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Detaljplanens syfte 
Syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av centrala Töreboda med i 
första hand ytterligare bostäder. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa 
att nytillkommande bebyggelse förhåller sig till befintliga kulturhistoriska 
värden i stadskärnan på ett adekvat sätt, samt inte påverkar riksintresse för 
kulturmiljövård (MB 3 kap. 6) Göta kanal negativt. 

Bakgrund
Bakgrunden till uppdraget är att kommunen förvärvat Snickaren 3 och här vill 
skapa förutsättningar för en högre boendetäthet än vad de befintliga planmässiga 
förutsättningarna medger. Huset som stod på fastigheten uppfördes år 1897 
och var ett före detta missionshus som senare byggdes om till butik och bostad. 
Huset var i dåligt skick och har nu rivits efter att Töreboda kommun fått beviljat 
rivningslov.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet utgörs av fastigheterna Snickaren 1,2, 3 och 4, är beläget i centrala 
Töreboda och omfattar 2918 m2. Området är i dagsläget bebyggt och gränsar i 
väster mot Drottninggatan, i norr mot torget, i öster mot Östra Torggatan och i 
söder mot Skolgatan. 

Planförfarande
Detaljplanen upprättas med ett standardförfarande i enlighet med reglerna i PBL 
(2010:900), SFS 2018:59.

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

Kulturvärden
Törebodas centrala delar som helhet utgör en kulturmiljö som bör värnas vid  
tillskott av ny bebyggelse och det finns kulturhistoriskt intressanta inslag såväl 
inom som utom planområdet. Byggnaderna inom fastigheterna Snickaren 1 
och 2 är byggda under senare delen av 1930-talet. Fasaderna har renoverats 
genom åren, något som bedöms ha utförts med omsorg vad gäller materialval 
och utformning. Byggnaderna är placerade i fastighetsgräns mot gata med 
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markerad sockelvåning. De är 
tre våningar höga och har ett 
varierat taklandskap. Fasaderna 
harmoniserar i stil angående 
färg- och fönstersättning samt 
materialval. Karaktärsdrag som 
återfinns på flera byggnader i 
omgivningen. Övriga byggnader 
inom planområdet har liknande 
uttryck men är lägre och byggda i 
mindre skala. 

För att säkerställa att helhetsuttrycket bevaras i området och att kulturhistoriskt 
intressanta värden inte förvanskas har planbestämmelser (f1, f2, p1) adderats i 
plankartan.  

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

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

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

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

Riksintresset berör Mariestads, Karlsborgs och Törebodas 
kommuner.

Snickaren 1 och 2, fasader mot norr
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Kommunens bedömning är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte 
kommer att få någon påverkan eller påtaglig skada på riksintressets värdekärnor, 
inklusive järnvägsmiljön i Töreboda. Detta då planområdet redan består av en 
bebyggd kvartersstruktur och är visuellt väl avskild från kanalområdet. 

Naturvärden
Planområdet består av redan bebyggd kvartersmark och detaljplanen bedöms 
inte påverka några naturvärden.

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

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

Ytavrinning och lågpunkter - Snickaren

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

Förbindelser
Området har goda kollektiva möjligheter via Töreboda station som ligger drygt 
80 meter öster om planområdet. Områdets centrala lokalisering gör det även 
gynnsamt för transport med gång- och cykel. 

Farligt gods
Cirka 70 meter öster om planområdet går Kungsgatan vilken är utpekad som 
sekundär transportled för farligt gods. Bortanför Kungsgatan, cirka 115 meter 
öster om planområdet, ligger Västra stambanan som klassas som primär led 
för farligt godstransporter. Vid planering inom 150 meter från transportled för 
farligt gods ska en utredning om riskerna för planerad markanvändning ske i en 
riskbedömning. 

I den riskutredning som genomförts för planområdet och som tillhör detaljplanen 
(PM riskbedömning) bedöms området uppfylla acceptabel riksnivå om 
grundförutsättningarna för basavståndet införs. 

Grundförutsättningarna för basavstånd är följande: 

• Motverka spridning av vätska in mot området
• Sidoområdet fritt från eftergivliga och spetsiga föremål
• Beakta möjligheten att reducera konsekvenser av ett gasutsläpp genom att 

luftintag placeras högt och på motsatt sida av leden.

Det som utifrån dessa punkter går att säkerställa genom detaljplanen är sista 
punkten, därför har en planbestämmelse om luftintagens placering tillförts 
plankartan. 

Kommunalteknisk försörjning
Planområdet är redan bebyggt och nuvarande anslutningar till el- och 
dagvattennät bedöms som tillräckliga. VA-nät finns idag till fastigheten men 
den är dimensionerat för en bostad, vid bebyggelse av fler bostäder kan 
utvecklingsåtgärder krävas för att klara av att tillgodose ett större behov.
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Planeringsunderlag och utredningar
Som underlag för detaljplanen finns nedanstående dokument.

• PM riskbedömning (2020-12-18)
• Bullerberäkning (2021-04-16)

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

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

Buller
En bullerberäkning har gjorts för området. Enligt förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbebyggelse gäller följande riktvärden:

3 §   Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).

