
Granskningsutlåtande
Detaljplan för Lerlyckan
Töreboda centralort, Töreboda kommun

Augusti 2022



Kontaktuppgifter
Töreboda kommun
Planenheten
Besöksadress: Kommunhuset, Drottninggatan 4
Telefon: 0506 - 180 00
E-post: kommunen@toreboda.se



3

Inkomna yttranden
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i 
sin helhet och kommenteras därefter av kommunen.

1. Länsstyrelsen, 2022-03-29
2. Lantmäteriet, 2022-03-25
3. Trafikverket, 2022-03-23
4. Statens geotekniska institut, 2022-03-22
5. Statens geotekniska institut - reviderad, 2022-06-07
6. Tekniska nämnden, 2022-03-22
7. Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-04-05
8. VänerEnergi, 2022-03-15
9. Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-03-15
10. Västtrafik, 2022-03-22
11. PostNord, 2022-03-18
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Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har 
för avsikt att anta samt ge berörda intressenter en andra och sista möjlighet att 
lämna synpunkter. Den första möjligheten att lämna synpunkter var i samband 
med samrådet som pågick under perioden 2021-10-13 till 2021-11-16.

Förslag till detaljplan för Lerlyckan, Töreboda centralort, Töreboda kommun 
har varit föremål för granskning under perioden 2022-03-04 till 2022-03-
28. De synpunkter som kommit in under granskningstiden samt kommunens 
ställningstagande och förslag till förändring av planförslaget med anledning av 
synpunkterna redovisas i detta granskningsutlåtande. Av granskningsutlåtandet 
framgår vilka synpunkter som tillgodosetts samt vilka kommunen inte kunnat 
beakta och skälen till detta.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma 
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Kommunen har efter samrådet tagit fram en dagvattenutredning och 
kulturmiljöutredning som utgör bra underlag för planarbetet, vilket 
Länsstyrelsen ser positivt på. Statens geotekniska institut har under 
granskningen bedömt att den geotekniska utredningen behöver kompletteras, 
Länsstyrelsen instämmer i SGI:s bedömning. Planhandlingarna måste säkerställa 
att den planerade bebyggelsen blir lämplig utifrån människors hälsa och 
säkerhet.

Länsstyrelsens tidigare synpunkter från samrådet kvarstår dock. Kommunen 
behöver säkerställa markens lämplighet för planerad markanvändning och dess 
genomförande. Kommunen behöver vidta och säkerställa de åtgärder som är 
nödvändiga för att hantera översvämningsrisk och geotekniska frågeställningar. 
Omhändertagande av dagvatten och skyfall, får inte medföra risk för ras 
och erosion längs Göta kanal. Likaså behöver planförslagets påverkan på 
markavvattningsföretaget förtydligas.

Länsstyrelsen gör bedömningen att riksintresset för kulturmiljö påverkas på ett 
sådant sätt att påtaglig skada inte går att utesluta. Länsstyrelsen anser därför att 
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det är viktigt att kommunen fortsatt arbetar vidare med gestaltningsfrågan för att 
så långt som möjligt minska negativ påverkan på riksintresset. Länsstyrelsen vill 
fortsättningsvis påtala att en arkeologisk utredning ska tas fram för området för 
att säkerställa planens genomförande.

Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att ovanstående frågor 
behöver hanteras innan planen kan antas för att säkerställa planområdets 
lämplighet utifrån kulturmiljö, vatten, hälsa- och säkerhet. Arkeologi 
och markavvattningsföretag behöver utredas för att säkerställa planens 
genomförande.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar att planförslaget kan riskera att påtagligt skada riksintresse 
– kulturmiljö, att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs, att den planerade 
bebyggelsen kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet med avseende 
risk för översvämning vid skyfall samt geotekniska frågor.

Länsstyrelsen befarar dock inte att: 

• Mellankommunal samordning blir olämplig
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

Riksintresse – kulturmiljö
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen arbetat vidare på ett aktivt sätt 
med frågan kring påverkan och konsekvenser avseende riksintresse för 
kulturmiljövård, Göta kanal. Kommunen har tagit fram en kulturmiljöutredning 
där förutsättningar, historik, kulturhistoriska teman och värden, konsekvenser 
samt förslag på åtgärder redogörs. Kommunen har i viss utsträckning fört 
in de bedömningar och ställningstaganden som presenteras i utredningen i 
planbeskrivningen. Delar av de föreslagna åtgärderna regleras på plankartan, 
vilket Länsstyrelsen ser positivt på.

Utredningens samlade bedömning av konsekvenserna av aktuellt planarbete 
avseende riksintresse för kulturmiljö, Göta kanal, är enligt följande:

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.
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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 kanaljorden som en sammanhängande fastighet blir 
mindre avläsbar om den korsas av nya GC-vägar.

