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INLEDNING

Vad är ett utvecklingsprogram?
Utvecklingsprogrammet ska ange kommunens 
övergripande vision och målsättningar för 
områdets utveckling, samt utgöra ett underlag för 
en eller flera framtida detaljplaner. 

Utvecklingsprogrammet är inte juridiskt bindande 
och det finns inget krav att kommunen ska ta fram 
ett utvecklingsprogram men i detta fall har det 
bedömts vara lämpligt då området anses viktigt 
för en fortsatt utveckling av Frövi tätort samt av 
dess rekreativa värden.

Myndigheter, allmänheten och olika intressenter 
kommer kunna skicka in synpunkter genom ett 
samråd för utvecklingsprogrammet och kan på så 
sätt påverka den fortsatta planeringen för området.   
Framtagandet av en eller flera detaljplaner följer 
efter beslut om godkännande av programmet.

Bakgrund
Frövi strandpromenad är ett ca tre kilometer långt 
rekreationsstråk för gående och till viss mån 
även för cyklister. Ståket har osammanhängande 
strukturer och smala vägar som minskar 
tillgängligheten för såväl gående som cyklister. 
Det har dock stor potential med goda möjligheter 
till sjökontakt, vackra vyer och varierande natur 
som bör kunna utvecklas och nyttjas av de boende 
i Frövi. 

I samband med att Lindessjön Runt anlades, 
gjordes under några år en satsning även på 
Frövi strandpromenad. Kommunen satsade på 
att binda samman enskilda gångstråk till ett 
sammanhängande stråk mellan Idengatan och 
Kilskogen. År 2005 skrev BMB dåvarande 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning avtal med 
Svenska kyrkan om att få anlägga en vandringsled 
nedanför kyrkan mellan Alanäs pumpstation och 
Prästryggens badplats. Arbetet delades in i etapper 
och den första etappen av ny stenmjölsgångväg på 
kyrkans mark blev klar år 2007. 

Uppdrag
I utskottet för stöd och strategi beslutades det 
7 december 2020 att ett utvecklingsprogram 
för Frövi strandpromenad ska tas fram av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i 
samarbete med Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen samt andra berörda parter. 
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Nästa etapp gick vidare genom sumpskogsområdet 
till Kilskogen. Där byggdes en bro på privat 
initiativ av den lokale politikern Göran Karlsson 
och BMB färdigställde stenmjölsgången 2009. 

Etapp 3 krävde att en bit mark löstes in av 
kommunen. Denna inlösen blev inte klar förrän 
2012 och stenmjölsgången kunde inte färdigställas 
förrän efter det. Projektet förlängdes sedan inte. 

Några år senare, 2016, fick BKT dåvarande 
Bergslagens kommunalteknik, pengar för att 
asfaltera och sätta belysning på sträckan mellan 
Alanäs pumpstation och präsryggens badplats. 

År 2019 fick Samhällsbyggnadsförbundet 
pengar för att försöka skapa förutsättningar 
för att förlänga leden runt Vibyviken. Där 
behövs avtal med ett par privata markägare. 
Detta lyckades inte och 2020 ombudgeterades 
pengarna för att i stället göra någon förbättring 
av strandpromenaden i samhället. I samband 
med detta uppmärksammades behovet av ett mer 
övergripande arbete för att på bästa sätt utveckla 
Frövi strandpromenad. En projektgrupp bildades 
och underlag för detta utvecklingsprogram togs 
fram. 

Som ett första litet steg för att förbättra 
strandpromenaden anlades en stenmjölsgång 
närmare vattnet vid Alanäs pumpstation och en 
ny samlingsplats vid vattnet skapades med Alanäs 
brygga.

Syfte
Syftet med utvecklingsprogrammet är att 
utreda förutsättningarna för utvecklandet av 
ett tillfredsställande rekreationsstråk samt 
möjligheterna kring att skapa fler tillfällen för 
vattenkontakt för invånarna i Frövi. 

Utvecklingsprogrammet ska även visa på en 
möjlig vidareutveckling kring och av stråket med 
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden 
samtidigt som rekreationsmöjligheterna ska höjas.

Aug. 2021 
Utvecklingsprogrammet presenteras för  
USS (Utskottet för stöd och strategi) 

Maj-juli. 2022 
Utvecklingsprogrammet 
lämnas ut för samråd 

Okt. 2022
Beslut till antagande av           
Kommunstyrelsen 

År 2023
Start för realisering  av 
förslag

Bearbetning av 
inkomna synpunkter

Översiktskarta över Frövi och Väringens västra ände. Strandpromenaden markerad med gul streckad linje.

