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BAKGRUND OCH SYFTE

Uppdragets bakgrund
Töreboda kommun arbetar med en detaljplan för del 

av fastigheten Järneberg 6:1 i nordöstra Töreboda, 

mellan Göta kanal och väg 200. Planen möjliggör 

drygt 100 bostäder i blandad bebyggelse. Idag ut-

görs området till största del av åkermark. 

Vid samråd av planförslaget under hösten 2021 ansåg 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län att en kulturmil-

jöutredning behöver tas fram rörande planens påver-

kan på riksintresse för kulturmiljövård.

Befintliga utpekanden och 
skydd
Det aktuella området ingår i riksintresse enligt miljö-

balken kap. 3 §6. Avgränsning och beslutstext anges 

på följande sidor.

Det finns inga registrerade fornlämningar inom pla-

nområdet, enligt Fornsök. Längs kanalens västra sida 

finns ett antal kanalmärken, s k alnstenar. 

Syfte med kulturmiljöutred-
ningen
Kulturmiljöutredningens syfte är att utreda vilka vär-

UPPDRAGETS BAKGRUND OCH SYFTE

den inom riksintresset som kan komma att påverkas 

av detaljplanen. Utredningen redovisar vilka föränd-

ringar som kan skada riksintresset och förhållnings-

sätt till utformning, utförande, placering mm för till-

kommande bebyggelse för att undvika och minska 

skada.

Metoder och upplägg
Historik

Områdets historik sammanställs med hjälp av över-

lägg av historiska kartor över området och dess om-

givning samt utifrån tidigare underlag och relevant 

litteratur. Historiken ger svar på vilka spår i landskapet 

som finns kvar idag.

Sammanställning av värden

Med utgångspunkt i historik och platsbesök identifie-

ras områdets kulturhistoriska värden. Värdena kopp-

las till riksintressebeskrivningen som bryts ner i olika 

teman, utifrån motiveringen. Dessa är:

 ■ Göta kanal som kommunikationsled

 ■ Teknikhistoria kopplad till Göta kanal

 ■ Organisering av lön och boställen.

Den tematiska insamlingen av värden komplette-

ras därefter med en synbildsanalys. Synbilderna är 

ett sätt att sammanfoga identifierade värden till en 

upplevelsemässig helhet som visar hur värdena sam-

verkar. Upplevelsen av helhetsmiljön och värdena är 

också olika beroende på varifrån området angörs, vil-

ket synbilderna försöker fånga. 

Konsekvensbeskrivning

I den antikvariska konsekvensbeskrivningen bedöms 

vilken påverkan, effekter och konsekvenser som plan-

förslaget har på områdets kulturhistoriska värden, 

uppdelat på synbilder. I momentet ingår att bedöma 

eventuella kumulativa effekter, det vill säga om pla-

nerade förändringar får följdverkningar i det omgi-

vande landskapet som inte direkt berörs av planen.

Konsekvensbedömningen ligger till grund för en 

sammanfattande bedömning om detaljplanen kan 

riskera att innebära påtaglig skada på riksintresset. 

Detta är en sakkunnig bedömning, frågan om påtag-

lig skada avgörs av länsstyrelsen. I arbetet utgår WSP 

från Riksantikvarieämbetets handbok för riksintresse.

Utifrån konsekvensbeskrivningens resultat tas ett an-

tal åtgärder och rekommendationer fram som syftar 

till att undvika eller minska skada. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Kulturmiljö av riksintresse
Hela utredningsområdet ingår i riksintresset Göta ka-

nal (R 2). 

Enligt miljöbalkens kap. 3 § 6 ska riksintressen skyd-

das mot åtgärder som kan innebära påtaglig skada. 

Det är områdets värdebärande karaktärsdrag som 

ska skyddas. I rutan till höger redovisas riksintressets 

motivtext och uttryck. 

Fördjupningsrapport med förslag till ny av-

gränsning 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram ett 

förslag till ny avgränsning av riksintresset för kultur-

miljövården Göta kanal, men förslaget är ännu inte 

beslutat. Töreboda kommun, i samråd med Länssty-

relsen, menar att underlaget ändå kan utgöra under-

lag till kulturmiljöutredningen. På nästa sida redovi-

sas motiv- och uttryckstexter från det nya förslaget.

Avgränsningen föreslås i stort begränsas till fastighe-

ten Kanaljorden, vilket betyder att större landskaps-

rum som tidigare ingick i riksintresset hamnar utan-

för. Det motiveras bland annat med att de flesta byar 

och gårdar i det omgivande landskapet inte har nå-

FÖRUTSÄTTNINGAR

RIKSINTRESSE GÖTA KANAL (R 2)

Motivering
 ■ Sveriges största och mest symbolladdade kanalmiljö, utförd 1810-32, med stor teknik- och 

kommunikationshistorisk betydelse.

Uttryck för riksintresset
 ■ Hela kanalsträckningen med broar, slussar, hamnmiljöer, löneboställen, varv, vallar, trädridåer, m m, 

samt järnvägsmiljön vid Töreboda, viktig för förståelsen av kanalens senare historia under 1800-ta-

lets andra hälft.  

I området ingår även:  

 ■ Böckersboda by med 1800-talsbebyggelse och fornlämningsområde med fornborg och skeppssätt-

ningar.  

Riksintresset berör Mariestads, Karlsborgs och Töreboda kommuner.

Källa: Riksintressebeskrivning, beslut 1987-11-05, Rev.:1996-08-27

got historiskt samband med kanalen. Åtgärder i det 

omgivande landskapet ska bedömas utifrån hur de 

kan komma att påverka riksintresset.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRSLAG TILL NY MOTIV- OCH UTTRYCKSTEXT FÖR RIKSINTRESSET GÖTA KANAL, VÄSTGÖTADELEN (UTDRAG 
MED RELEVANS FÖR AKTUELLT OMRÅDE)

Motivering
 ■ Utvecklingen av nationella kommunikationsnät och särskilt det tidiga 1800-talets kanalbyggande. Idén om att öppna upp landet med en inre vattenburen 

kommunikationsled, och därmed också undgå Öresundstullen. 

 ■ Den tidiga industrialiseringens tekniska utveckling genom användandet av engelsk kompetens för kunskapsöverföring. 

 ■ Organiseringen av lön och boende genom tjänsteboställen för de anställda vid kanalen. 

 ■ Tidig rekreationsmiljö med persontrafik. 

Uttryck för riksintresset generellt
 ■ Kanalen som ett sammanhängande farbart stråk genom landskapet, på långa sträckor genom ett öppet landskap och kantad av alléträd, samt på vissa delar 

förhöjd i förhållande till omgivande mark. 

 ■ Den för kanalen specifikt skapade fastigheten Kanaljorden, ett grönt område som följer kanalen och bitvis avgränsas av stenmurar eller diken. Återkommande 

miljöer inom Kanaljorden [med] broar, varav en del rullbroar av järn, och tillhörande boställen med ljusmålade mindre bostadshus och rödfärgade ekonomi-

byggnader och staket. 

 ■ Dragvägen på ena sidan av kanalen som gör det möjligt att även uppleva kanalen gående eller cyklande. 

 ■ Anläggningar som visar på kanalens tekniska konstruktion [...] från 1800-talet eller början av 1900-talet. 

 ■ Siktlinjer i båda riktningar i det öppna landskapet som är betydelsefulla för upplevelsen av kanalen. 

Uttryck för riksintresset i Töreboda kommun
 ■ Kanalmiljön genom Töreboda kommun med pirar, fyrar, slussar, broar, boställen och andra tjänstebostäder med uthus och tillhörande anläggningar som tom-

ter och staket, samt hamnbassänger, magasin, pollare, alnstenar och andra byggnader och anordningar för kanalen.

 ■ Byggnader och anläggningar som påminner om kanalens byggnadshistoria [...]

Källa: Sveriges blå band: Ett förslag till ny avgränsning av kulturmiljövårdens riksintresse Göta kanal (R2 respektive E9)
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Kulturmiljö av kommunalt 
intresse
Kommunen saknar kulturmiljöprogram. Det finns 

en  kulturhistorisk inventering av värdefulla miljöer 

och byggnader från år 1983. Den enda byggnad med 

koppling till aktuell plan som finns med är en man-

gårdsbyggnad i Haddeboda. Göta kanal med tillhö-

rande bebyggelse nämns inte i inventeringen.

Plan- och bygglagen
I plan- och bygglagen (pbl) hanteras kulturvärden ge-

nom förvanskningsförbudet, varsamhetskrav, pröv-

ning av lokalisering samt avvägningarna mellan all-

männa och enskilda intressen.