Riksintressets beskrivna bärande uttryck för riksintressets värden inkluderar 
inte på ett tillräckligt tydligt sätt det öppna agrara landskapet och dess vyer, 
som en förutsättning för bevarande av riksintresset. Planområdet berör endast 
en begränsad sträcka utmed kanalen, som fortsatt kan upplevas med det 
öppna agrara landskapet som fond både norr och söder om Töreboda. Utifrån 
ovanstående resonemang delar Länsstyrelsen bedömningen att påverkan 
avseende upplevelsen av riksintresset via det agrara öppna landskapet blir 
betydande negativ men inte i så omfattande grad att påtaglig skada uppstår.

Vidare delar Länsstyrelsen även bedömningen att upplevelsen och förståelsen av 
de uttryck för riksintresset som nämns specifikt (exempelvis brovaktarbostället 
med bostadshus, ekonomibyggnaderna och bro samt kanaljorden) påverkas 
negativt genom ny bebyggelse i dess närhet men då dessa strukturer fortsatt är 
avläsbara resulterar inte planarbetet i påtaglig skada av riksintresset.

Länsstyrelsen bedömer att riksintresset för kulturmiljö inte påtagligt skadas 
men att det resulterar i betydande negativ påverkan vad gäller upplevelsen 
av riksintresset via det agrara öppna landskapet och att bebyggelse och dess 
strukturer fortsatt är avläsbara. Länsstyrelsen anser dock att påtaglig skada på 
riksintresset inte går att utesluta. Utifrån synpunkter som framförts tidigare 
i samrådsskedet och utredningens bedömningar och föreslagna åtgärder ser 
Länsstyrelsen att kommunen behöver arbeta vidare med gestaltningsfrågan för 
att så långt möjligt minska negativ påverkan på riksintresset och riskera påtaglig 
skada.

Frågor att beakta i fortsatt planprocess
Utredningens resultat behöver arbetas in i större omfattning i planhandlingarna. 
Exempelvis kan teman/värden, konsekvenser, ställningstaganden samt 
vilken hänsyn som avses via föreslagna åtgärder och förhållningssätt till 
kulturmiljövärdena och dess uttryck i syfte att tillgodose riksintresset 
redogöras för i planbeskrivningen. Ett tydligare gestaltningsavsnitt med 
gestaltningsprinciper och illustrationer kan tydliggöra hur planerad 
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markanvändning kan komma och påverka området och riksintresset vid ett 
genomförande. Ett sådant förtydligande kan också underlätta i senare skede, 
exempelvis vid bygglovshantering.

De förhållningssätt och den hänsyn som lyfts fram i kulturmiljöutredningen bör 
säkerställas på plankartan ytterligare för att minska den negativa påverkan på 
riksintresset. Kommunen bör utifrån utredningens föreslagna åtgärder arbeta 
vidare med placering, volymer, utformning av byggrätter för bostäder likaså park, 
natur och gång- och cykelvägar.

Vidare ser Länsstyrelsen fortsatt, att kommunen behöver arbeta aktivt med 
frågan om att inkludera kanaljorden i planområdet. Detta för att säkerställa 
en tilltalande och för riksintresset lämplig utformning, landskapsavsnitt har 
stor betydelse utifrån ett bevarandevärde och upplevelsen av riksintresset. 
Utredningen nämner att cykelvägar och dess sträckning, utbredning och 
utförande (beläggning och bredd) som viktigt för att bevara karaktär och 
upplevelsen av riksintresset.

I utredningen nämns även negativa kumulativa konsekvenser som följd 
av detaljplanen. Kommunen bör se över möjligheterna att förhindra dessa 
kumulativa konsekvenser i planarbetet och beskriva konsekvenserna i 
planbeskrivningen.

Hälsa- och säkerhet

Skyfall
Kommunen har utrett skyfallssituationen djupare och höjdsatt gator på 
plankartan, vilket är positivt. Länsstyrelsen noterar dock att skyfallsutredningen 
(PM Gastorp Östra Bedömning Skyfall, Sweco 2021) rekommenderar att 
dimensionerande nivåer för såväl byggnation som framkomlighet bör införas. I 
samrådsredogörelsen skriver kommunen att även byggnader ska placeras 50 cm 
över vägens höjd. Detta avspeglas dock inte i planbeskrivning eller på plankartan. 
Kommunen bör säkerställa även denna förutsättning, alternativt beskriva varför 
det inte är nödvändigt.

Geoteknik
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till statens geotekniska instituts yttrande, 
daterat 2022-03-22. SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig 
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förutsatt att nedanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs 
det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt 
säkerställas i planen.

Stabilitet
Enligt PM Geoteknik har sektioner vid stabilitetsberäkningar valts med hänsyn 
till störst mäktighet på sedimentlagret. Länsstyrelsen instämmer med SGI att 
det är viktigt att alla förutsättningar som planen medger, kontrolleras i den 
geotekniska utredningen. Det kan finnas fler sektioner som behöver analyseras 
för att klarlägga stabiliteten för hela planområdet. Markens lämplighet för 
bebyggelse och för de förutsättningar som planen medger ska klarläggas för hela 
planområdet i detaljplaneskedet.