Vision
Att skapa ett sammanhängande stråk med 

goda möjligheter till rekreation och friluftsliv, 
samtidigt som viktiga platser och målpunkter i 

Frövi och längs Väringens strand knyts samman. 

Läge
Programområdet ligger i Frövi vid  Väringens 
strand, från Idengatan i Väst till reningsverket 
och fågeltornet i öst. 
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Fördjupad översiktsplan för 
Frövi tätort
Den fördjupade översiktsplanen, Fördjupning 
av översiktsplanen för Frövi tätort, vann 
laga kraft 23 december 2018  och anger hur 
mark- och vattenanvändningen ska se ut inom 
Frövi tätortsområde. Fördjupningen anger 
fyra huvudsakliga mål för tätortens framtida 
utveckling, varav ett av dem är högst relevant för 
programområdet och lyder: 

”Utveckla grönområden, parker och 
lekplatser i Frövi genom upprustning 
och koppla samman dessa med trevliga 
gångstråk, tillgängligheten ska 
prioriteras.”

I den fördjupade översiktsplanen uttrycks även 
ett behov av nya tillgängliga och naturliga 
mötesplatser som både upplevs trygga och som 
är säkra. Samtidigt ska de stimulera invånarnas 
behov av rörelse och aktivitet. Utpekade områden, 
så som strandpromenaden, ska förstärkas och 
synliggöras för invånarna och kopplingen mellan 
Frövis centrala delar och Väringen. ska förstärkas. 
Strandpromenaden ska enligt den fördjupade 
översiktsplanen skapa en sammanhållen och 
sjönära länk, som tillsammans med Sjövallen 
ska utformas till ett attraktivt grönområde 

med en rad inslag som lockar till aktivitet och 
vistelse. Fördjupningen lägger även stor vikt 
i tillgängligheten till varierande natur inom 
gångavstånd från bostaden, särskilt viktigt anses 
det vara i närheten av skolor och förskolor. 

Den fördjupade översiktsplanen trycker även 
på vikten av att utveckla strandpromenaden för 
att på sikt kunna ansluta Frövi till anslutande 
grönområden på andra sidan Väringens vik. Den 
redan existerande strandpromenaden ska utvecklas 
vidare bortom Prästryggen samt västerut mot 
Vibyn för att på så sätt knyta samman målpunkter 
längs sträckan.

Detaljplaner
Längs planområdet finns 8 gällande detaljplaner 
som omfattar villor, parkmark, prästgården 
samt småbåtshamnen, bryggor och öppet vatten. 
Merparten av den detaljplanelagda marken 
längs strandpromenaden utgörs av mark för 
bostadsändamål med öppet byggnadssätt.

Sjövallen är planlagd som parkmark och 
ingår i ett gällande LIS-område (område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen) enligt 
tillägget för Lindesbergs Översiktsplan. Området 
består idag av stora öppna gräsytor med låg 
skötsel och låga naturvärden. Rekreationsvärdena 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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på platsen är desto högre då det är en plats som är 
både välanvänd och omtyckt. Området har även 
en välanvänd lekplats, båtramp och en allmän 
brygga som alla bidrar till platsens popularitet. 
Dagens Sjövallen planeras att i framtiden utgöra 
en viktig nod mellan de centrala delarna och 
Väringen där Sjövallen blir en central park 
med mycket aktivitet. I detaljplaneområdet för 
Sjövallen planeras även två punkthus att byggas 
med attraktivt boende nära Väringens strand. 
Planområdet för Sjövallen utgör en viktig del i 
strandpromenaden, både som entré och målpunkt 
samt som en plats för vila och återhämtning. 

Övriga ställningstaganden
Strandskydd
Eftersom planområdet ligger inom 100 meter från 
Väringens strandkant gäller strandskyddet, vilket 
är ett generellt skydd som gäller i hela landet 
längs alla kuster, sjöar och vattendrag. Syftet med 
strandskyddet är att bevara strandnära biodiversitet 
samt att säkra allmänhetens tillgång till natur i 
anslutning till vattenområden. 

Biotopskydd
Biotopskyddet i Kilskogen gäller ett område längs 
stranden avsatt som skogligt biotopskyddsområde. 
Här växer mycket gamla, grova och högresta 
tallar. Tallarna är i åldern 220-270 år och 
utgör bland annat hemvist för den sällsynta 
reliktbocken. 

