogsbruk ska ske med fortsatt 
stor naturvårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen och i områden där 
förutsättning för dessa finns. Även i övrigt bör markanvändningen ske på 
sådant sätt att karaktären av oexploaterat område består. En mycket god 
vattenkvalitet skall bibehållas, särskilt i Unden och kalkning ska utföras 
för att motverka försurningsskador. Naturvärdena påverkas negativt av 
försurning genom nedfall, utsläpp av föroreningar, omföring av lövskog 
till barrskog, dikning, muddring, torvtäkt och byggande i vatten. Andra hot 
mot bland annat de geologiska värdena är bergtäkt, gruvverksamhet samt 
olämpligt lokaliserad bebyggelse och andra anläggningar.
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För att behålla riksintressets (FO 40) upplevelsevärden är karaktären av i 
huvudsak opåverkat och oexploaterat område betydelsefull. Området ska 
därför skyddas från åtgärder och verksamheter som kan skada dessa värdena 
för friluftslivet, såsom exempelvis storskaliga skogsbruksåtgärder, exploate-
ring i form av olämpligt placerad bostadsbebyggelse, industrianläggningar 
eller vindkraft. Området bör även skyddas från bulleralstrande verksamheter 
eller negativ visuell påverkan som telemaster, kraftledningar och vindkraft-
verk. Barriärskapande verksamheter, till exempel vägbyggen, och hinder 
längs stränder får inte påverka friluftslivets utövande på land och vatten.

ÖSTEN OCH SVENEBY

Beskrivning
Östen är en grund lerslättsjö med näringsrikt vatten och riklig vegetation 
i en gammal kulturbygd omgiven av jordbruksmark. Omgivningarna till 
sjön är rika på fornlämningar såsom gamla boplatser, fossil åkermark, 
röjningsrösen och gravfält med stensättningar. Landskapet runt Östen är en 
välbevarad herrgårds och bondebygd som fortfarande bär spår av det agrara 
odlingsmönstret från järnåldern. Landskapet söder och öster om sjön består 
av mestadels stora, öppna åkermarker med enstaka träddungar.

Runt större delen av sjön finns ett bälte med säv och bladvass, som inemot 
land övergår i gräs- och starrmarker. Representativa naturbetesmarker och 
slagna sötvattenstrandängar med riksvärden finns kring större delen av sjön. 
Naturbetesmarkerna utgörs av betade sötvattenstrandängar med inslag av 
björkhage, blandlövhage och buskrik utmark. Sammantaget utgör Östens 
tre ängs- och hagmarksobjekt en av länets största betad strandäng, främst 
utmed sjöns norra delar.

De båda åarna Tidan och Ösan, som genomflyter sjön, är recipienter för 
kommunala reningsverk. Den härigenom ökade närsaltstillförseln till Östen 
har bidragit till att sjöns igenväxning har ökat, speciellt i södra delen. Vid 
normal vårflod ökar sjöns yta med 50 %. De årliga översvämningarna är 
betydelsefulla för sjöns fortbestånd genom att organiskt material bortt-
ransporteras. 

Östen är en av landets värdefullaste fågelsjöar, då den utgör en mycket viktig 
länk i den kedja av rastlokaler som gäss, svanar, änder och vadare är i behov 
av under sin flyttning.

Sjön är till största delen ett fiskevårdsområde och ingår i Tidans avrinnings-
område. 

Området berör flera kommuner vilket kräver samordning och mellankom-
munala överväganden för att säkra riksintressets värden.

Våtmarksområde
Området är också ett så kallat Ramsar-område (Ramsarkonventionen = 
en internationell konvention för skydd av våtmarker som är värdefulla för 
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fågellivet). Under våtmarksinventeringen (VMI) bedömdes området ha det 
högsta naturvärdet, klass 1. Fridlysta djur som noterats vid sjön är bland 
annat bäver och utter. 