Förbud mot förvanskning (PBL 8 kap 13 §)

Byggnader och bebyggelseområden som anses vara 

särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö-

mässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas 

enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om om-

rådets särart/karaktär väsentligt ändras sker en för-

vanskning. För att undvika en förvanskning måste 

därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särar-

ter identifieras och pekas ut. Dessa ska skyddas och 

ligga till grund för val av eventuella åtgärder, så att 

det kulturhistoriska värdet inte minskar. Förvansk-

ningsförbudet gäller alltid, och ska följas av alla, såväl 

kommunen som fastighetsägare m.fl. Förvansknings-

förbudet ska tillämpas vid alla åtgärder som berör 

miljön.

Varsamhetskrav (PBL 8 kap 17 §)

Varsamhetskravet i plan- och bygglagen gäller 

alla byggnader och innebär att hänsyn ska tas till 

byggnadens karaktärsdrag. Det kan avse sådant som 

byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form 

och byggnadens samspel med omgivningen. Det 

handlar inte bara om trohet mot originalets utseende, 

utan även mot den teknik och material med vilket det 

har åstadkommits.

Plan- och bygglagens andra kapitel

Prövning enligt 2 kap avser lokaliseringen, det vill 

säga markens lämplighet för en åtgärd. Som ett 

allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en central 

och ibland avgörande aspekt för lämpligheten att 

bebygga ett markområde. I 6 § anges att bebyggelse 

Befintlig avgränsning för riksintresset visas av 
svarta streckad linjer, medan det blå området 
är ny föreslagen avgränsning. Del av karta ur 
Sveriges blå band: Ett förslag till ny avgränsning 
av kulturmiljövårdens riksintresse Göta kanal.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

och byggnadsverk ska utformas och placeras på den 

avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan.

Kommunens ansvar

Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt 

ansvar vid planläggning i särskilt värdefulla miljöer. 

Det är kommunens ansvar att det allmänna intresset 

bevakas och prioriteras. Kommunen har även ett 

uttalat ansvar att skydda de särskilt värdefulla 

kulturmiljöerna vid planläggning. Detta innebär 

att kommunen inte ska utarbeta en detaljplan som 

skadar den särskilt värdefulla kulturmiljön och 

ska även besluta om lämpliga bestämmelser som 

garanterar ett fullgott skydd för miljön.

Tidigare framtagna under-
lag och ställningstaganden
Under år 1995 genomfördes en kulturhistorisk inven-

tering av byggnader och miljöer längs Göta kanals 

Västgötalinje. Där redovisas antikvariska aspekter och 

rekommendationer för inventerade miljöer och bygg-

nader. För Gastorps brovaktarboställe konstaterades 

att bostadshuset har förändrats både interiört och 

exteriört så att den ursprungliga karaktären har redu-

cerats. Ekonomibyggnaderna var vid inventeringen 

välbevarade och representerar hela bredden av ut-

husfunktioner med avseende både på djurhållning 

och hushållsbehov och bildade en väl sammanhållen 

miljö. Det ansågs därför värdefullt om bostadshuset 

kunde återställas till ett mer ursprungligt utseende 

och att samtliga tak åter täcktes med lertegel. Vidare 

betonas brons betydelse och de bevarade grindstol-

parna som kan berätta om brovaktarens arbetsupp-

gift att stänga grinden vid broöppning. Det konstate-

rades att trafiken över bron inte bör öka. De få äldre 

järnbroar som finns bevarade längs kanalen bedöm-

des vara ett karaktäristiskt och omistligt inslag i ka-

nalmiljön. 
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HISTORIK

Historik
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HISTORIK

Haddeboda och Järneberg 
ca 1710-1820
Det aktuella området har historiskt varit jordbruks-

mark tillhörande byarna Haddeboda och Järneberg i 

Björkängs socken. Byarnas bebyggelse ligger sydost 

respektive nordost om planområdet. Genom histo-

riska kartor går det att följa områdets utveckling från 

tidigt 1700-tal. 

På en karta över Haddeboda från år 1710 framgår att 

den södra delen av området bestod av hemmanets 

gärden för utsäde och den norra delen bestod av åker 

tillhörande Järneberg. 

Den ”backe” som finns markerad på inägorna på 1710 

års karta, liksom en väg/ett vattendrag mellan Had-

deboda by och Kårstorp i väster, är inslag i landska-

pet som återkommer på kartorna under 1700- och 

1800-talen. 

HISTORIK

Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

Utsnitt ur karta över Haddeboda 1710.
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HISTORIK

På en karta upprättad i samband med Haddebodas 

storskifte år 1771, syns Haddebodas inägor och Järne-

bergs mark i norr. Vid denna tid var Haddeboda och 

Järneberg skatterusthåll, d v s skattehemman som var 

rusthåll i kavalleriet. 

Haddebodas mark inom planområdet var en del av 

Västra gärdet och bestod av ”grund och styv lerjord”. 

Vägen över gärdena, i områdets södra del, var en sam-

fälld gata, ”mycket sanck och af djupa wattuhålor”.  

1783 storskiftades Järneberg, då kronorusthåll, d v s 

ägt av kronan. Järnebergs mark inom planområdet 

utgjordes av åkermark av ”ganska styv lera”. Det står 

att Järneberg hade så vidsträckta gärden att ”de ej 

hinnes väl skötas och gödas”. Norr om aktuell åker-

mark gick en väg, den som senare kom att ledas över 

Göta kanal med en bro vid Gastorp. 

Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

Utsnitt ur storskifteskarta för Haddeboda 1771.
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HISTORIK

Göta kanal
Kort om Göta kanals tillkomst

I århundraden hade det funnits en vision om att binda 

samman sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mä-

laren till en segelled och på så sätt förena Västerhavet 

och Östersjön. 1809 fick Baltzar von Platen i uppdrag 

av Gustav IV Adolf att utforma ett förslag till Göta 

kanal. von Platen hade redan några år tidigare pu-

blicerat ”Afhandling om canaler genom Sverige med 

särskildt afseende å Wenerns sammanbindande med 

Östersjön”, vilken till stor del baserades på ett arbete 

av den tidigare kanalutredaren Daniel af Thunberg, 

överdirektör för Trollhätte kanalverk. Utredningen var 

klar samma år och 1810 gavs tillstånd att bygga Göta 

kanal. von Platen fick i uppdrag tillsammans med den 

välkände engelske kanalbyggaren Thomas Telford  

staka ut kanalens sträckning. Telford hade erfarenhet 

från England av den s k torrtekniken, som Göta kanal 

byggdes med..

Torrtekniken innebar att vattendrag i landskapet 

undveks för att slippa ta hänsyn till deras oberäkne-

liga vattenstånd och vattenflöde under både bygget 

och driften av kanalen. Det har resulterat i att kanalen 

på vissa ställen ligger högre i landskapet än de topo-

grafiskt lägsta punkterna, vilket gör att den ger ett 

främmande intryck.  

Ett markområde med en bredd på 200 alnar avsattes 

för kanalens framdragande. Från en större skogsareal 

togs det virke som behövdes för slussportar och bro-

ar. Kanalen drogs genom ett gammalt odlingsland-

skap och det var inte ovanligt att hänsyn inte togs till 

befintlig bebyggelsestruktur, odlingsmarkernas läge 

eller det äldre vägnätets struktur. Sättet att korsa be-

fintliga vägar resulterade i flera broar med tillhörande 

brovaktarboställen. 

Tekniken för att bygga kanalen fanns egentligen inte 

vid tiden. I början användes hacka, spade och pumpar 

av trä samt skottkärror med järnskodda trähjul. Under 

arbetets gång kunde nya uppfinningar tas i bruk, ex-

empelvis lyftkranar, pumpverk, mudderverk och op-

tiska instrument. Arbetet påbörjades 1810 i Sjötorp, 

Påvelstorp, Forsvik, Motala, Berg och Söderköping för 

att få till en vattenväg mellan Viken, Vättern och Bo-

ren för materialtransporter. 58 000 soldater deltog i 

arbetet att färdigställa kanalen. Billig arbetskraft var 

en förutsättning för att kanalen kunde byggas på det 

sätt som den gjordes. 

Västgötalinjen kunde invigdas år 1822 och Östgöta-

linjen tio år senare. 