I stabilitetsberäkningarna har enbart dränerad analys använts, trots att lerig silt 
och lera finns i jordlagerföljden. Silt är erosionskänslig och kan påverkas negativt 
vid ytavrinning och vattenansamling. SGI anser att kombinerad och odränerad 
analys ska göras i enlighet med IEG Rapport 4:2010.

Det finns en slänt ner mot diket i sydvästra delen av planområdet. Det behöver 
förtydligas om dessa slänter har tillfredsställande stabilitet för de förutsättningar 
som planen medger med uppfyllnader och byggrätter för bostäder.

SGI vill uppmärksamma kommunen på att delar av aktuellt planområde gränsar 
till ett bebyggt område utanför nordvästra delen av planområdet, som ligger nära 
en brant slänt som av SGU bedöms som ett aktsamhetsområde med avseende 
på Förutsättning för skred i finkornig jordart. Det bebyggda området gränsar 
till den del av planområdet som föreslår markanvändningen Natur, där en 
fördröjningsdamm planeras. Den geotekniska utredningen behöver klarlägga om 
slänten kan påverka stabiliteten för aktuellt planområde samt om dammen kan 
påverka stabiliteten utanför planområdet. Det behöver säkerställas att planen 
varken påverkar eller påverkas av områden i direkt anslutning till planområdet, 
vilket gör att även stabilitetförhållanden utanför planområdet behöver klarläggas.

Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan uteslutas 
risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred 
eller ras, ska stabilitetsutredning utföras. Stabilitetsförhållandena ska klarläggas 
med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG 
Rapport 6:2008. Den nuvarande geotekniska utredningen uppfyller inte nivån 
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för en detaljerad utredning enligt dessa rapporter och SGI anser att utredningen 
behöver kompletteras. Framkommer det efter kompletterande utredning att det 
erfordras åtgärder eller restriktioner för att marken ska vara lämplig ska dessa 
regleras i detaljplanen.

Vatten
Kommunen har tagit fram en dagvattenutredning som utgör ett bra underlag 
för det fortsatta arbetet med att säkerställa en god dagvattenhantering 
för planområdet. Frågor som kan påverka hur dagvatten ska hanteras och 
som behöver utredas vidare är bland annat risk för ras och skred inom och 
utanför planområdet i enlighet med SGI:s yttrande. Länsstyrelsen anser att 
omhändertagande av dagvatten och skyfall, inte får medföra risk för ras och 
erosion längs Göta kanal. En förutsättning för att planen ska anses vara lämplig 
är att ett genomförande kan ske utan att det kräver stabilitetshöjande åtgärder 
och anläggande erosionsskydd, utöver befintliga anordningar längs med 
eller i Göta kanal. Omhändertagande av skyfall bör planeras så att sediment 
i dagvattendammen inte riskerar att spolas ut i dykarledningen eller så att 
ledningens kapacitet överskrids.

Vidare behöver kommunen samråda med markavvattningsföretaget, och utreda 
om befintliga diken kan användas för avledning av dagvatten och om det finns 
skäl att hos Mark- och miljödomstolen ompröva markavvattningsföretaget. 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att ta initiativ till en sådan 
omprövning.

Länsstyrelsen anser att dessa frågor behöver klargöras innan planen kan antas.

Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt

Trafik
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Trafikverkets yttrande daterat 2022-03-
23. Kommunen har utrett frågan om buller, det nämns inget i planhandlingarna 
om den maximala ljudnivån vid uteplatser. Trafikverket förutsätter att 
kommunen ändå har beaktat det och att utformning av uteplatser kommer klara 
riktvärdena enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
Länsstyrelsen anser att om detta inte beaktats, måste detta göras innan planen 
antas.
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Synpunkter enligt annan lagstiftning
Arkeologi
Länsstyrelsen vill upplysa om att det inte är kommunen som bedömer om 
arkeologisk utredning är nödvändig, det är Länsstyrelsen som gör den 
bedömningen. Eftersom fornlämningsförekomsten inte är utredd inom området 
vidhåller Länsstyrelsen sin tidigare bedömning att arkeologisk utredning 
krävs inom planerad detaljplan. Då arkeologisk utredning inte utförts saknar 
Länsstyrelsen underlag för att kunna bedöma om fornlämningar påverkas av 
planerat arbetsföretag.

Om utredning inte utförs och fornlämningsförekomst inte klarats ut i samband 
med planprocessen bör detta redovisas i planbeskrivningen. Detta innebär 
att planens genomförande inte är säkerställt, utan att en byggherre genom 
ett senare KML-beslut kan riskera en s.k. ej ersättningsgill planskada. Det kan 
innebära att länsstyrelsen beslutar om kostsamma arkeologiska undersökningar 
eller att länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd till ingrepp i en fornlämning.