Värdeomdöme för riksintresse för kulturmiljö (R 20)
Sveneby säteri utgör en herrgårdsmiljö med välbevarad bebyggelse i järnål-
dersbygd. Säteriet består av en axialt planerad herrgårdsanläggning i rokoko, 
alléer, medeltida kyrka, prästgård från 1800-talets början, torpet Skogen, 
fornlämningar från järnålder och historisk tid. 

Värdeomdöme för riksintresse för friluftslivet (FO 51)
Området karakteriseras av gammal odlingsbygd vid en grund slättsjö. Det 
finns många kulturlämningar i området och slättsjön Östen är en av landets 
mest värdefulla fågelsjöar. Kombinationen av en hög koncentration av 
intressanta kulturmiljöer från många tidsepoker och möjligheten till intres-
santa naturupplevelser vid sjön Östen utgör värdet för riksintresset. Områ-
det bedöms ha en fortsatt god funktion som besöksmål och av betydelse för 
människor som vill uppleva en gammal odlingsbygd med många speciella 
kulturmiljöer samt ett rikt fågelliv där i synnerhet mängden rastande fåglar 
om våren är en stor upplevelse.

Sjön och dess omgivande strandängar är en viktig rastlokal för gäss, svanar, 
vadare och änder under flyttning vår och höst. Vid isvintrar blir sjön isfri 
tidigare än andra omkringliggande sjöar vilket tilldrar sig stora mängder med 
rastande våtmarksfåglar. 

Det finns en tre mil lång cykelled runt sjön Östen som passerar speciella 
kulturmiljöer.

Värdeomdöme för riksintresse för naturvården (NRO 14059)
Östen är en grund lerslättsjö med näringsrikt vatten och en riklig vegeta-
tion. Som häckningslokal är Östen attraktiv och ett 100-tal arter häckar 
i och vid sjön. Bland de mer ovanliga kan nämnas brushane, rödspov, 
rödbena, småfläckig sumphöna och gräshoppssångare. Odlingslandskapet 
är representativt med lång kontinuitet och stor förekomst av betade och 
slagna sötvattenstrandängar kring sjön Östen. Bitvis är växtsamhällena i 
naturbetesmarkerna art- och individrika med arter som stallört, strandviol, 
strandveronika, tretalig slamkrypa, korsslamkrypa, penningblad, vattenblink, 
hornsärv, ävjebrodd och hårsärv. Området utgör värdefull rast- och häck-
ningslokal för fågellivet. Tidan har en rik fiskfauna med rödlistade arter som 
nissöga och asp.

Ställningstagande

Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att negativt 
påverka riksintresset för Naturvård för Östen (NRO 14059), riksintresset för 
Friluftsliv för Östen (FO51) eller för Natura 2000-området Östen (SPA). 
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Inom riksintresset för naturvård (NRO 14059) gäller att  jordbruk fortsatt 
bör ske med naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker, slåtter av 
mader och skötsel av landskapselement. Skogsbruk ska ske med fortsatt stor 
naturvårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen och i områden där förut-
sättning för dessa finns. Det är önskvärt att restaurering sker av igenvuxna 
slåttermader och naturbetesmarker. En viktig förutsättning för bevarandet 
är högre vårvattenstånd med längre varaktighet. 

Områdets värden kan påverkas negativt av minskad madslåtter, upphörd 
betesdrift, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling på olämpli-
ga ställen, vägdragningar, täkt, schaktning, tippning eller andra markarbeten, 
samt olämpligt lokaliserad eller anpassad bebyggelse och anläggningar 
av olika slag. Naturvärdena kan minska vid gödsling av naturbetesmark, 
kemiska bekämpningsmedel utanför åkermark, dikning eller annan markav-
vattning samt friluftsliv i känsliga områden eller borttagning av landskapse-
lement som exempelvis stenmurar. 

Ingrepp som ändringar av vattendragens sträckning eller bottenprofil såsom  
muddring och rensning ska undvikas liksom annan påverkan som medför att 
områdets naturvärde skadas.