Göta kanal under 1900-talets andra hälft – 

turism och upprustning 

Göta kanal blev med tiden omodern och otillräcklig 

med sina begränsningar för lastfartygstrafik. Efter-

som kanalen hade stor betydelse som turistled beslu-

tades att det var som sådan den skulle fortsätta och 

anpassas till. Trafik med lastfartyg upphörde 1976. 

Sedan dess är kanalen avsedd för person- och passa-

gerartrafik under sommartid.

Staten förvärvade Göta kanalbolag med kanalan-

läggningar, tillhörande byggnader och mark år 1978. 

Byggnader och broar renoverades de följande åren. 

Slussportar och luckor mekaniserades.
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HISTORIK

Miljöer och byggnader 
längs Göta kanal
Till kanalen hör en mängd byggnadsverk och miljö-

er. Nedan ges en kort genomgång över de typer av 

kanalmiljöer och byggnadsverk som är relevanta för 

planområdet.

Kanaljorden

Den mark som avsattes för kanalen var 200 alnar 

bred, d v s 118,8 meter. Marken längs kanalen, unge-

fär 50 meter på varje sida, användes för tjänstebostä-

der med tillhörande mark för djurhållning och odling, 

för lastageplatser med tillhörande magasin och har i 

viss mån senare arrenderats ut till privatpersoner för 

att bygga bostäder på. 

Broar

Ursprungligen var broarna över kanalen i trä, men 

ingen träbro finns kvar. De första järnbroarna tillver-

kades 1825 vid Motala Verkstad och gjordes i en gju-

ten konstruktion. De ersattes under 1840-talet av en 

konstruktion i nitad stålplåt. Järnbroarna har oftast 

en vägbana i träplank och broräcken i järn i en fack-

verkskonstruktion. Under vägbanan är underredet 

utformat i valv. Valvbågarna liksom broräckena har 

haft en färgsättning i grönt och vitt. Broarna är så kall-

lade rullbroar, d v s att de kan rullas bort horisontellt. 

- från början manuellt men senare elektrifierade. Idag 

finns ett fåtal av rullbroarna kvar.

I anslutning till alla broar, och slussar, finns vingmurar, 

som tar emot energin från båtarnas vågor när kanalen 

smalnar av. De skyddar också bromurverket längre in 

från kanalens vatten. 

Sidovallar

De jordmassor som grävdes upp för kanalen använ-

des för sidovallar. Vallarnas bredd och höjd varie-

rar utifrån den naturliga terrängen. På några ställen 

ligger kanalen på samma höjd som det omgivande 

landskapet. 

Skoning

På de flesta ställen grävdes en skvalpbank överst i 

jordskärningen. Den kläddes med sten, på Västgöta-

sidan oftast med icke ordnad sprängsten. Från början 

fanns strandskoning inte i någon större utsträckning, 

men med ångfartygens intåg ökade behovet för att 

minska svallvågornas effekter på kanalbankarna. 

Dragvägen, alnstenar, pollare

Längs hela Göta kanal går en dragväg som från bör-

jan som stig för oxar och hästar som drog fraktskutor 

mellan stationerna. Dragvägen växte igen på flera 

ställen efter att nyttotrafiken på kanalen upphörde, 

men rustades upp under 1970-talet. 

Längs dragvägen finns alnstenar som markerar av-

stånd med 1000 alnars mellanrum, vilket motsvarar 

594 meter. Alnstenarna är i kalksten och markerade 

med nummer och årtal. 

I anslutning till dragvägen finns pollare, de flesta i 

sten. De ursprungliga pollarna var i trä, men ersattes 

av sten under 1800-talet. Stenpollarna tillverkades av 

stenhuggare utifrån ritningar. 

Vaktboställen

Längs kanalen uppfördes tjänstemanna- och arbe-

tarbostäder till bland annat ingenjörer och sluss- och 

brovakter. De tidigast uppförda vaktbostäderna var 

samtida med kanalen och den senaste byggdes på 

1920-talet. De flesta vaktbostäderna uppfördes mel-

lan åren 1860 och 1915, oftast i timmer på naturstens-

sockel. Boningshusen hade trots sina olika tillkomst-

perioder flera gemensamma drag. De flesta hade 

planlösning likt en enkelstuga med ett inrett rum på 
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vinden och fasader med liggande fasspontpanel i gul 

kulör. Från år 1865 sattes en träskylt med sluss- eller 

bronamnet upp på byggnadernas gavlar mot kana-

len. Sedan dess har flera generationer av dessa skyltar 

funnits. 

Sluss-, brovakter och inspektörer skulle vara självför-

sörjande på färskvaror och bedrev därför jordbruk i 

liten skala vid sidan om sina arbeten vid kanalen. Till 

varje boställe hörde ekonomibyggnader, bland annat 

en ladugård. Avkastningen från jorden var en del av 

lönesystemet. Tvättstugor uppfördes vid flera bostäl-

len på 1950-talet. Vaktboställenas trädgårdar hade 

delvis nyttokaraktär med fruktträd och bärbuskar. 

Under 1960-talet moderniserades många av bo-

ningshusen med wc och dusch. Ofta byggdes den ur-

sprungliga verandan om till badrum vilket förändrade 

byggnadernas karaktär. 

Trädplanteringar

Längs kanalen planterades träd som ek, oxel, lind, 

lönn och ask. När ångbåtarna började trafikera kana-

len fick svallvågorna efter dem effekter på kanalban-

kerna. Istället för att klä alla kanalbanker med sten  

planterades snabbväxande träd som vide, pil och al, 

vars rötter kunde binda jorden. Det fungerade dock 

inte som tänkt. Alens rötter var för ytliga, medan an-

dra rötterna orsakade läckage i vallarna. Trädalléerna 

och friare planterade träd har blivit viktiga inslag i 

landskapsbilden längs kanalen. 

Kulvertar och bigravar

För att kanalen, som byggdes som ett slutet vatten-

system, skulle hålla en jämn vattennivå behövde kor-

sande vattendrag ledas bort för att inte sammanföras 

med kanalen. Åar och bäckar leds därför under kana-

len i kulvertar av murade valv. Kulverterna byggdes 

i närheten av slussar eller broar, eftersom kanalen är 

smalare där. Mindre diken samlades upp i grävda bi-

gravar längs med kanalen. Bigravar finns längs i stort 

sett hela kanalen och är placerade vid kanalområdets 

gräns. 
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Gastorps bro och brovaktar-
boställe
Kanalen drogs tvärs över den väg som gick mellan 

Järneberg och Gastorp i väster. Därmed fick en bro 

byggas över kanalen och Gastorps bro med tillhöran-

de brovaktarställe tillkom. Eftersom kanalen byggdes 

med s k torrteknik fick ett vattendrag ledas under 

kanalen genom en kulvert byggd i ett valv. Alnstenar 

placerades längs kanalens västra sida. 

Den första brovaktarbostaden var belägen på brons 

västra sida, till skillnad från den som finns vid bron 

idag. Läget på den västra sidan förklarar varför bron 

med brovaktarboställe fick namnet Gastorp. På laga 

skifteskartan för Gastorp från år 1846 syns brovaktar-

huset och bron. Det finns inga ekonomibyggnader på 

kartan. 

På den häradsekonomiska kartan från 1877-82 har en 

ekonomibyggnad tillkommit på östra sidan, ladugår-

den. Den uppfördes år 1865. Det fanns också loge, 

vedbod med dass, tvättstuga och jordkällare, men 

ingen av dessa var enligt kartan uppförda ännu. 

Den nuvarande brovaktarbostaden uppfördes 1904 

på kanalens östra sida. Varför läget ändrades har 

inte framkommit, men kanske ville man samla all be-

byggelse på samma sida om kanalen. Bostadshuset 

byggdes i timmer på en sockel av natursten. Fasa-

derna kläddes med träpanel, omväxlande stående 

och liggande. En restaurering ska ha skett 1933.

Brovaktarbostaden byggdes om och modernisera-

des på 1960-talet med dusch och wc som placera-

des i den ursprungliga verandan som byggdes in. 

Bron i Gastorp är en av de kvarvarande äldre rull-

broarna i järn. Bron flyttades till Gastorp från Rot-

kilen vid 1980-talets slut. Bron kan vara byggd år 

1838 eller tidigare. Bron som tidigare fanns i Gastorp 

flyttades till ett vattendrag västerut för att fungera 

som gång- och cykelbro. Tidigare fanns en grind vid 

brons västra brofäste som brovakten stängde vid 

broöppning.

Mellan Gastorp och Töreboda planterades en allé 

med oxlar, som blev ett karaktäristiskt inslag i land-

skapet med de vita blommorna om våren och röda 

bären på hösten. Nya oxlar planterades under sent 

1900-tal vid brovaktarstugan. 