Biotopskydd
Länsstyrelsen har en ansökan om dispens från biotopskyddet för att ta bort en 
del av de biotopskyddade objekten. Kompletteringar är begärda i ärendet.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att planen inte kan medföra betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen bedömde i sitt samrådsyttrande (2021-11-16) att betydande 
miljöpåverkan orsakat av planens genomförande inte gick att utesluta och 
att detta behövde utredas vidare. Länsstyrelsen anser fortsatt att betydande 
miljöpåverkan inte går att utesluta.

Kommentarer
Inför antagande har kommunen arbetat vidare med gestaltningsfrågan och tagit 
fram illustrationer med kopplingar till planbestämmelserna som visar på hur 
området kan komma att se ut när det är utbyggt. Ytterligare anpassningar utifrån 
kulturmiljöutredningen har tillförts planhandlingarna. 

Vad gäller frågan att inkludera kanaljorden i planområdet står kommunen fortsatt 
fast i att inte inkludera den delen. Marken ägs av kanalbolaget och kommunen 
har därmed inte rådighet över den. Skulle delen planläggas skulle det vara 
med enskilt huvudmannaskap vilket gör att det kan finnas risk att det saknas 
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möjlighet att genomföra denna del av detaljplanen samtidigt som ett enskilt 
huvudmannaskap inte syftar till allmänhetens utnyttjande. Kommunen anser 
att allmänhetens tillträde till platsen är viktig. För att säkerställa ett tilltalande 
landskapsavsnitt på kanaljorden för därför kommunen dialog med kanalbolaget 
om skötsel av grönområdet, då detta är ett viktigt kommunalt intresse vid 
utbyggnad av platsen. Dragvägen med nuvarande utformning och karaktär 
kommer bevaras och ingå i hälsans stig, dels för upplevelsen av riksintresset och 
dels för främjandet av friluftslivet utmed kanalen.

Byggnaders placering om 50 cm över vägens höjd har tillförts planbeskrivningen 
inför antagande. 

Kommunen kommer ta fram en arkeologisk utredning. Med tanke på 
handläggningstider kommer den troligtvis genomföras efter det att 
detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen är medveten om att risken för att 
hitta fornlämningar finns och att tillstånd/dispens för byggnation kan krävas. 
Kommunen är även medveten om att risken finns för att ett sådant tillstånd inte 
ges och därmed ha byggrätter som eventuellt inte går att bebygga.

Kommunen har kompletterat tidigare geoteknisk utredning så att den numer 
även klarlägger hur den planerade dammen med slänter påverkar stabiliteten på 
och utanför planområdet med mera. Se flera kommentarer vid SGI:s yttrande.

Uppkommet dagvatten planeras att ledas till Friaån via dykarledning under 
kanalen. Förutsättningar för ras och erosion längs med kanalen förändras därmed 
inte av planförslaget. Skyfall utöver magasinets kapacitet omhändertas på 
översvämningsbara ytor på planområdet.

Information om påverkan på markavvattningsföretag har skickats ut till 
deltagande fastigheter.

Utredning för kompensationsåtgärder för biotopskyddet ska tas fram och 
komplettera aktuellt ärende.

Maximala ljudnivåer vid uteplatser har tillförts planhandlingarna. 
 

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-02) har följande 
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noterats:
Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts och Lantmäteriet har 
inget att erinra mot planförslagets granskningshandlingar.

Lantmäteriet vill dock upplysningsvis informera kommunen om att den 
berörda marksamfälligheten, Järneberg s:4, inte enligt har någon koppling 
förvaltningsmässigt eller på annat sätt till Järneberg ga:4 enligt de uppgifter 
Lantmäteriet har tillgängliga. Järneberg ga:4 förvaltas av Järneberg 
vägsamfällighet som är en samfällighetsförening och inte en marksamfällighet. 
Enligt Lantmäteriets uppgifter förvaltar den aktuella samfällighetsföreningen 
inte marksamfälligheten. Skrivningen i fastighetskonsekvensbeskrivning under 
Järnbergs:4 skulle således kunna omformuleras något.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen och ändrar formuleringen i 
fastighetskonsekvensbeskrivningen.

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande rubricerat ärende. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling och utvidgning av Töreboda 
tätort med framförallt bostäder men även mindre verksamheter. Planförslaget 
möjliggör upp till drygt 100 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad-
, kedjehus och flerbostadshus). I samrådsskedet hade detaljplanen namnet 
Järneberg 6:1 m.fl. men efter namntävling och beslut i utvecklingsutskottet 2021-
11-03 Uu § 150 har området döpts till Lerlyckan.
Planområdet gränsar till väg 200 för vilken Trafikverket är väghållare.