Inom riksintresset för naturvård (FO51) bibehålls värdet genom kontinuer-
ligt underhåll av ledmarkeringar, spänger, fågeltorn och stängselgenomgång-
ar samt aktuell och bra information på skyltar. Igenväxning som skymmer 
sikten för fågelskådning, samt slitage och skadegörelse på anordningar ska 
motverkas för att inte försämra upplevelsevärdena. 

Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att negativt 
påverka riksintresset för kulturmiljö Sveneby (R 20). Förutsatt att en 
avvägning görs mot riksintresset för kulturmiljö för Sveneby vid kommande 
detaljplaner och prövning av förhandsbesked eller bygglov bedöms ingen 
risk föreligga för skada på riksintresset för Kulturmiljövård för Sveneby.

DEGERMOSSEN OCH STORE MOSSE

Beskrivning och värdeomdöme för riksintresse för naturvården (NRO 
14076)
Degermossen är ett ovanligt stort myrkomplex med flera hydrologiskt 
orörda och botaniskt intressanta laggar och dråg samt ett rikt fågelliv. Store 
mosse är också en stor mosse med väsentligen orörda mosseplan genom-
skurna av sluttande mossar. 

Ställningstagande
Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka 
riksintresset för Degermossen och Store mosse (NRO 14076) negativt.

Inom riksintresset gäller att skogsbruk ska ske med fortsatt stor naturvårds-
hänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen och i områden där förutsättning för 
dessa finns. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i 
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kantzoner bör ej utföras. Områdets hydrologi ska skyddas mot dränering, 
vattenreglering, dämning och torvtäkt för att bevara våtmarkens värde. För-
siktighet gäller även för täkt, schaktning, tippning eller andra markarbeten. 
Försiktighet ska även gälla för ny bebyggelse eller andra anläggningar som 
riskerar att negativt påverka naturvärdena. 

GÖTA KANAL OCH SJÖN VIKEN
Göta kanal är Sveriges största och mest symbolladdade kanalmiljö, utförd 
1810-32, och har stor teknisk- och kommunikationshistorisk betydelse. 

Göta kanal sträcker sig inom länet från Sjötorp vid Vänern till Karlsborg vid 
Vättern. Kanalen omges bitvis av barrskog med inslag av lövskogsdungar och 
hagmarker, men merparten går genom öppet åkerlandskap. Längs kanalen 
finns alléplanteringar med lönn, lind och framför allt oxel, vilka utgör ett 
mycket tilltalande inslag i landskapsbilden.

Göta kanal förses med vatten från Unden, som därigenom avvattnas dels 
till Västerhavet via Vänern och Göta älv, dels till Österhavet via Vättern och 
Göta kanals Östgötadel.

Göta kanals byggande var ett av 1800-talets största anläggningsarbeten. 
Stora grävnings- och sprängningsarbeten utfördes. Dragvägen, broar, slussar, 
bro- och slussvaktarboställen byggdes.

Göta kanal är en kulturell upplevelse i sig själv och omges också av kulturella 
sevärdheter sammanhörande med kanalen samt cykelleder. I Töreboda 
finns Europas minsta färja i reguljärtrafik. Det finns flera gästhamnar utmed 
kanalen och sommartid finns caféer och hantverksförsäljning på många 
platser. Det gör det till ett variationsrikt och välbesökt turist- och exkur-
sionsområde, rikt på sevärdheter, cykelleder, vandringsleder och möjlighet 
till både kajak och skridsko.

Riksintresset för det rörliga friluftslivet omfattar Tiveden med områdena vid 
sjön Unden och sjön Viken samt området utmed Göta kanal mellan Karls-
borg och Sjötorp. 

Sjön Viken är av riksintresse för yrkesfisket och yrkesmässiga fångster av fisk 
rapporteras till ett ton.