Naturvårdsavtal
För större delen av Kilskogen och sumpskogen 
närmare Prästryggen finns ett Naturvårdsavtal 
med Skogsstyrelsen med målet att återskapa 
lövskogsvärden. Skogen utgörs av aspdominerad 
skog och sumpskog med klibbal, som ska få åldras 
och utvecklas som en lövskog. Lövskogar med 
gamla och döda träd är väldigt artrika miljöer 
i landskapet och det har stor betydelse för den 
biologiska mångfalden. Här återfinns en mängd 
olika fågelarter som trivs bäst i lövskog, t.ex. 
mindre hackspett. 

Markanvändning enligt detaljplanerna i området.

Miljömål
Genom att utveckla och tillgängliggöra 
strandpromenaden kan Frövi bidra till att uppfylla 
några av Sveriges miljömål samt de Globala målen 
i Agenda 2030.

Sveriges miljömål
Sveriges miljömål är det nationella arbetet för att 
uppnå den ekologiska dimensionen av de globla 
målen och består av ett generationsmål samt 
16 miljökvalitetsmål. Genom att utveckla och 
tillgängliggöra strandpromenaden kan Frövi och 
Lindesbergs kommun bidra till detta. Utvecklingen 
av strandpromenaden kan bli en del i kommunens 
arbete att nå tre av de 16 miljökvalitetsmålen.

Levande sjöar och vattendrag

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Agenda 2030- De globala målen
Utvecklingen av Frövi strandpromenad kan bidra 
till att uppfylla tre av de globala målen i Agenda 
2030. Detta agenom att öka invånarnas hälsa och 
välbefinnande, bidra till ett mer inkluderande 
och motståndskraftigt samhälle samt genom att 
motverka invasiva arter, ge kunskap om naturen 
och främja landbaserade ekosystem. 

3. God hälsa och välbefinnande 

11. Hållbara städer och samhällen

15. Ekosystem och Biologisk 
mångfald 



Grönytor i Frövi
Frövi är en naturnära ort som ramas in av sjön 
Väringen i söder och av skog som omsluter från 
väst till öst norr om bebyggelsen. I utkanterna av 
Frövi finns flera rekreationsområden kopplade 
till skogen så som Kilskogen, Nybygget och 
Mariedals rekreationsområde. Inne bland 
bebyggelsen finns väldigt få grönytor och därmed 
även väldigt få bostadsnära rekreationsområden, 
vilket gör att naturen kan vara otillgänglig för 
många trots Frövis naturnära läge. Utvecklandet 
av strandpromenaden blir därför ett viktigt arbete 
för att tillgodose Frövibornas behov av rekreation 
och mötesplatser.
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Markägoförhållanden
Inom utvecklingsområdet ägs de största 
fastighetsägarna av Fastigheter i Linde AB, Näsby 
församling och Lindesbergs kommun. De mindre 
bostadsfastigheterna i området ägs i huvudsak av 
privatpersoner.

Verksamheter och bebyggelse
I området för programförslaget bedrivs 
verksamheter förknippade med friluftsliv och 
aktiviteter. Den verksamhet som till ytan är störst 
är Prästryggens camping som arrenderar marken 
från Fastigheter i Linde AB. Vid Sjövallen finns 
en båthamn som drivs av Frövi båtklubb, vars 
mark arrenderas av kommunen. I områdets östra 
del finns ett reningsverk samt två Fågeltorn som 
används av Frövis fågelklubb. Söder om Väringen 
ligger Hinsebergsfängelset. 

Befintlig bebyggelse längs programområdet utgörs 
mestadels av privatägda villor med utsikt över 
Väringen. Utöver detta finns även Näsby Kyrka 
med prästgård. 

Bryggor
Enligt de generella riktlinjerna för bryggor inom 
kommunalt förvaltad mark ska de vara öppna 
för allmänheten, ge ett tillåtande och inbjudande 
intryck samt vara tillgängliga för människor med 
olika funktionsnedsättningar. Bryggor bör även 
vara placerade så att: 

• anslutningen mellan brygga och strandkant 
har minimal påverkan på strandkant och 
erosion

• bryggan har minimal påverkan på 
vattenområdets botten och vattnets rörelse

• de sträcker sig inte längre ut från stranden 
än vad gällande detaljplan tillåter

• verksamheter och aktiviteter på vattnet får 
inte hindras av bryggorna

• användningen av intilliggande bryggor får 
inte försvåras

• badande besökare vid badbryggor eller 
bryggor med badstege kan vistas i vattnet 
med säkert avstånd till båttrafik.