Utsnitt ur lagaskifteskarta över Gastorp år 1846. 
Kartan visar att brovaktarbostaden låg på kana-
lens västra sida, samt kulverten som leder ett 
vattendrag under kanalen. 

Brovaktarbostället i Gastorp 1910. Foto Erik Rud, 
Mariestad-Töreboda bildarkiv
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På den ekonomiska kartan från 1958 syns brovaktar-

bostaden som har uppförts på sin nuvarande plats, 

öster om kanalen. Trädplanteringarna på kanalens 

bägge sidor syns också. Utredningsområdet är fort-

satt jordbruksmark. 

Ett modernt manöverhus uppfördes intill bron under 

1900-talets andra hälft. 

Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

Utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1958.
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Motivering till temat

Temat är kopplat till (förslaget till ny) riksintressebe-

skrivnings motiv som rör Göta kanal som nationellt 

kommunikationsnät och idén om att öppna upp 

landet med en inre vattenburen kommunikationsled, 

och därmed också undgå Öresundstullen. 

Värdebärande egenskaper

Landskap

 ■ Kanalen som ett sammanhängande farbart 

stråk genom landskapet (1).

 ■ Det agrara landskapet som visar hur kanalen 

drogs genom ett till landskap som till stor del 

brukades inom jordbruket (2).

 ■ Siktlinjer i landskapet, från kanalen mot od-

lingslandskapet och tvärtom (2).

 ■ Trädplanteringar längs kanalens bägge sidor 

som bildar ett karaktäristiskt inslag i landska-

pet (3). 

Vägnät

 ■ Dragvägen på kanalens östra och västra sidor 

Göta kanal som kommuni-
kationsled

Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

KULTURHISTORISKA TEMAN OCH VÄRDEN

6

 1 1

3

55

7

2

4

9

88



WSP Samhällsbyggnad | 21

KARAKTÄRISERING OCH ANALYSRESULTATKULTURHISTORISKA TEMAN OCH VÄRDEN

berättar om en tidigare funktion och ger idag 

möjlighet att uppleva kanalen till fots (4). 

Byggnader/byggnadsverk

 ■ Bron över kanalen är en av få bevarade äldre 

rullbroar längs kanalen och visar en typisk 

utformning och färgsättning för Göta kanal (5).

 ■ Brovaktarbostället med tillhörande ekonomi-

byggnader (6).

Detaljer

 ■ Pollare i natursten  längs kanalens bägge sidor 

(7).

 ■ En alnsten på kanalens västra sida (8).

 ■ Grindstolpar i natursten visar hur bron stäng-

des av vid broöppning och berättar om en av 

brovaktarens arbetsuppgifter (9).

Vy mot Gastorps brovaktarbostället från dragvägen i sydväst. 

På bilden syns den östra dragvägen med träd-
plantering och pollare.
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Teknikhistoria kopplad till 
Göta kanal
Motivering till temat

Temat är kopplat till (förslaget till ny) riksintresse-

beskrivnings motiv som rör den tidiga industrialise-

ringens tekniska utveckling genom användandet av 

engelsk kompetens för kunskapsöverföring vid byg-

gandet av Göta kanal.

Värdebärande egenskaper

Landskap

 ■ Den för kanalen specifikt skapade fastigheten 

Kanaljorden (1), avgränsad i öster av ett dike. 

 ■ Kanalens skoning med stenbelagda slänter (2). 

Vägnät

 ■ Vägen som ansluter till bron. Vägen visar hur 

kanalen drogs tvärs över befintligt vägnät och 

är anledningen till att en bro med tillhörande 

brovaktarboställe finns just på den här platsen 

(3). 

Byggnader/byggnadsverk

 ■  Bron – rullbro av järn med typisk färgsättning 

och utformning för Göta kanals broar (4). 

 ■ Vingmurar i anslutning till bron visar hur ka-
Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

2

1

4
3



WSP Samhällsbyggnad | 23

KARAKTÄRISERING OCH ANALYSRESULTATKULTURHISTORISKA TEMAN OCH VÄRDEN

nalens bro- och slusskonstruktioner är utförda 

(4).

 ■ Kulvert (4) för att leda vattendrag under ka-

nalen och bigravar berättar om torrtekniken 

som användes vid kanalens anläggande och 

som var en av de tekniker och kunskaper som 

inhämtades från England. Kulverten är ett 

exemple på hur torrtekniken påverkade det 

befintliga landskapet.

Bron med den för Göta kanal typiska vita och 
gröna färgsättningen.

Vingmur i anslutning till bron.

Kulverten var svårfotograferad vid besöket. Den 
är en viktig del i kanalens teknikhistoria.
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Organisering av lön och bo-
ställen
Motivering till temat

Temat är kopplat till (förslaget till ny) riksintressebe-

skrivnings motiv som rör organiseringen av lön och 

boende genom tjänsteboställen för de anställda vid 

Göta kanal. 

Värdebärande egenskaper

Landskap

 ■ Kanaljorden som brukades av brovaktaren i 

det småskaliga jordbruk som bedrevs vid sidan 

om brovaktararbetet (1). 

Byggnader/byggnadsverk

 ■ Brovaktarboställe med tillhörande ekonomi-

byggnader (2) intill bron (3).

 ■ Bostadshusets äldre karaktärsdrag som natur-

stensgrund, tegelskorsten, gulmålad träpanel, 

skylt med brons namn. 

 ■ Ekonomibyggnaderna (2) har karaktäristisk 

utformning med rödfärgade fasader, svarta 

portar och originalfönster med dekorativ 

utformning. De berättar om det småskaliga 

jordbruk som bedrevs av brovaktaren.  
Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

2

1

4 3
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Brovaktarbostället med bostadshus och ekonomibyggnader. Foto taget från söder.

Kanaljorden mellan dragvägen och planområ-
det brukades av brovaktaren.

Tvättstugan tillhörande brovaktarbostället.

Grönska

 ■ Brovaktarboställets trädgård med fruktträd 

och ett äldre lövträd intill vägen (2). Fruktträ-

den visar trädgårdens nyttokaraktär. 

Detaljer

 ■ Grindstolpar i natursten vid bron kan berätta 

om en av brovaktarens arbetsuppgifter 

(4).

 ■ Grindstolpar i natursten vid ekonomi-

byggnader bidrar till en äldre karaktär (2).
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Urval
Nedan beskrivs områdets kulturhistoriska värden, 

identifierade i temana tidigare, med utgångspunkt i 

ett urval av synbilder. Syftet med synbilderna är att 

ge en samlad bild av kulturmiljön - dvs hur kulturmil-

jövärdena samverkar till en helhet. Urvalet är gjort för 

att vara representativt för värdena men också för att 

vara strategiska med utgångspunkt i planerade för-

ändringar i området.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN GENOM SYNBILDER

33 55

44

11

22 44

Från dragvägen på kanalens västra sida mot 
brovaktarbostället i norr.

Från dragvägen på kanalens västra sida mot 
utredningsområdet i öster.

Från avfart väg 200 i öster mot brovaktarbostäl-
le i väster samt mot planområdet i sydväst.

Från väster om bron mot bro och brovaktarbo-
ställe i öster samt utredningsområde i sydost.

Från Haddeboda mot utredningsområdet.
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Utredningsområde

¯

0 290 580145 m
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Synbild 1 är tagen från söder, från dragvägen på ka-

nalens västra sida, mot Gastorps bro i norr samt mot 

utredningsområdet i nordost.

Göta kanal som kommunikationsled

Landskap

 ■ Kanalen genom landskapet.

 ■ Odlingslandskapet i öster kan berätta om 

att kanalen drogs genom ett till stora delar 

agrart landskap.

 ■ Dragvägen på kanalens bägge sidor.

 ■ Trädplanteringar på kanalens bägge sidor är 

ett karaktäristiskt inslag i landskapet och visar 

kanalens sträckning på håll. 

Bebyggelse/byggnadsverk

 ■ Gastorpsbron möjliggör passage över kana-

len och berättar om hur kanalens drogs tvärs 

över det befintliga vägnätet.

Detaljer

 ■ Pollare längs kanalen. 

 ■ Alnsten/ar längs kanalens västra sida berättar 

om dragvägens tidigare användning

Upplevelsemässiga värden

 ■ Kanalen som inslag i landskapet upplevd från 

Synbild 1

dragvägen. 

 ■ Vyer mot landskapet från kanalen.