Värdeomdöme för riksintresse för friluftsliv (FO10) Göta kanal
Området är ett omväxlande, naturskönt och intressant kulturlandskap med 
goda förutsättningar för båt-, kanotsport och cykling. Kanalen saknar idag 
betydelse som godstransportled men är internationellt känd och ett av Sve-
riges viktigaste kulturhistoriska byggnadsverk samt en attraktiv vattenväg 
för fritidsbåtar och ett betydande utflyktsmål för landbaserade aktiviteter. 
Camping, stugbyar, strövområden, cykling och bad bidrar till områdets 
värden för friluftslivet. I Töreboda finns en av kanalens gästhamnar. 

Längs kanalen finns parkeringar, strövstigar, vandringsled, cykelleder, 
motionsspår, bryggor, spänger, eldstäder, toaletter, vindskydd, fiskekortsför-
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säljning, hyra av roddbåt, sopsortering, lägerplatser, markerade leder, informa-
tionsskyltar, brukningsvägar, kollektivtrafik, kanotuthyrning, gästhamnar, slus-
sar, campingplatser, båtiläggningsplatser, landtransport för båt, stuguthyrning, 
passagerarbåtar, muséer och cykeluthyrning.

Mellan Vänern och Vättern finns 22 slussar, varav 20 är belägna mellan Hajs-
torp och Sjötorp. Lanthöjden med kanalens högsta punkt och Riksberg-Hajs-
torp med sju slussar på en sträcka mindre än en kilometer pekas ut som två av 
länets mest intressanta delarna av kanalen.

Värdeomdöme för riksintresse för kulturmiljö (R 2) - delen i Fredsberg, 
Björkängs, Fägre och Ekeskogs sn
Göta kanal är Sveriges största och mest symbolladdade kanalmiljö, utförd 
1810-32, och har stor teknisk- och kommunikationshistorisk betydelse. Hela 
kanalsträckningen ingår i riksintresset med broar, slussar, hamnmiljöer, 
löneboställen, varv, vallar, trädridåer, mm, samt järnvägsmiljön vid Töreboda 
som är viktig för förståelsen av kanalens senare historia under 1800-talets 
andra hälft.

Riksintresset berör även Karlsborgs och Mariestads kommuner och kräver 
mellankommunal samordning

Ställningstagande
Kommunen har sedan tidigare flera utpekade LIS-områden utmed Göta kanal 
vilka nu införlivas i översiktsplanen. Ett nytt LIS-område pekas ut i Töreboda 
tätort. Förutsatt att avvägning mot riksintressena för friluftslivet (FO 10), det 
rörliga friluftslivet och för kulturmiljövård (R2) görs vid kommande detaljpla-
nering och prövning av förhandsbesked/bygglov bedöms ingen risk föreligga 
för skada på riksintressena.

Arbete med en fördjupad översiktsplan för Göta kanal genom Mariestads, 
Töreboda och Karlsborgs kommuner pågår. Tillsammans med ett nytt och 
preciserat riksintresse för kulturmiljön kommer den fördjupade översiktspla-
nen kunna peka ut lämpliga möjligheter till utveckling av turistnäringen samt 
viktiga platser och kulturmiljövärden att bevara.

Inom riksintresset för friluftsliv pekas lövskogar, hagmarker och rester av 
odlingslandskap ut som viktiga att bevara och kontinuerligt hävda. Land-
skapsvårdande insatser och vård av de långa trädalléerna utmed kanalen är 
nödvändigt. För besökare bör tillgängligheten till stränder och andra attrakti-
va områden värnas och underhållas. Mark- och erosionsskador ska förebyggas 
eftersom de kan försämra tillgängligheten och möjligheten till cykling. Även 
nedskärning av öppethållande av slussar och bropassager försämrar tillgäng-
ligheten.

Sjön Viken är utpekad som riksintresse för yrkesfiske (78). Ingen förändrad 
markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset negativt. 
Havs- och vattenmyndigheten genomför för närvarande en översyn av samt-
liga områden av riksintresse för yrkesfisket vilket kan leda till förändringar av 
riksintressets omfattning. 
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Riksintresse kommunikationer
Riksintresse för kommunikationer regleras i miljöbalkens 3:e kapitel 8§. I 
kommunen finns ett riksintresse för kommunikationer.