Bryggor bör även vara enkelt utformade med ett 
konsekvent formspråk samt vara av en typ som är 
lätt att flytta och/eller ta upp.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till strandpromenaden påverkas 
av flera faktorer. En stor andel av Frövis 
invånare måste korsa antingen Centralvägen 
eller både Centralvägen och järnvägen för att 
ta sig till området. Centralvägens övergångar 
håller alla låg trafiksäkerhetsstandard och 
behöver ses över i samband med utvecklingen av 
strandpromenaden. 

Generellt minskar besöksfrekvensen till 
grönområden ju längre avståndet är från 
hemmet. Studier har visat att vistelse i natur och 
grönområden sänker stressnivån och har stor 
positiv inverkan på månniskorsa hälsa.

Därför är det av stor vikt  att utveckla och försöka  
tillgängliggöra strandspromenaden för boende i 
Frövi.

Kopplingar till centrum

Siktlinjer
Från de centrala delarna av Frövi kan man i 
vissa lägen skymta platser som Hinseberg, 
Kaninholmen och Väringen. Dessa siktlinjer 
möjliggör navigering men ger även upphov till 
nyfikenhet och kan locka människor att besöka 
strandpromenaden. För nya besökare kan sådana  
här siktlinjer vara avgörande för hur man upplever 
en plats eller en ort. 

Entréer
Entréer är mycket viktigt för en plats. De 
ger besökaren ett första intryck och kan vara 
avgörande för om man vill fortsätta vistas på eller 
använda platsen. 
Entréerna till strandpromenaden är idag otydliga 
och näst intill obefintliga. Att tydliggöra entréerna 
på ett sätt som lockar besökaren att upptäcka mer 
och röra sig vidare längs promenaden är därför av 
största vikt. 
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Siktlinjer och entréer till strandpromenaden idag. 
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Bilder på entréer till strandpromenaden idag.
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Kaninholmen erbjuder höga park- och 
naturvärden med den variationsrika 
artsammansättningen av träd i hög ålder

Även i Kilskogen finns värdefull natur och höga 
rekreationsvärden.  
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Natur- och kulturvärden

Kaninholmen
Kaninholmen har, med sitt variationsrika 
artsammansättning och trädbestånd och i hög 
ålder väldigt höga natur och kulturvärden. 
Kaninholmens anor går långt tillbaka i historien 
och träden är levande lämningar från svunna tider. 
Tornet på Kaninholmen är en viktig sikt- och 
orienteringspunkt, både från strandpromenaden 
men även för hela Frövi. Det är kriminalvården 
på Hinseberg som äger och förvaltar kaninholmen 
som har varit avstängd för allmänheten 
under en längre tid, men som nu är öppen att 
besöka. Kaninholmen erbjuder även vackra 
vyer över Väringen, Hinseberg och Frövi. En 
överenskommelse med Kriminalvården om hur 
holmen kan skötas och användas av allmänheten 
så att fler kan ta del av dess höga natur- och 
kulturvärden är av högt intresse för kommunen.
  
Prästryggen
Prästryggen är också en värdefull plats, både 
som kultur- och naturmiljö. Prästryggen är en så 
kallad grusåsrest, vilket innebär att hela åsen är 
”urholkad” på grund av en stor grustäkt. Ekar, 
alar och andra lövträd kläder åsen dessa sägs vara 
planterade av prästen Svederus, varifrån namnet 
”Prästryggen” antagligen har uppstått. 

Kilskogen
Kilskogen är ett värdefullt, tätortsnära 
naturområde som är skyddat med biotopskydd 
och naturvårdsavtal. Området ägs av FALAB 
och kompletterar och förstärker naturreservatet 
Liaskogen som finns på andra sidan Väringen. 
Närmast stranden finns en utpekad nyckelbiotop. 
Gamla tallar, aspar och andra liknande element 
utgör viktiga habitat för flera djurarter. Området 
har även stora ornitologiska värden. 

Fritid, service och socialt liv
Längs strandpromenaden finns idag flera 
platser för friluftsaktiviteter. Till exempel finns 
det flera platser för fiske, bad, fågelskådning, 
pulkåkning, skridskoåkning samt en småbåtshamn 
och båtbryggor. Strandpromenaden i sig 
skapar möjligheter för motionsaktiviteter som 
promenader, jogging och cykling. Aktiviteterna 
längs promenaden skapar möjligheter för möten 
mellan människor och därmed utbyte av tankar, 
idéer och kunskap. Att utveckla detta stråk och 
skapa goda förbindelser till Frövis centrala delar 
är därför en viktig kompnent för att långsiktigt 
skapa social hållbarhet. 