 ■ Gastorps bro och brovaktarbostället är synliga 

på långt håll när man angör området via drag-

vägen söderifrån. De utgör ett blickfång i norr.

Teknikhistoria kopplad till Göta kanal

 ■ Strandskoning, som särskilt när vattennivån i 

kanalen är låg, utgör ett karaktäristiskt inslag i 

landskapet. 

Organisering av lön och boställen

Landskap

 ■ Kanaljorden som löper längs med kanalen och 

avgränsas mot utredningsområdet genom ett 

dike.

Bebyggelse

 ■ Brovaktarbostället med tillhörande ekonomi-

byggnader. 
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Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

Bro och brovaktarbostället 
är  i blickfånget när området 
angörs via dragvägen söderi-
från.

Kanalen genom landskapet

Dragvägen berättar om hur 
kanalen användes historiskt 
och är viktig för att uppleva 
kanalen till fots idag.

Odlingslandskapet i öster berättar att 
kanalen drogs genom ett till stora de-
lar agrart landskap.

Trädplanteringarna på kanalens bäg-
ge sidor är ett karaktäristiskt inslag i 
landskapet och visar kanalens sträck-
ning på håll.

Kanaljorden brukades av brovaktaren, 
och ger ett avstånd mellan kanalen 
och omgivningarna.

Strandskoningen utgör 
ett karaktäristiskt inslag 
längs kanalen när vatten-
nivån är låg. 

Planområdet är markerat med röd linje.
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Göta kanal som kommunikationsled

Landskap

 ■ Odlingslandskapet i öster kan berätta att 

kanalen drogs genom ett till stora delar agrart 

landskap.

 ■ Kopplingen mellan odlingsmark och agrar 

bebyggelse i Haddeboda.

 ■ Trädplanteringarna längs kanalen.

Teknikhistoria kopplad till Göta kanal

 ■ Skoning som, särskilt när vattennivån i kanalen 

är låg, utgör ett karaktäristiskt inslag i landska-

pet. 

Organisering av lön och boställen

Landskap

 ■ Kanaljorden som löper längs med kanalen och 

avgränsas mot utredningsområdet genom ett 

dike.

Synbild 2

Strandskoningen utgör ett karaktäris-
tiskt inslag längs kanalen. 

Odlingslandskapet i öster kan berätta 
om att kanalen drogs genom ett till sto-
ra delar agrart landskap.
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Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

Kopplingen mellan odlings-
mark och agrar bebyggelse 
i Haddeboda blir tydlig från 
denna vy. 

Kanaljorden, mellan dragvägen och 
planområdet, utgör en karaktäristiskt 
stråk läng kanalen och kan berätta om 
kanalens anläggande och det småska-
liga jordbruk som brovaktaren bedrev. 

Trädplanteringen längs kanalen är ett ka-
raktäristiskt inslag i landskapet mellan 
Töreboda och Gastorp.

Planområdet är markerat med röd linje.
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Göta kanal som kommunikationsled

Landskap

 ■ Kanalens sträckning genom landskapet. 

 ■ Vyer/siktlinjer mot öppet landskap i sydost.

 ■ Trädplanteringar.

Vägnät

 ■ Den småskaliga vägen och bron över kanalen 

berättar om hur Göta kanal drogs tvärs över 

det befintliga vägnätet, vilket skapade många 

broövergångar.

 ■ Dragvägen. 

Bebyggelse/byggnadsverk

 ■ Bron över kanalen.

 ■ Brovaktarbostället med ekonomibyggnader.

Detaljer

 ■ Pollare i natursten läns kanalen.

Teknikhistoria kopplad till Göta kanal

 ■ Skoning längs kanalens slänter.

 ■ Vingmuren i anslutning till bron.

 ■ Olika tiders tillägg i bromiljön – grindstolpar i 

natursten och modern bom, äldre byggnader 

och modern manöverbyggnad.

 ■ Bron - äldre rullbro.

 ■ Kulverten visar hur vattendrag drogs under 

Synbild 3

kanalen som en följd av kanalen byggdes med 

torrteknik.

Organisering av lön och boställen

 ■ Brovaktarbostället med tillhörande ekonomi-

byggnader.

 ■ Närheten mellan bron och brovaktarbostället 

berättar om funktionen med brovakter vid 

kanalen.

 ■ Ekonomibyggnaderna intill brovaktarbosta-

den berättar om självhushållningen. 

 ■ Den del av kanaljorden närmast brovaktarbo-

stället med ekonomibyggnader är en viktig 

del som visar hur brovakter och slussvakter 

bedrev ett småskaligt jordbruk.

 ■ Bom och grindstolpar i natursten

 ■ Delar av brovaktarbostadens ursprungliga 

karaktär och uppförandetid går att avläsa i 

naturstensgrunden, skorsten, omväxlande 

stående och liggande träpanel, profilsågade 

detaljer som taktassar samt skylten med brons 

namn på.

 ■ Grindstoplar i natursten in till trädgården/eko-

nomibyggnaderna.

Småskalig väg och bron berättar om 
hur Göta kanal drogs tvärs över be-
fintligt vägnät, vilket skapade många 
broövergångar.

Olika tiders tillägg i bromiljön 
– grindstolpar i natursten och 
bom, äldre byggnader och 
modern byggnad.

Närheten mellan bron och 
brovaktarbostället berättar 
om funktionen med brovak-
ter vid kanalen.



KULTURHISTORISKA VÄRDEN GENOM SYNBILDER

Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

Dragvägen och trädplante-
ringar är karaktäristiska för 
kanalmiljön.

Vyer mot det öppna landskapet.

Kulverten visar hur vattendrag drogs 
under kanalen som en följd av att ka-
nalen byggdes med torrteknik.

Den del av kanaljorden närmast brovaktarbo-
stället med ekonomibyggnader kan berätta 
om hur brovakter och slussvakter bedrev ett 
småskaligt jordbruk.

Delar av brovaktarbostadens ur-
sprungliga karaktär går att avläsa i 
naturstensgrunden, skorsten, tak-
form och profilsågade detaljer. Grind-
stoplar i natursten in till trädgården/
ekonomibyggnaderna.

Planområdet är markerat med röd linje.
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Göta kanal som kommunikationsled

 ■ Kanalen i landskapet.

 ■ Trädplanteringar.

 ■ Den småskaliga vägen och bron över kanalen 

berättar om hur Göta kanal drogs tvärs över 

det befintliga vägnätet, vilket skapade många 

broövergångar. 

 ■ Odlingslandskapet kan berätta om att kanalen 

drogs genom ett till stora delar agrart land-

skap. 

Teknikhistoria kopplad till Göta kanal

 ■ Bigraven där diken samlades.

Organisering av lön och boställen

 ■ Brovaktarbostället med tillhörande ekonomi-

byggnader.

 ■ Ekonomibyggnaderna intill brovaktarbosta-

den berättar om självhushållningen. 

 ■ Den del av kanaljorden närmast brovaktarbo-

stället med ekonomibyggnader kan berätta 

om hur brovakter och slussvakter bedrev ett 

småskaligt jordbruk. 

Synbild 4

Kanalens sträckning i landskapet syns 
på håll genom trädplanteringarna.

Den småskaliga vägen och bron över ka-
nalen berättar om hur Göta kanal drogs 
tvärs över det befintliga vägnätet, vilket 
skapade många broövergångar.

Brovaktarbostället med tillhörande 
ekonomibyggnader, vilka berättar 
om självhushållningen. 



KULTURHISTORISKA VÄRDEN GENOM SYNBILDER

Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

Odlingslandskapet kan berätta 
om att kanalen drogs genom ett 
till stora delar agrart landskap.

Åkerholme som finns med 
på historiska kartor från tidigt 
1700-tal. Åkerholmen bevaras 
enligt planförslaget och blir en 
del i en parkmiljö i bostads-
området.

Gränsen mellan Järnebergs och 

Haddebodas ägor går att avläsa 

idag genom ett dike som delar 

marken i två delar.

Planområdet är markerat med röd linje.
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Göta kanal som kommunikationsled

 ■ Kanalen genom landskapet – synlig till viss del

 ■ Trädplanteringar som markerar kanalens 

sträckning genom landskapet.

 ■ Öppet odlingslandskap som berättar om hur 

kanalen drogs genom ett agrart landskap.

 ■ Kopplingar mellan odlingslandskapet och 

agrar bebyggelse. 

Organisering av lön och boställen

 ■ Brovaktarbostället med tillhörande ekonomi-

byggnader.