Tidigare samråd
Trafikverket yttrade sig över planförslaget i samrådsskedet (TRV 2021/120664, 
daterat 2021-11-16). Trafikverket hade synpunkter gällande dagvatten, skyfall, 
tillkommande trafik från planområdet, anslutningar mot väg 200, tättbebyggt 
område samt buller.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket noterar att kommunen har bemött Trafikverkets synpunkter inför 
granskningskedet. Trafikverket ser positivt på att kommunen har tagit fram en 
skyfallsstudie, dagvattenutredning, prognosticerande trafikflöden år 2040, samt 
infört bestämmelser om bländskydd på plankartan.
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Dock kvarstår några av synpunkterna från samrådet och Trafikverket vill fortsatt 
belysa följande:
- Kommunen har tagit fram hur mycket planområdet kommer alstra i trafik samt 
räknat upp det till år 2040. Trafikverket saknar dock hur trafiken förväntas 
fördelas på de två anslutningarna till väg 200, samt en bedömning vilken 
utformning som krävs enligt VGU (vägar och gators utformning).

- Kommunen har utrett frågan om buller och planhandlingarna har kompletterats 
med trafikflöden år 2040. Det nämns inget i planhandlingarna om den maximala 
ljudnivån vid uteplatser. Trafikverket förutsätter att kommunen ändå har beaktat 
det och att utformning av uteplatser kommer klara riktvärdena enligt förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

- Kommunen avser fortsatt att utöka tättbebyggt område utanför planområdet 
och sänka den tillåtna hastigheten till 50 km/h på väg 200. Trafikverket står fast 
vid bedömningen som gjordes i Trafikverkets samrådsyttrande och ser i dagsläget 
inte att området kommer att uppfylla kriterierna för tättbebyggt område enligt 
trafikförordningen. Trafikverket är fortsatt restriktiv till att sänka hastigheten på 
väg 200.

- Grusytan söder om korsningen mellan väg 200 och enskild väg ska fortsatt vara 
oreglerad då kommunen anser att det området inte ingår som en del av planens 
syfte. Trafikverket vill fortsatt poängtera att det kan komma att bli tveksamheter 
om var in- och utfart ska ske till nya området och anser att det bästa vore att 
kommunen planlägger ytan.

I övrigt har Trafikverket inte några ytterligare synpunkter på planförslaget.

Kommentarer
Kommunen har kompletterat planhandlingarna inför antagande med information 
om trafikuppdelning mellan infarterna samt vilken korsningstyp som bedöms 
nödvändig för in- och utfarterna till området från väg 200.

Kommunen har kompletterat planhandlingarna inför antagande med information 
om hur ljudnivån vid uteplatser förväntas bli samt hur de bör utformas för att 
inte påverkas av uppkommet buller från väg 200.

Kommunen hävdar fortsatt att hastighetsgränsen på väg 200 bör kunna sänkas 
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till 50 km/h förbi planområdet då det blir ett tättbebyggt område. Resonemang 
kring detta finns i planhandlingarna och kommunen anser att platsen uppfyller 
kriterierna. Positiva effekter av en hastighetsreducering är minskade bullernivåer 
samtidigt som trafiksäkerheten i området ökar med tanke på den ökade rörelsen 
och trafikmängden i och runt området som genomförandet av detaljplanen 
kommer medföra.

Kommunen avser fortsatt inte planlägga grusytan söder om den norra infarten då 
detta område inte ingår som en del av planens syfte och saknar klar användning. 
In- och utfart kommer ske på vägen då ingen koppling mellan grusytan och vägen 
finns. 

Statens geotekniska institut

SGI:s synpunkter
Enligt PM Geoteknik utgörs området generellt överst av ett tunt lager mulljord. 
Härunder utgörs jorden av finkornig sedimentjord som vilar på morän på berg 
alternativt direkt på berg. Sedimentlagret har en mäktighet om ca 0,5 å 7 m och 
utgörs av löst till medelfast lagrad silt med innehåll av lera och finsand.

Planområdet utgörs främst av del av fastighet Järneberg 6:1. Marken på Lerlyckan 
ägs av kommunen och området är sedan tidigare utpekat i kommunens Lis-plan 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) från 2014.

Enligt PM Geoteknik har sektioner vid stabilitetsberäkningar valts med hänsyn 
till störst mäktighet på sedimentlagret. SGI vill ställa frågan om de valda 
sektionerna även skulle ha valts med hänsyn till minst fördelaktig jordlagerföljd, 
topografi och lastfall. Det är viktigt att alla förutsättningar (t ex belastningar i 
form av byggnader, uppfyllnader, trafiklast, avschaktningar, dammar, diken etc.), 
som planen medger, kontrolleras i den geotekniska utredningen. Det kan finnas 
fler sektioner som behöver analyseras för att klarlägga stabiliteten för hela 
planområdet. Markens lämplighet för bebyggelse och för de förutsättningar som 
planen medger ska klarläggas för hela planområdet i detaljplaneskedet.