Det finns ingen typ av komersiell eller offentlig 
service längs promenaden idag. 

Olika vegetationstyper skapar en upplevelserik promenad där man färdas genom öppna och slutna rum. På 
flera ställen ramar vegetationen in både promenaden och utsikter, något man skulle kunna arbeta mer aktivt 
med på fler platser.

Sammanfattning av 
förutsättningar
Frövi strandpromenad kantas av värdefulla 
natur- och kulturmiljöer och vackra vyer ut över 
Väringen. Dock är stråket osammanhängande 
på många sätt vilket påverkar tillgängligheten, 
möjligheten till vattenkontakt samt trivsel och 
trygghetsaspekter. Invasiva arter och igenväxning 
av vegetationsbestånd hotar både möjligheten 
till vattenkontakt, utblickar och därmed även 
konceptet strandpromenad i sig. Kontinuerlig 
skötsel med långsiktigt perspektiv som håller 

Vegetation längs 
strandpromenaden
Strandpromenaden kantas på flera ställen av 
tätbevuxna bestånd vilka gör att man lätt tappar 
sjökontakten. 

Vegetationen längs promenaden varierar mycket i 
karaktär och kan bidra till ett osammanhängande 
intryck. På flera ställen längs promenaden 
ramar vegetationen in och förstärker utblickar 
över Väringen, vilket skapar en vacker och 
upplevelserik promenad. 

Invasiva arter
Stråket kantas även av invasiva arter som Jätteloka 
och Parkslide samt Sjögull ute i Väringen. Det 
krävs stora skötselinsatser för att hålla nere 
dessa arter och är något som borde arbetas med 
mer kontinuerligt, framförallt för att minska 
spridningen av de invasiva arterna. Gällande 
Sjögull behövs också en informationinsats till 
båtägare. 

undan invasiva arter, öppnar upp för vyer och som 
skapar trivsamma miljöer kan dock ha stor positiv 
inverkan på upplevelsen. Både fysisk och visuell 
tillgänglighet kan förbättras längs hela stråket och 
tillsammans med tydliga entréer kan det locka 
människor att använda promenaden i mycket 
större utsträckning än idag. 
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Frövi strandpromenad
Vision

Att skapa ett sammanhängande stråk med 
goda möjligheter till rekreation och friluftsliv, 
samtidigt som viktiga platser och målpunkter i 
Frövi och längs Väringens strand knyts samman.

Informationsskylten vid bergslagsvägen i Frövi 
skulle kunna bli en utmärkt plats för en övergripande 
karta i samband med entén vid Sjövallen. 

Exempel på markering längs promenaden. 
Markering längs Lindesjön runt. 
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Utvecklingsförslag 
Övergripande strukturer för en sammanhängande promenad
Strandpromenaden upplevs idag som 
osammanhängande. Att utveckla promenaden 
kring ett sammanhållande koncept med ett 
övergripande mål är därför av stor vikt. En 
sammanhängande promenad kan skapas genom 
flera olika åtgärder så som skyltning, teman eller 
aktiviteter. Övergripande är det även viktigt att 
jobba med tillgänglighet till och längs hela stråket. 
Förslag på detta presenteras nedan. 

Tillgänglighet
För att främja folkhälsan och för att fler ska 
kunna ta del av strandpromenaden bör målet vara 
att hela promenaden ska vara fysiskt tillgänglig 
för alla. Utöver detta behöver promenaden även 
tydliggöras visuellt, så att det blir enklare att 
orientera sig längs promenaden och  att hitta till 
den promenaden. Här blir skyltning, entréer och 
siktlinjer viktiga element. 

Skyltning
Skyltning är av största vikt för att skapa en 
sammanhängande och tillgänglig promenad. 
En övergripande karta kan sättas upp vid 
huvudentréerna och längs vägen kan markeringar 
sättas ut för att skapa en tillgänglig promenad.

Skyltar som informerar om natur- och 
kulturvärden bör också sättas ut vid platser med 
sådana värden och vara pedagogiskt utformade. 
Detta för att främja utomhuspedagogik och öka 
kunskapen om Frövis värdefulla platser. 