Synbild 5

Kanalen genom landskapet. Kanalens sträck-
ning syns på håll genom trädplanteringarna.



KULTURHISTORISKA VÄRDEN GENOM SYNBILDER

Utredningsområde

¯

0 290 580145 m

Öppet odlingslandskap som berättar om 
hur kanalen drogs genom ett agrart land-
skap.

Brovaktarbostället med tillhöran-
de ekonomibyggnader är synliga 
från väg 200. 

Åkerholme som ska integreras i 
parkmiljö enligt planförslaget.

Planområdet är markerat med röd linje.



Resultat
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Den föreslagna detaljplanen innehåller relativt få be-

stämmelser, vilket ger stor frihet gällande utformning 

och gestaltning. Det försvårar bedömningen av vilka 

konsekvenser detaljplanen kommer få för riksintres-

set. 

Nedan bedöms påverkan, effekt och konsekvenser 

av detaljplanen utifrån de tidigare redovisade synbil-

derna.

Synbild 1
Påverkan

 ■ Odlingslandskapet bebyggs.

 ■ Ny bebyggelse i närheten av brovaktarbostäl-

let.

 ■ Anslutningar mellan planområde och dragväg.

Effekt

 ■ Delar av odlingslandskapet försvinner. Kopp-

lingarna mellan agrar bebyggelse i Had-

deboda och Järneberg och odlingsmarken 

försvinner. 

 ■ Kanaljorden kantas av bebyggelse.

 ■ Brovaktarbostället, bro och ekonomibygg-

nader, som idag är i blickfånget när området 

angörs från flera olika håll, får konkurrens av 

ny bebyggelse.

 ■ Kanaljordens sträckning och gränser blir svå-

rare att läsa av när nya GC-vägar dras.

Konsekvenser

 ■ Minskad läsbarhet gällande hur Göta kanal 

drogs genom ett agrart landskap. Konsekven-

sen bedöms som måttligt negativ, eftersom 

det rör sig om en begränsad sträcka läng kana-

len och ett begränsat område jordbruksmark.

 ■ Sammanhanget mellan odlingsmarken och 

agrar bebyggelse i Haddeboda och Järneberg 

försvinner, vilket minskar läsbarheten i det 

historiska landskapet. Konsekvensen bedöms 

som liten negativ, eftersom ett agrart landskap 

fortsatt finns bevarat i anslutning till Hadde-

boda och Järneberg. 

 ■ Kanaljordens gränser kan komma att tydlig-

göras genom att den kantas av ny bebyggelse. 

Fastigheten kanaljorden, dess funktion och 

utbredning kan komma att framgå tydligare, 

vilket kan ha ett pedagogiskt värde. 

 ■ Nya GC-banor tvärs över kanaljorden riskerar 

att kanaljordens sträckning och gränser blir 

mindre avläsbara, vilket har liten till måttlig 

negativ konsekvens beroende på GC-vägarnas 

utformning.

 ■ Anslutningar till dragvägen gör riksintresset  

tillgängligt, vilket är en positiv konsekvens.  

 ■ Ny bebyggelse kommer att vara orienterad 

mot kanalen, vilket kan komma att förstärka 

kanalen genom landskapet, beroende på 

bebyggelsens utformning.

 ■ Upplevelsen av bromiljön kan komma att 

förändras när nya blickfång tillkommer i form 

av ny bebyggelse. Vilka konsekvenser det får 

beror till stor del på utformning av ny bebyg-

gelse. 

 ■ Minskad möjlighet att uppleva kanalen ge-

nom det agrara landskapet i Töreboda när 

det agrara landskapet i anslutning till tätorten 

bebyggs. Konsekvensen bedöms som liten 

negativ eftersom kanalen kantas av ett agrart 

landskap både norr och söder om tätorten.

Kumulativ effekt

 ■ Risk att delar av kanaljorden tas i anspråk av 

boende och besökare till det nya området.

KONSEKVENSER
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Synbild 2
Påverkan

 ■ Odlingslandskapet bebyggs.

 ■ Anslutningar mellan planområde och dragväg.

Effekt

 ■ Del av odlingslandskapet försvinner. Koppling-

ar mellan agrar bebyggelse och odlingsmark 

försvinner. 

 ■ Kanaljorden kantas av bebyggelse. 

 ■ Kanaljordens sträckning och gränser blir svå-

rare att läsa av med nya GC-vägar.

 ■ Vyer från kanalen mot det agrara landskapet 

försvinner/minskar. 

Konsekvenser

 ■ Minskad läsbarhet gällande hur Göta kanal 

drogs genom ett agrart landskap. Konsekven-

sen bedöms som måttligt negativ, eftersom 

det rör sig om en begränsad sträcka läng kana-

len och ett begränsat område jordbruksmark.

 ■ Kanaljordens gränser tydliggörs. Fastigheten 

kanaljorden, dess funktion och utbredning kan 

komma att framgå tydligare, vilket kan ha ett 

pedagogiskt värde. 

 ■ Nya GC-banor tvärs över kanaljorden riskerar 

att kanaljordens sträckning och gränser blir 

mindre avläsbara, vilket har liten till måttlig 

negativ konsekvens beroende på GC-vägarnas 

utformning.

 ■ Anslutningar till dragvägen gör riksintresset  

tillgängligt, vilket är en positiv konsekvens.  

 ■ Ny bebyggelse kommer att vara orienterad 

mot kanalen, vilket kan komma att förstärka 

kanalen genom landskapet, beroende på 

bebyggelsens utformning.

 ■ Minskat upplevelsevärde genom att vyer över 

landskapet försvinner. Konsekvensen bedöms 

som liten negativ eftersom det rör sig om en 

begränsad sträcka och landskapet inte be-

döms ha höga upplevelsevärden. 

Synbild 3
Påverkan

 ■ Ny bebyggelse i bromiljöns närhet.

Effekt

 ■ Ny bebyggelse förändrar upplevelsen av 

bromiljön och brovaktarbostället. Ny bostads-

bebyggelse ersätter det omgivande agrara 

landskapet. 

Konsekvenser

 ■ Upplevelsen av bromiljön förändras. Konse-

kvensen beror till stor del på hur ny bebyg-

gelse utformas. 

Kumulativ effekt

 ■ Ökad biltrafik över bron. Det kan leda till sli-

tage på bron och ökad risk för skador på bron 

eller grindstolpar, vilket skulle ha stora nega-

tiva konsekvenser. Bron används dock redan 

idag av boende väster om kanalen.

Synbild 4
Påverkan

 ■ Odlingslandskapet bebyggs. 

Effekt

 ■ Vyer mot kanalen försvinner eller förändras. 

 ■ Odlingslandskapet försvinner.

 ■ Kopplingar mellan agrar bebyggelse och od-

lingsmark försvinner. 
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Konsekvenser

 ■ Kanalen blir mindre synlig i landskapet från 

väg 200. Konsekvensen bedöms som liten 

negativ eftersom avståndet till kanalen redan 

idag begränsar upplevelsevärdet.

 ■ Minskad läsbarhet gällande hur Göta kanal 

drogs genom ett agrart landskap. Konsekven-

sen bedöms som måttligt negativ, eftersom 

det rör sig om en begränsad sträcka läng kana-

len och ett begränsat område jordbruksmark.

Kumulativ effekt

 ■ Ökad biltrafik över Gastorps bro. Det kan leda 

till slitage på bron och ökad risk för skador på 

bron eller grindstolpar, vilket skulle ha stora 

negativa konsekvenser. Bron används redan 

idag för biltrafik av boende väster om kanalen.

Synbild 5
Påverkan

 ■ Odlingslandskapet bebyggs. 

Effekt

 ■ Kanalen med trädplanteringar i landskapet blir 

mindre synlig från vägen.

 ■ Kopplingen mellan agrar bebyggelse och mark 

försvinner. 

 ■ Brovaktarbostället blir inte längre synligt från 

delar av väg 200.

Konsekvenser

 ■ Minskad upplevelse i landskapet när kanalen 

blir mindre synlig från väg 200. Konsekvensen 

bedöms som liten negativ eftersom avståndet 

till kanalen redan idag begränsar upplevelse-

värdet.. 

 ■ Minskad upplevelse när brovaktarbostället 

inte längre är synlig från väg 200. Konsekven-

sen bedöms som liten negativ. Brovaktarbo-

stället kommer fortsatt vara synligt från vissa 

håll.