SGI noterar att det finns en slänt ner mot diket i sydvästra delen av planområdet 
som enligt Lantmäteriets översiktliga höjddata har ca 2 meter höga slänter i dag 
och vi vill därför lyfta frågan om dessa slänter har tillfredsställande stabilitet för 



15

de förutsättningar som planen medger (t.ex. uppfyllnader).
SGI vill uppmärksamma på att delar av aktuellt planområde gränsar till ett 
bebyggt område utanför nordvästra delen av planområdet som ligger nära en 
brant slänt som av SGU bedöms som ett aktsamhetsområde med avseende 
på "Förutsättning för skred i finkornig jordart" Se planeringsunderlag 
på SGI:s hemsida, https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/
planeringsunderlag/. Det bebyggda området gränsar till den del av planområdet 
inom Natur där en fördröjningsdamm planeras enligt gestaltningsförslaget. 
Den geotekniska utredningen behöver klarlägga om denna slänt kan påverka 
stabiliteten för aktuellt planområde samt om dammen kan påverka stabiliteten 
utanför planområdet. SGI anser att det behöver säkerställas att planen varken 
påverkar eller påverkas av områden i direkt anslutning till planområdet, vilket 
gör att även stabilitetförhållanden utanför planområdet behöver klarläggas.

Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan uteslutas 
risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred 
eller ras ska stabilitetsutredning utföras. Stabilitetsförhållandena ska klarläggas 
med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG 
Rapport 6:2008. Den nuvarande geotekniska utredningen uppfyller inte nivån 
för en detaljerad utredning enligt dessa rapporter och SGI anser att utredningen 
behöver kompletteras. Framkommer det efter utredning att det erfordras 
åtgärder eller restriktion för att marken ska vara lämplig ska dessa regleras i 
detaljplanen.

SGI ställer sig frågande till varför bara dränerad analys har använts vid 
stabilitetsberäkningarna, då lerig silt och lera finns i jordlagerföljden. SGI anser 
att kombinerad och odränerad analys ska göras i enlighet med IEG Rapport 
4:2010.

Förekommande jordlager av silt och sand är erosionskänsliga och eventuell 
framtida erosion, både inom planområdet och utanför i slänten mot Göta kanal, 
kan påverka stabilitetsförhållanden av området framöver. Stabiliteten i jordarten 
silt kan påverkas negativt av till exempel ytavrinning och vattenansamlingar. 
SGI anser att dessa faktorers påverkan på stabiliteten behöver kontrolleras i 
planskedet.

SGI anser att grundvattenmätningar och portrycksmätningar bör utföras 
regelbundet för att skapa en mer tillförlitlig bild av grundvattennivåer, portryck 
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och årstidsvariationer.
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att 
ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i 
planen.

Kommentarer
Kommunen har kompletterat tidigare geoteknisk utredning med följande 
information:

Kompletterande beräkningar har gjorts för max last över hela området. 
Jordlagerföljden bedöms vara likartad och topografin är plan inom hela 
området. Den största planerade lasten har antagits i beräkningarna fram till 
detaljplanegränsen motsvarande ett 4 våningshus med 0,5m fyllning.

Kompletterande beräkningar har gjorts för att reda ut stabiliteten för slänten ner 
mot diket.

Kompletterande beräkningar har gjorts för att reda ut hur det planerade 
fördröjningsmagasinet påverkar stabiliteten inom och utanför området.

Kompletterande beräkningar har gjort att utredningen nu uppfyller lägsta 
detaljerad utredningsnivå. Risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt 
eller indirekt, av skred eller ras har klart och entydigt uteslutits.

Odränerad analys har inte bedöms nödvändig med hänsyn till att lerjorden 
inom området innehåller mycket silt och sand och är av fastare karaktär. CPT-
sonderingar och vingförsök uteslöts då jorden inom området är för fast. Således 
bedöms förekommande lera inom området bete sig  som ett dränerat material 
och vid skred sker därmed ett dränerat brott. 

Göta kanal är erosionsskyddad med krossmaterial. En känslighetsanalys har 
utförts för att kontrollera hur totalstabiliteten påverkas om 1 m jord eroderas 
bort i botten. I övrigt är markytan plan i området och det finns ingen risk för 
yterosion.

Inom området finns berg i dagen på flera ställen där moränlagret kommer 
i kontakt med ytan och utgör bräddnivån, den teoretiskt högsta möjliga 



17

grundvattennivån/portrycksnivån. I övrigt är området dränerat av ett stort 
dike,  Göta kanal ligger nära (ca 50m från) planområdet och markytan är plan. 
Det gör att grundvattenytans maxläge med stor säkerhet ligger någonstans 
mellan vattenytan i kanalen, nivån i diket och bräddnivån därav behövs det inte 
kompletteras med grundvattenrör. Finjordslagret med lera är inte särskilt mäktigt 
max 3 till 4 m och innehåller silt och sand därmed kan porvattentrycket inte vara 
något annat än hydrostatiskt. 

Statens geotekniska institut - reviderad
SGI har tidigare i granskningsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. 
Yttrandet är daterat 2022-03-22, dnr. enligt ovan.