Sittplatser
Sittplatser längs promenaden är en viktig del 
i tillgängligheten. För att fler ska kunna njuta 
av Frövis natur- och kulturvärden, och kunna 
njuta av strandpromenadens vackra vyer bör 
det finnas sittplatser med jämna mellanrum. 
Sittplatser av samma slag kan göra promenaden 
mer sammanhängande. Utformningen skulle 
kunna variera mellan formella och informella 
sittplatser som dock följer samma tema. 
Informella sittplatser kan till exempel utgöras av 
lekskulpturer, murar, stockar och stenar. Sittplatser 
bör finnas i både soliga och skuggiga lägen.  

Exempel på en typ av sittbänk som kan placeras 
längs hela promenaden för att skapa en enhetlig 
struktur. Eksoffa vid Alanäs pumpstation, Frövi. 
Foto: Björn Nettelbladt



Förstärka kopplingen till centrum
Kopplingen mellan centrum och 
strandpromenaden behöver stärkas för 
att människor ska uppmärksammas på att 
strandpromenaden finns och lockas att använda 
den. En känsla av närhet till strandpromenaden 
skapas genom att den visuella kopplingen till 
centrum stärks. Målpunkter, siktlinjer och entréer 
tydliggörs och möter ögat redan innan platsen nås 
fysiskt. Strandpromenaden tar alltså sin början 
långt tidigare än den fysiska strandpromenaden 
och blir därmed en del av Frövi tätorts identitet 
och stadsbild. 

Entréer till strandpromenaden
Att det finns tydliga entréer till strandpromenaden 
är viktigt för att höja tillgängligheten och för att 
markera att någoting händer i miljön. Gemensamt 
för alla entréer längs strandpromenaden är att de 
bör ramas in, stärkas och förskönas. Sikten mot 
vattnet och andra målpunkter bör förstärkas. 

Grönstruktur och skötsel
Vegetation som är välplanerad och skött därefter 
kan skapa en variationsrik promenad där tätare 
och glesare bestånd skapar öppna och slutna 
rum, vilket i sin tur skapar en mer upplevelserik 
och intressant promenad. Vegetationen längs 
promenaden varierar idag mycket i både 
karaktär och artuppbyggnad, vilket kan ge ett 
osammanhängande intryck av promenaden. Mjuka 
övergångar mellan de olika vegetationstyperna 
skulle dock kunna skapa en mer sammanhängande 
promenad. På flera platser längs promenaden 
ramar vegetationen in och förstärker utblickar över 
Väringen, något som skulle kunna användas mer 
aktivt på fler platser för att höja upplevelsen längs 
promenaden och skapa mer vattenkontakt. 

Vegetationsbestånden är idag vildvuxna och har 
låg skötsel. Välplanerade vegetationsbestånd 
behöver inte betyda stora skötselinsatser, men för 
att promenaden ska upplevas både som trygg och 
sammanhängande behövs en övergripande plan 

Exempel på hur skötselkostnader kan minska 
genom att det är välskött närmast gången och mer 
vildvuxet längre in, samtidigt känns platsen både 
trygg och lummig. 
Foto: Alnarpsparken, Anna-Sara Reinisch.

Tema Natur
Eftersom både Frövi och strandpromenaden har 
varierande natur med höga värden skulle ett fokus 
kring naturen kunna knyta samman promenaden, 
samtidigt skulle besökarna kunna uppmärksammas 
på naturen längs promenaden och på så sätt 
även utbildas om Frövis värdefulla natur- och 
kulturmiljöer.  

Plats för lek 
Tema natur skulle kunna kombineras med platser 
för lek där naturen blir ett naturligt inslag i leken. 

Exempel på hur man kan informera om naturen på 
ett enkelt och roligt sätt samtidigt som besökare 
engageras i platsen. 

Exempel på en lekfull djurskulptur från Lindesjön 
runt.

Exempel på lekfull djurskulptur som även skulle 
kunna vara en informell sittplats för barn.

Exempel från Lindesjön runt på hur man kan 
informera om djur och deras roll i området. 
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där det vildvuxna blandas med det strukturerade 
och välskötta för att på så sätt ge intrycket av 
en mänsklig närvaro och därmed även trygghet. 
Vegetationen är även viktig för att skapa ett 
behagligt klimat längs promenaden genom att 
kunna erbjuda en variation mellan soliga och 
skuggiga lägen.För att uppnå dessa kvaliteter 
samtidigt som aspekter som biodiversitet, trygghet, 
ekonomi och varierande rumsligheter uppnås bör 
en långsiktig skötselplan upprättas.  