 ■ Svårare att läsa av landskapet när mark tillhö-

rande den agrara bebyggelsen i Haddeboda 

och Järneberg försvinner. Konsekvensen 

bedöms som liten negativ eftersom ett agrart 

landskap fortsatt finns bevarat i anslutning till 

Haddeboda och Järneberg. 

Kumulativ effekt

 ■ När mark intill Göta kanal bebyggs kan det 

uppstå intresse att bebygga ytterligare mark i 

kanalnära läge, exempelvis norr om brovaktar-

bostället.



42 | WSP Samhällsbyggnad

KARAKTÄRISERING OCH ANALYSRESULTAT

Bedömning av planförsla-
gets konsekvenser för riks-
intresset
Utifrån de konsekvenser som framkommit i föregå-

ende kapitel görs en bedömning om detaljplanen 

kan riskera att innebära påtaglig skada på riksintres-

set. Påtaglig skada kan uppstå om en åtgärd mer än 

obetydligt skadar något eller några av de värden som 

utgör grunden för riksintresset eller om den negativa 

inverkan blir så stor att området i något avseende för-

lorar sitt värde som riksintresse.

Landskapets läsbarhet, alltså möjligheterna att förstå 

och uppleva områdets riksintressanta kulturhisto-

riska sammanhang, såsom det kommer till uttryck i 

landskapet, är central i analysen av påverkan på kul-

turmiljön.

Avgörande för bedömningen är i hur hög grad plat-

sen fortsatt kommer att karaktäriseras av eller kunna 

återspegla det riksintressanta kulturhistoriska sam-

manhang som ligger till grund för utpekandet. Åtgär-

dens påverkan på både miljön som helhet och på de 

enskilda objekt som är av betydelse för miljöns läs-

barhet bedöms.

Påverkan på värden kopplade till Göta 
kanal som kommunikationsled
Kanalen och dess olika element, dragvägar, pollare, 

alnsten, trädplanteringar, bro och brovaktarbostäl-

lets byggnader bevaras och kommer fortsatt att vara 

avläsbara, liksom sambanden dem emellan. Bedöm-

ningen är att den visuella påverkan som ny bebyggel-

se får på kanalen, kanalmiljön och brovaktarbostället 

inte minskar läsbarheten, även om exempelvis bro-

vaktarbostället och kanalen kan komma att uppfattas 

på ett annat sätt när ny bebyggelse tillkommer. Ka-

naljorden föreslås korsas på två nya ställen med GC-

vägar, vilket riskerar att minska läsbarheten. Genom 

att hålla nya GC-vägar småskaliga och med karaktär 

anpassad till kanaljorden och dragvägen bör kanal-

jorden som en sammanhängande fastighet dock fort-

satt vara avläsbar. Det är positivt att tillgängligheten 

till riksintresset tillgodoses. 

Det som bedöms påverkas i högre grad är kanalens 

koppling till det agrara landskapet. Läsbarheten av 

Göta kanal som drogs genom det agrara landskapet 

minskar på denna sträcka när odlingslandskapet be-

byggs. Också siktlinjerna mot det öppna landskapet 

och tvärtom försvinner eller minskar. Dock utgör 

detta en kort delsträcka av kanalen, där det omgivan-

de landskapet, eller vyer över det, inte specifikt har 

pekats ut som ett uttryck för riksintresset i förslaget 

till ny avgränsning och som inte heller i denna utred-

ning har tillskrivits höga värden. En anledning till att 

riksintressets avgränsning föreslås smalnas av i ovan 

nämnda förslag är att byar och gårdar i det omgivan-

de landskapet saknar historisk koppling till kanalen. 

Påverkan på värden kopplade till Göta 
kanals teknikhistoria
Värden kopplade till Göta kanals teknikhistoria be-

döms påverkas i olika utsträckning. Delar som kul-

verten, vingmurar och strandskoning bedöms i stort 

bli opåverkade. Att kanalen byggdes med torrteknik 

kommer även fortsatt vara avläsbart.

En kumulativ effekt är ökad biltrafik över bron. I in-

venteringen av kanalen från 1997 står det att det är 

viktigt att trafiken över bron inte ökar eftersom det 

kan försvåra ett bevarande av bron. Biltrafiken är inte 

obetydlig idag, eftersom bron redan används av bo-

ende väster om kanalen. Ökad biltrafik ökar risken för 

skador på bron och grindstolparna. 

Påverkan på värden kopplade till orga-
nisering av lön och boställen
Brovaktarbostället kommer påverkas visuellt av ny 

SAMLAD KONSEKVENSBEDÖMNING
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bebyggelse i dess närhet. Sammanhanget mellan 

kanalen, bron, bostadshuset, ekonomibyggnaderna 

och kanaljorden kommer fortsatt vara avläsbart. 

Kanaljorden kan komma att framhävas genom att 

marken intill bebyggs, vilket kan ha ett pedagogiskt 

värde.  Dock föreslås kanaljorden korsas på två nya 

ställen med GC-vägar, vilket riskerar att minska läs-

barheten. Genom att göra GC-vägar småskaliga med 

karaktär anpassad till kanaljorden och dragvägen 

bör kanaljorden som en sammanhängande fastig-

het fortsatt vara avläsbar. Det är positivt att tillgäng-

ligheten till riksintresset tillgodoses. 

En risk är att kanaljorden på sikt börjar brukas av bo-

ende eller besökare till det nya bostadsområdet, så 

att dess karaktär förändras och läsbarheten minskar.

Sammantagen bedömning och reso-
nemang kring risk för påtaglig skada
De strukturer, byggnader, byggnadsverk, grönska 

och detaljer som är uttryck för riksintresset, liksom 

sambanden dem emellan, bedöms inte påverkas i 

sådan grad att skada eller påtaglig skada uppstår. 

Däremot kommer kopplingen mellan Göta kanal 

och det agrara landskapet att minska. Vyer mellan 

kanalen och landskapet försvinner eller förändras, 

vilket försvårar läsbarheten och kan innebära skada 

på riksintresset. Det finns även en risk att kanaljor-

den som en sammanhängande fastighet blir mindre 

avläsbar om den korsas av nya GC-vägar.

Sammantaget bedöms detaljplanen kunna innebä-

ra skada för riksintresset, dock sannolikt inte påtag-

lig skada. Det agrara landskap som tas i anspråk och 

de vyer som går förlorade eller förändras har inte ti-

digare lyfts fram som bärande uttryck för riksintres-

set och bedöms inte heller i denna utredning vara 

det. Det rör sig också om en begränsad sträcka längs 

kanalen, med fortsatt goda möjligheter att uppleva 

Göta kanal genom det agrara landskapet både norr 

och söder om Töreboda. 

Om nya GC-vägar göra småskaliga med enkel karak-

tär bör kanaljorden som sammanhängande fastig-

Tabell som visar handlingsutrymmet vid tillämpning av hushållningsbestämmelsen – från att 
stärka det önskvärda till att förhindra det otillåtna. Från Riksantikvarieämbetets Handbok för 
kulturmiljövårdens riksintressen. 

het längs kanalen även fortsatt vara avläsbar.

Platsen kommer fortsatt att karaktäriseras av Göta 

kanal och återspegla det riksintressanta kulturhis-

toriska sammanhanget, som i stort kommer vara 

avläsbart. Möjligheten att bruka riksintresset och 

tillgängligheten till riksintresset bedöms öka något..

Det finns risk för ett antal negativa kumulativa kon-

sekvenser som följd av detaljplanen. Ökad biltrafik 

över bron och därmed ökad risk för skador på bron, 

är en sådan. En annan risk är att kanaljorden brukas 

av boende eller besökare till det nya bostadsområ-

det, så att både dess karaktär förändras och läsbar-

heten minskar.
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Förslag på åtgärder för att undvi-
ka och mildra skada på riksintres-
set
Nedan ges förslag på en rad åtgärder och rekommen-

dationer som kan hindra och mildra skada på riksin-

tresset och bidra till att riksintressets värden tas till 

vara. 

Förslag på antikvariska getaltningsprin-
ciper och förtydliganden i planbeskriv-
ningen

Tillkommande bebyggelse ska utformas på ett så-

dant sätt att den tar hänsyn till riksintressets värden. 

Utredningen föreslår att ny bebyggelse ska inspire-

ras av en agrar bebyggelsetradition, för att ansluta 

till platsens historia och karaktär och åstadkomma 

en god helhetsverkan. Nedan ges ett antal förslag 

på vad som bör regleras och förtydligas i plan för att 

åstadkomma detta.

Placering - gäller bebyggelse närmast Göta kanal

 ■ Placering av huvudbyggnad på tomt kan vara 

med gavel eller långsida mot Göta kanal. 