Den nuvarande geotekniska utredningen uppfyller inte nivån for en detaljerad 
utredning enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev 1, 
och SGI anser att utredningen behöver kompletteras, eftersom lera finns i 
jordlagerföljden och då den översiktliga stabilitetsutredningen inte klart och 
entydigt kan utesluta risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller 
indirekt, av skred eller ras.

I den översiktliga stabilitetsutredningen har en bedömning gjorts att 
förekommande lera inom området beter sig som ett dränerat material och att 
vid skred sker ett dränerat brott. SGI anser att beräkningar avseende både 
kombinerad analys och odränerad analys behöver genomforas, enligt IEG Rapport 
4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev 1, for att kunna utesluta att dessa 
analyser ej är dimensionerande.

SGI noterar att en planbestämmelse, n1, finns för reglering av att uppfyllnad 
inte får ske med mer an 0,5 meter. SGI anser att stabilitetsberäkningarna ska 
utföras med en utbredd marklast motsvarande den belastning av markytan 
som planen medger, för att säkerställa att stabiliteten är tillfredsställande 
över tid. En uppfyllnad om 0,5 m innebar en marklast om 10 kPa och utöver 
det kan markanvändningen innebära ytterligare belastning. SGI vill påpeka 
att laster (till exempel från maskiner) i området mellan planområdet och Göta 
kanal kan påverka stabiliteten for planområdet och därför är det olämpligt att 
beräkningarna utförs utan belastning på denna del.

SGI ser positivt till att en känslighetsanalys har utförts i sektion B for att 
kontrollera hur totalstabiliteten påverkas om 1 m jord eroderas bort i botten.
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I det tidigare yttrandet ställde SGI frågan om de valda beräkningssektionerna 
även skulle ha valts med hänsyn till minst fördelaktig jordlagerfoljd, topografi 
och lastfall och att det kan finnas fler sektioner som behöver analyseras for att 
klarlagga stabiliteten for hela planområdet. SGI finner att fler sektioner har 
analyserats men vi saknar fortfarande analys av slänten som beskrivs nedan.

Vid planläggning ska stabilitetsförhållandena klarläggas med lägst detaljerad 
utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev 
1. om inte de faktiska förhållandena är sådana att det klart och entydigt kan 
uteslutas risker for att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av 
skred eller ras. Vi har följande synpunkter på aktuell utredning med hänsyn till 
det.

• SGI saknar fortsatt klarläggande om den branta slänt utanför planområdets 
nordvästra hörn som av SGU bedöms som ett aktsamhetsområde 
med avseende på "Förutsättning for skred i finkornigjordart" Se 
planeringsunderlag pa SGI:s hemsida, https://www.sgi.se/sv/
samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/, kan påverka stabiliteten 
för aktuellt planområde. En dagvattendamm planeras i planområdet i 
nära anslutning till denna slänt. SGI anser att det behöver säkerställas att 
planen varken påverkar eller påverkas av områden i direkt anslutning till 
planområdet, vilket gör att även stabilitetsförhållanden utanför planområdet 
behöver klarläggas.

• Det finns en osäkerhet av mäktighet och jordlager mot djupet. I utförda 
sonderingar finns lerig silt och lera i jordlagerföljden i det djupaste lagret 
som bedömts med skruv. I närliggande detaljplanen Kanalparken finns djupa 
utförda CPT-sonderingar som visar på lera mot djupet. Mer information om 
djupare liggande lager behövs for att kunna bedöma risken for skred.

• Bestämning av jordens hållfasthetsegenskaper behöver utföras. Enligt IEG 
rekommenderas mer än en metod for att klarlagga lerans skjuvhållfasthet 
(t ex kolvprovtagning, vingförsök, CPT-sondermg). Förekomsten av skikt 
behöver utredas.

• Vid slänter av överkonsoliderad lera, mellan- och friktionsjord kan en 
kombination av vattenstånd i vattendraget och portrycket i slänten vara 
dimensionerande. Stabiliteten i jordarten silt kan påverkas negativt av 
till exempel ytavrinnmg och vattenansamlingar. Detta behöver utredas i 
stabilitetsutredningen.
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• Kombinerad och odränerad analys ska göras i enlighet med IEG Rapport 
4:2010, eftersom lerig silt och lera finns i jordlagerfoljden.

• Det finns en osäkerhet om grundvattenförhallandena, eftersom 
inga grundvattenrör eller portrycksstationer har installerats 
Grundvattenmatningar och portrycksmatningar bör utföras regelbundet 
for att skapa en mer tillförlitlig bild av grundvattennivåer, portryck och 
årstidsvariationer.

SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att 
ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder 
eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i 
planen.

Kommentarer
Inför antagande har utredningen kompletterats med både kombinerad och 
dränerad analys. 