JÄRNVÄG VÄSTRA STAMBANAN

Beskrivning
Västra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Stambanan sträcker sig från 
Stockholm till Göteborg via bland annat Södertälje, Hallsberg, Falköping och 
Skövde. Banan är mycket viktig för person- och godstrafik och ingår även i 
det utpekade strategiska godsnätet.

Ställningstagande
En av de kapacitetshöjande åtgärderna på Västra stambanan som är beslutad 
är att bygga ett förbigångsspår strax norr om Töreboda, på den sträckan som 
skulle omfattas av Södra Vänerlänken och Moholm. 

Längs stambanan ska ett 30 meter brett bebyggelsefritt område finnas.

I framtida nationell plan är det viktigt att öka kapaciteten på Västra stamba-
nan genom åtgärder mellan Göteborg och Alingsås.

Riksintresse totalförsvar
Försvarsmakten har som sektorsmyndighet ansvar att peka ut anspråk som 
är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets militära 
anläggningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar 
för att identifiera mark- och vattenområden som kan vara av riksintresse 
för totalförsvarets civila del. Dessa områden skall skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Behövs ett område för totalförsvarets anläggningar, så ska försvarsintresset 
ges företräde framför andra riksintressen.

SKYDDSZON FLYGPLATS & HÖGA OBJEKT

Beskrivning

Hela kommunen ingår i område för påverkansområde flygplats i form av 
MSA-område, skyddszon för flygplats, på grund av närheten till Karlsborgs 
övningsflygplats. 

Ställningstagande
Inom den MSA-påverkande ytan ska lokalisering av höga byggnader och 
föremål, exempelvis vindkraft, samrådas med berörd flygplats. 

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk 
och byggnader som är högre än 20 meter över mark- eller vattenytan skall 
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remitteras till Luftfartsverket. Detta gäller oavsett position på svenskt 
territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevak-
ningen i Karlskrona remitteras. 

Som en konsekvens av ovanstående ska även alla vindkraftverk som är högre 
än 20 meter över mark eller vattenyta, oberoende av position, remitteras till 
Luftfartsverket. Detta gäller överallt, även inom områden speciellt utpekade 
för vindkraft.

STOPPOMRÅDE FÖR HÖGA OBJEKT - MILITÄR DEL

Beskrivning
En del av kommunen berörs av stoppområde för höga objekt kring riksin-
tresset för totalförsvarets militära del Karlsborgs övningsflygplats. Inom 
stoppområdet kan Försvarsmakten inte acceptera att höga objekt uppförs. 
Med höga objekt avses objekt över 20 meter utanför sammanhållen bebyg-
gelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse enligt Luftfarts-
verkets definition (inom gula områden i Lantmäteriets översiktskarta 1:250 
000). 

Utöver det är hela landets yta samrådsområde för höga objekt för att säker-
ställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess och 
inte alls kan redovisas öppet på karta. Det innebär att alla ärenden i hela 
landet avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. 

Ställningstagande
För att säkerställa att eventuella områden som pekas ut som lämpliga för 
etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt med Försvarsmaktens tekniska 
system ska samtliga ärenden gällande etablering av vindkraft skickas på 
remiss till Försvarsmakten. 

DEN CIVILA DELEN AV RIKSINTRESSET TOTALFÖRSVAR
Det pågår just nu ett arbete där MSB ser över den civila delen av riksin-
tresset totalförsvar. MSB har ett bemyndigande att identifiera mark- och 
vattenområden som behövs för anläggningar som kan vara av riksintresse 
för totalförsvarets civila del. I ett första skede har sektorsbeskrivningar och 
kriterier för riksintresseområdet tagits fram. Länsstyrelser och bevaknings-
ansvariga myndigheter analyserar just nu om det finns anläggningar som bör 
pekas ut som varande av riksintresse.
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