För att få bukt med invasiva arter i området kan 
exempelvis skyltar sättas upp vid småbåtshamnen 
och båtbryggor som informerar om och pekar 
på vikten av att rengöra båtarna vid upptag för 
att minska spridningen av Sjögull. För de andra 
invasiva arterna i området (parkslide, jätteloka 
och jättebalsamin) krävs kontinuerlig skötsel och 
röjning. 

Träfigurer, stockar och stenar bjuder in till lek 
utan att en formell lekplats behöver anläggas, 
samtidigt som informella sittplatser skapas. 
Lekskultpurerna skulle även kunna spegla de arter 
som finns längs promenaden och på så sätt bidra 
till ökad kunskap om platsen. Barn och ungdomar 
skulle även kunna involveras i olika projekt kring 
strandpromenaden, vilket inte bara skulle kunna 
sänka skötselinsatserna utan även stärka banden 
mellan natur, plats och människa.



Exempel på hur enhetligt markmaterial kan stärka 
naturupplevelsen och den visuella tillgängligheten, 
Lindesjön runt. 

Exempel på hur befintligt markmaterial kan 
tillgängliggöras visuellt i kombination med 
skyltning i samma färg.

Markmaterial längs strandpromenaden idag.

Bryggor
För att skapa mer vattenkontakt bör det finnas 
tillgängliga allmänna bryggor för såväl båtar som 
bad och fiske. Längs strandpromenaden finns det 
många bryggor, dock i varierande kvalité och 
tillgänglighet då de flesta verkar vara antingen 
privata, privatiserade eller nedgångna vilket 
försämrar tillgänligheten och vattenkontakten för 
allmänheten. 

Många av bryggorna längs Väringens strand är 
anlagda av privatpersoner och/eller privatiserade 
genom avspärrningar, skötsel (exempelvis klippt 
gräs från bostad till brygga) och skyltning. Det kan 
därför vara problematiskt att ersätta dessa bryggor 
med allmänna bryggor. Kommunala, allmänna 
bryggor har dock ett större allmänt intresse som 
i många fall kan väga tyngre än den enskildes 
intresse.

Exempel på lokalisering av allmänna 
bryggor 
Vid Idengatan finns idag en väldigt privatiserad 
brygga som enligt riktlinjerna bör vara tillgänglig 
för allmänheten då den ligger på kommunalt 
förvaltad mark. Bryggan ska enligt riktlinjerna 
öppnas upp och tillgängliggöras för allmänheten. 
Detta kommer även göra entrén vid Idengatan mer 
tillgänglig och attraktiv. 

Sjövallen som är en central plats både i Frövi 
och längs strandpromenaden är i stort behov 
av kommunala bryggor som är inbjudande och 
välkomnande för allmänheten. Här kan exempelvis 
bryggor anläggas vid det föreslagna parkområdet 
väster om båthamnen (s. 25-26) samt väster om 
bron till Kaninholmen (s. 27-28). Detta kommer 
skapa naturliga mötesplatser med vackra utsikter 
över Väringen, Kaninholmen och Hinseberg, 
samtidigt som vattenkontakten ökar genom 
attraktiva badplatser. 

Vid Prästryggen finns idag en korridor av buskage 
som leder ut till en brygga som är i behov av att 
rustas upp och tillgängliggöras. Bryggan ligger 
väldigt nära badstranden men blir ändå ett mer 
avskilt alternativ för den som kanske vill ha ett lite 
lugnare dopp. 

Exempel på privatisering av brygga genom skötsel.

Privatiserad brygga vid Idengatans entré.

Exempel på en allmän, inbjudande brygga, 
Lindesjön runt
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Markmaterial
Längs strandpromenaden varierar markmaterialet 
väldigt mycket, vilket påverkar den visuella 
tillgängligheten längs stråket och detta kan skapa 
förvirring och desorientering. På vissa ställen 
blir förändringen av markmaterialet så stark att 
stråket upphör. Även den fysiska tillgängligheten 
påverkas flera gånger av markmaterialet i form 
av trottoarkanter, trasiga spänger, smala stigar 
och svårframkomlig terräng. Privatisering av 
områden är även det ett problem som uppstår på 
flera ställen längs stråket vilket skapar osäkerhet 

och förvirring.  Bilderna här nedan visar hur 
markmaterialen förändras längs stråket. 

Ett stråk med enhetliga markmaterial skapar en 
sammanhängande och genomgående struktur som 
förbättrar framför allt den visuella tillgängligheten. 
Markmaterialet är viktigt för upplevelsen av 
promenaden - en grusad gång kan kännas mer 
naturnära än en asfalterad gång, och kan därför 
även stärka naturupplevelserna längs promenaden.