Hela planområdet är berett med lst på 50 kPa motsvarande 0,5 meter fyllning 
och fyra våningar. Närmast dike och damm är det 10 kPa för att ta hänsyn till 
uppfällningar samt trafik från servicefordon. Mellan planområdet och Göta kanal 
har beretts med 10 kPa vilket motsvarar en uppfyllning på 0,5m eller trafiklast 
från servicefordon.

Den branta slänt som benämns utanför planområdets nordvästra hörn är 
en fortsättning på diket, därmed ingen brant slänt. Stabiliteten för diket har 
kontrollerats i rapporten. Enda slänten som finns är den mot Göta kanal. Eftersom 
den är grävd är geometrin likvärdig utmed hela planområdet. Då det är ett dike 
har stabiliteten mot dammen kontrollerats.

Kompletteringar har gjorts med cpt och kolv så att de finns god kännedom 
om jorddjup och förutsättningar i området. Avståndet och placering av valda 
sektioner täcker väl in området och dess ytterkanter. Dessa bekräftar det tidigare  
antagandet om en mycket siltig jord då utförd kolv visar på silt på djupet. 

För att vara på den säkra sidan vad gäller stabilitet vid ytavrinning och 
vattensamlingar har beräkningar gjorts utifrån ett värsta scenario. Scenariot 
utgår från att det inte finns något mothållande vatten i kanalen och att 
grundvattentrycket i jorden är det högsta möjliga då detta ger lägst hållfasthet 
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vid kombinerad analys. En torrlagd kanal och hög grundvattenyta i marken 
sammanfaller dock sällan.

Yterosion på grund av nederbörd antas inte vara något problem. Detta eftersom 
markytan endast lutar max 1 grad och därmed inte kan rendera i höga flöden 
eller rännilar. 

Då ett antagande om en grundvattennivå i nivå med markytan har gjorts har högt 
vatten och vattenansamlingar i ytan hanterats beräkningsmässigt.

Göta kanal är erosionsskyddad med krossmaterial.

Det bedöms inte finnas några osäkerheter avseende det maximala portrycket 
eftersom det finns bräddnivåer i området som utgör den teoretiskt högsta och 
värsta fallet avseende portyck och grundvatten.

Eftersom marken är plan både i planområdet och omkringliggande område 
bedöms det inte finnas några särskilda förutsättningar för artesiskt tryck som 
kräver tillrinning från en högre markyta/trycknivå i närheten.

Komplettering har gjorts med grundvattenrör i området. Att utföra 
portycksmätningar när mäktigheten på silt/lera är max 6 meter bedöms svårt 
på grund av att portrycket kommer vara hydrostatiskt och i kontakt med 
underliggande morän när det grundlagret består av uppsprucken torrskopa och 
silt.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingarna gällande detaljplan för 
Järneberg 6:1 m fl och har inget att erinra avseende planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkter:
Plankartan
På plankartan står det att fasader ska målas i traditionella jordfärder. Detta är en 
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svårtolkad bestämmelse.
Det står att Attefallsåtgärder och friggebodar är bygglovspliktiga. Ett 
förtydligande om de ingår i byggrätten eller inte samt ett förtydligande om 
friggebodar ska vara avgiftsbelagda eller inte. Idag är friggebodar varken 
bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga. 

På plankartan anges takfärg röd på huvudbyggnad. Det ska inte anges någon 
takfärg.

Dagvatten
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot remitterat planförslag 
under förutsättning att åtgärder avseende dagvattenhantering, åtgärder mot 
skada vid kraftiga regn och kompensation för förlorade naturvärden utförs såsom 
angivet i planbeskrivningen.

Kommentarer
Bestämmelsen om traditionella jordfärger förtydligas, förklaras och exemplifieras 
i planbeskrivningens genomförandedel.

Utformningen på attefallsåtgärder och friggebodar behöver säkerställas genom 
bygglov för att inte påverka kulturmiljön negativt.

Takfärg på huvudbyggnad har reglerats till röd för att inte påverka kulturmiljön 
negativt.

VänerEnergi
Elnät
Ny transformatorstation byggs i området och den befintliga 
transformatorstationen i nordöst kan nyttjas för att försörja del av området.

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns inte i närområdet det är därför inte aktuellt att ansluta detta 
område.

Stadsnät
Det finns fiberskåp vid transformatorstationen nordöst om området. Stadsnät 
kommer att kunna fiberansluta samtliga fastigheter i området.
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För övrigt finns inget att anmärka mot detaljplanen.
Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska 
säkerställas.

• Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost 
i området ska säkerställas i enlighet med räddningstjänstens 
rekommendationer för detta.
Räddningstjänstens rekommendationer ”Brandvattenförsörjning från 
brandposter” finns att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Västtrafik
Hej! 
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan 
som Töreboda kommun har upprättat för del av Järneberg 6:1 m.fl. Töreboda 
kommuns diarienummer KS 2020/91.
Vi har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen utöver de vi lämnade i 
samrådsskedet.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.
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Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i 
en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 
en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 
förändring av befintlig detaljplan.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.