 ■ Komplementbyggnader placeras med fördel i 

vinkel till huvudbyggnad.

 ■ Garage placeras mot gatan för att inte ges 

framträdande placeringar sett ifrån kanalen.

Material och kulör

 ■ Fasader ska utföras i trä. Gäller för all bebyg-

gelse inom planområdet.

 ■ Kulörer ska vara traditionella jordfärger eller 

faluröd. Gäller för all bebyggelse inom plan-

området.

 ■ Takmaterial ska vara rött oglaserat lertegel. 

Gäller för huvudbyggnader inom planområ-

det.

Former och proportioner - gäller för huvudbyggna-

der närmast Göta kanal.

 ■ Takform ska vara sadeltak med centrerad 

nock.

 ■ Takvinkel bör vara minst 25 grader och högst 

38 grader. 

 ■ Proportioner ska anknyta till en traditionell 

byggnadstradition, exempelvis gällande bygg-

nadens form,  fönsterplacering och fönster-

storlek. 

ÅTGÄRDER

Kanlens västra sida kantas av vitmålade bostadshus. Vitmålade bostadshus är ett främmande in-
slag på landsbygden och ska undvikas inom planområdet.
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Komplementbyggnader

 ■ Komplementbyggnader uppförs fristående 

och underordnas huvudbyggnaden. 

 ■ Garage placeras mot gatan för att inte ges 

framträdande placeringar sett ifrån kanalen. 

Gäller för bebyggelsen närmast Göta kanal.

 ■ Utökad bygglovsplikt för att uppföra s k atte-

fallshus. Gäller för bebyggelsen närmast Göta 

kanal.

Tomter - gäller för bebyggelsen närmast Göta kanal.

 ■ Tomter ska ordnas på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till riksintressets värden.

 ■ Önskvärt är en relativt öppen karaktär i det 

nya bostadsområdet mot Göta kanal. Plank 

och höga murar mot kanalen bör därför inte 

tillåtas. Låga häckar eller staket är att föredra. 

Staket ska utformas traditionellt med gles 

utformning. 

 ■ Bygglovsplikt för altaner. Altaner, verandor 

och trädäck ska underordnas huvudbyggnad. 

Park och natur

 ■ I planen finns flera områden som ska ha natur-

karaktär. Vilken typ av naturkaraktär behöver 

specificeras närmare i planen.

 ■ I planområdets nordvästra hörn finns idag 

åkermark. Här bör marken fortsatt hållas öp-

pen med låg vegetation och inte tillåtas växa 

igen.

 ■ I planområdets nordöstra del mot väg 200 

finns ängsmark som bör bevaras.

 ■ Parkmiljöns utformning bör knyta an till det 

agraroch/eller kanalmiljön gällande exem-

pelvis val av trädarter, övrig vegetation och 

markbeläggning. 

 ■ Åkerholmen som integreras i parkmiljön ska 

skötas så att den biologiska mångfalden gyn-

nas och den befintliga karaktären bevaras. Det 

görs bland annat genom att träd och buskar 

bevaras och sly röjs.

 ■ Tvärs över planområdets mellersta del går 

ett dike där gränsen mellan Haddeboda och 

Järnebergs ägor tidigare har gått. Diket kan 

integreras som en del i naturmarken i väster 

och i parkområdet.

Gång- och cykelvägar

 ■ I planbeskrivningen anges att ”flera” anslut-

ningar mellan planområdet och dragvägen 

ska anläggas. Enligt plankartan är det en 

anslutning i söder, en i mellersta delen samt 

en i norr. Fler anslutningar än så bör inte till-

Åkerholme bevaras och integreras i parkmiljö i 
områdets mellersta del.

Naturmark behålls i detaljplanens nordvästra 
hörn. Närmast i bild syns kanaljorden. 
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komma.

 ■ Nya GC-vägar hålls småskaliga och med mark-

beläggning likt dragvägen, d v s hårdgjord yta 

med ett ytlager av fint grus.

 ■ Planteringar, parkbänkar och andra främman-

de inslag för kanaljorden ska inte placeras här. 

Antikvarisk kompetens
 ■ I kommande bygglovsskede ska antikvarisk 

kompetens medverka för att säkerställa att 

påverkan på riksintresset begränsas.

Information
 ■ Enligt kommunen kommer skyltar med in-

formation om kanalmiljöns historia att sät-

tas upp längs dragvägen/Hälsans stig förbi 

planområdet, vilket är positivt. Här kan de tre 

kulturhistoriska teman som lyfts fram i denna 

utredning ligga till grund för vilka berättelser 

som kommuniceras. 

 ■ Skyltar med information kan även sättas upp 

i planområdets parkmiljö, där bevarade delar 

och berättelser från det agrara landskapet 

lyfts fram.

Användning av området
 ■ Kanaljorden hålls även fortsatt avgränsad från 

planområdet, genom befintligt dike eller på 

annat sätt. Det ska undvikas att kanaljorden tas 

i anspråk av boende eller besökare till det nya 

bostadsområdet.

 ■ Det ska säkerställas att det är smidigt att välja 

andra bilvägar till och från området än vägen 

över Gastorps bro. Vid behov införs åtgärder för 

att hålla nere hastigheten eller begränsa biltra-

fiken över bron, för att minska risken att bron 

skadas.

Övrigt
 ■ Det är önskvärt att brovaktarboställets tvättstu-

ga renoveras för att säkerställa att den bevaras. 

Övriga byggnader och byggnadsverk med 

koppling till kanalen bedöms vara i gott skick.

Brovaktarboställets tvättstuga intill vattendra-

get som leds under kanalen. Många av bostäl-

lenas tvättstugor har försvunnit och det är där-

för viktigt att de som ännu finns kvar underhålls 

och bevaras-
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Planeringsunderlag
 ■ Sveriges blå band: Ett förslag till ny avgräns-

ning av kulturmiljövårdens riksintresse Göta 

kanal (R2 respektive E9), Länsstyrelserna i 

Västra Götaland och Östergötland

 ■ Töreboda kommuns karta över antagna och 

pågående detaljplaner https://karta.mariestad.

se/

 ■ Fornsök, Riksantikvarieämbetet https://app.

raa.se/open/fornsok/ 

Arkiv
 ■ Mariestad-Töreboda bildarkiv https://marie-

stad.adlibhosting.com/ 

Litteratur
 ■ Carlquist, T. Göta kanal: byggnader och miljöer 

på Västgötalinjen, kulturhistorisk inventering 

1995-1996, Skaraborgs länsmuseum, 1997

 ■ von Sydow, W. (red.) & Björkman, S. (red.)

Svenska gods och gårdar, D. 32 Västergötland: 

Skaraborgs län (norra): Kinne, Kåkind, Vadsbo 

och Valle. 1942

KÄLLFÖRTECKNING

GIS och kartor
 ■ Grundkarta: Topografiska kartan, Lantmäteriet 

Geodatasamverkan

 ■ Lantmäteriets historiska kartor. https://historis-

kakartor.lantmateriet.se/

Lagar, förordningar och fö-
reskrifter

 ■ Plan- och bygglag

 ■ Boverket, PBL Kunskapsbanken, Förvansk-

ningsförbudet. http://www.boverket.se/

sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/

teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan-

--och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-

tomter/forvanskningsforbudet/

 ■ Boverket, PBL Kunskapsbanken, Varsamhets-

kravet. http://www.boverket.se/sv/PBL-kun-

skapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kultur-

varden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/

krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/varsam-

hetskravet/

 ■ Boverket, PBL Kunskapsbanken, Underhåll. 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsban-

ken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/

kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-pa-

byggnadsverk-och-tomter/underhall/

Metoder och rekommenda-
tioner

 ■ Riksantikvarieämbetet, Plattform för kulturhis-

torisk värdering och urval. http://www.raa.se/

kulturarvet/vardering-och-urval/

 ■ Riksantikvarieämbetet, Rapport Kulturmiljö-

vårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbal-

ken, Handbok, 2014-06-23. https://www.raa.

se/app/uploads/2014/07/Handbok-riksintres-

sen-140623.pdf 

Övrigt
 ■ Kulvertarna under Göta kanal https://www.

gotakanal.se/sv/ab-gota-kanalbolag/vinterar-

beten/kulvertarna-under-gota-kanal/

 ■ Renovering av vingmurar https://www.gotaka-

nal.se/sv/ab-gota-kanalbolag/vinterarbeten/

renovering-av-vingmurar-21-22/