4 §   Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
   1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
   2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- 
och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 
minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5 §   Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 



9

2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Bullerberäkning
I bullerberäkningen framgår det att den rekommenderade ekvivalenta ljudnivån 
överskrids något för den fasad som vetter mot öster (61-62 dBA), se figur 1 
nedan. För att klara riktvärdet bör därför hälften av bostadsrummen klara en 
ekvivalent ljudnivå på 55 dB(A) och maximal ljudnivå 70 bD(A) nattetid. Den 
ekvivalenta ljudnivån på tyst sida uppfylls på alla ytor utom två i norr på gaveln, 
se figur 2 nedan. Gaveln i norr bedöms även överskrida den maximala ljudnivån 

På figur 8 på nästa sida går det se den sammanvägda bedömningen för vilka 
områden det blir svårt att utforma så att hälften av bostadsrummen hamnar mot 
tyst sida (markerade i rött). Där riktvärdet inte nås kan lägenheter mindre än 35 
kvm uppföras då dessa har ett högre accepterat riktvärde på 65 dB(A). 
 
Annan arkitektonisk utformning och placering än den som illustrerats i 
bullerberäkningen kan göra det enklare att utforma lägenheterna med minst 
hälften av rummen mot tyst sida. För att säkerställa att riktvärdena för buller 
uppfylls har en planbestämmelse (m1) införts i plankartan. Denna reglerar att 
bullervärdena ska bli acceptabla även om riktlinjerna för ekvivalent ljudnivå 
överskrids, antingen genom genomgående lägenheter mot tyst sida eller 
lägenheter mindre än 35 m2 på berörda ställen. Det blir sedan upp till exploatör 
att se till att värdena uppfylls vid utfomning och genomförande. 
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nattetid. 

Beskrivning och genomförande

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

C - centrum (4 kap. 5 § PBL)
Centrum är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för  
kombinationer av handel, service, samlingslokaler eller andra verksamheter som 
ligger centralt och ska vara lätta att nå. Denna bestämmelse syftar till att  
möjliggöra fortsatt användning av lokalerna för verksamheter i ett centralt läge. I 
centrumanvändningen ryms även funktioner som kontor och lokaler för tillfällig 
vistelse - exempelvis konferenslokaler eller olika typer av tillfällig övernattning. 
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Användningen avser svara mot befintliga förhållanden på platsen och  
möjliggöra en fortsatt bred användning av området.

Högsta byggnadshöjd är 11 meter (4 kap. 16 § PBL)
Högsta byggnadshöjd reglerar byggnadens höjd från marken till skärningen  
mellan fasadplan och ett takplan med 45 graders lutning. Planen reglerar  
byggnadshöjden för del av planområdet till 11 meter för att motsvara nuvarande 
höjdsättning inom Snickaren 1 och 2, samt möjliggöra en högre boendetäthet 
inom Snickaren 3. Förtätning i Töreboda centrum ligger i riktning med 
kommunens översiktsplan och möjliggörs genom byggnadshöjden.

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

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

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

p1 (4 kap. 16 § PBL) 
”Huvudbyggnad ska placeras i fastighetsgräns mot gata, parallellt med gatan”.
Planbestämmelsen syftar till att värna och förstärka den stadsmässiga  
bebyggelsestrukturen med flerbostadshus placerade i direkt kontakt med  
gatumiljön. 

m1 (4 kap. 12 § PBL) 
Bestämmelse för att skapa störningsskydd. Bestämmelsen reglerar högsta tillåtna 
nivå för bullerstörningar för att säkerställa att marken är lämplig för sitt ändamål. 

f1 (4 kap. 16 § PBL)
”Byggnader ska anpassas och utformas med hänsyn till omgivande kulturmiljö”. 
Det är av vikt att eventuella nya byggnader förhåller sig till omgivande bebyggelse 
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och bebyggelsestrukturer på ett medvetet sätt - detta avser exempelvis skala, 
färgsättning och materialval som beskrivs under rubriken Kulturvärden. 

f2 (4 kap. 16 § PBL)
”Sockelvåning ska vara tydligt markerad”. Utformningsbestämmelsen i fråga 
avser ta fasta på framträdande drag hos bebyggelse inom och utom planområdet. 
Den syftar liksom bestämmelse f1  till att verka för att eventuell ny bebyggelse 
i kvarteret stilmässigt passar in och inte bryter från omgivande bebyggelses 
karaktärsdrag och nämnda kulturvärden.

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

Inom planområdet finns det befintliga teleanläggningar, om möjligt bibehålls 
dessa i sin nuvarande form. Om telenätet påverkas eller behöver flyttas står 
initieraren för eventuella kostnader. 

Kvartersmark
Inom kvartersmark är respektive fastighetsägare ansvarig. 

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

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

Aktuell detaljplan ersätter stadsplanen inom det område som detaljplanen  
omfattar. 

Planområdet berörs även av tomtindelning Snickaren från 1916 (akt 1663K-14), 
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Tomtindelning för kvarteret Snickaren från 1916. Denna upphävs i sam-
band med detaljplanens laga kraft-vinnande.
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se bild på nästa sida. Denna upphävs i samband med att detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Skolgatan

Dr
ot

tn
in

gg
at

an Östra Torggatan

Parkgatan

Illustrationsplan över möjlig byggnation inom planområdet efter detaljpla-
nens genomförande
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Snickaren 4: be�intlig byggnad bevaras 
företrädelsevis. I syfte att inte ge incitament 
för rivning de�inieras byggnadshöjden även 
fortsatt till en höjd som motsvarar dagens 
tvåvåningsbebyggelse.

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

Kommunhuset

Torget

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

Skolgatan

Östr
a Torggatan

Drottn
inggatan

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

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

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

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

attraktiva affärslokaler i ett tydligt entréläge. 