Utvecklingsförslag 
Etappindelning

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 1
Etapp 1 är den mest tätortsnära delen av 
strandpromenaden. Här är kopplingarna till 
centrum, Hinseberg och Kaninholmen viktiga 
för att kunna skapa ett sammanhang och locka 
människor att besöka strandpromenaden. Det finns 
redan idag bra förbindelser mellan Kaninholmen, 
Hinseberg och strandpromenaden.

Förutsättningar
Etapp 1 omfattas idag av sex detaljplaner som 
upprättades 1938-1942, varav flera berörs 
av strandskydd. Planerna utgörs i huvudsak 
av parkområde, öppet vatten och mark för 
bostadsändamål med öppet byggnadssätt. 
Sjövallsområdet är enligt en markundersökning   
som utförts förorenat med mestadels oorganiska 
föroreningar vilket kan påverka vattenkvaliteten 
i Väringen. En mer detaljerad markundersökning 
kommer att genomföras och föroreningarna 
kommer att tas om hand.  

Stora delar av området ligger enligt 
översvämningskartor från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) 2021 
inom riskområde för höga vattenstånd. Området 
berörs av 100- och 200-årsflöden samt ett 
beräknat högsta flöde, vilket är grovt uppskattat 
till 10 000-årsflöde. Förutsättningar för skred 
finns i delar av området enligt Länsstyrelsen 
Örebros informationskarta från 2021. Området 
ligger i anslutning till Hinsebergs herrgård 
och Kaninholmen som är av riksintresse för 
kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Det finns även utpekade fornlämningar i området 
som även de är av riksintresse enligt 2 kap. 6 § 
kulturmiljölagen. 

Åtgärder
Sträckan mellan Idengatan och Sjövallen präglas 
idag av en känsla av intimitet och privatisering 
och för att fler ska vilja använda platsen som 
entré behöver den avprivatiseras och tydliggöras. 
Detta kan göras genom enkel skyltning/markering 
som tydligt visar var strandpromenaden går samt 
genom en skylt med övergripande karta tydliggöra 
entrén. 
Sjövallen föreslås bli Frövis huvudpark och 
gröna oas med en mer tillgänglig strandkant, 
två nya bostadshus i form av punkthus samt en 
småbåtshamn. Sjövallen kommer bli en viktig 
del i Frövis dagvattenhantering och för att 

vattenkvaliteten i Väringen inte ska påverkas 
av dagvatten- och markföroreningar föreslås att 
en fördröjning av dagvattnet anläggs i parken 
(Se bilaga 1). Det finns idag en småbåtshamn i 
området och det föreslås att inom hamnområdet 
öppna upp och att tillgängliggöra strandkanten för 
allmänheten i enlighet med strandskyddet.

Det föreslås även att träddungen väster om 
småbåtshamnen tillgängliggörs och blir en 
aktiv del av Sjövallen då platsen har höga 
ekologiska- och rekreativa värden med inramade 
utblickar mot både Hinseberg, Kaninholmen 
och Väringen. Träddungen kan fungera som en 
kompensation för den parkmark som förloras vid 
bostadsbyggnationerna som idag endast utgörs av 
en gräsyta med väldigt låga ekologiska värden. 
I idéskissen på följande sida föreslås tre olika 
dragningar av strandpromenaden.

Etapp 4

Exempel på hur träddungen väster om sjövallen 
skulle kunna tillgängliggöras och hur dess 
rekreationsvärden skulle kunna höjas genom 
sittplatser och dragning av strandpromenaden.
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Etapp 1
Området mellan Idengatan och Näsbygatan bör 
prioriteras först för att skapa sammanhang i 
samband med utvecklingen av Sjövallen, samt för 
att skapa god tillgänlighet och koppling från de 
centrala delarna i Frövi till strandpromenaden och 
därmed även till fler rekreationsmöjligheter. Även 
bron över till Kaninholmen ingår i denna etapp.

Etapp 2
Därefter är kopplingen mellan Näsbygatan och 
Kilskogen viktig att utveckla för att få ett längre 
och mer sammanhängande stråk med en övergång 
från de tätortsnära delarna i etapp 1 till etapp 3 
som är av mer skoglig karaktär. 

Etapp 3
Stråket genom kilskogen kan ha en annan 
karaktär än övriga delar av stråket då detta kan 
förstärka den nära naturupplevelsen. Att se 
över tillgängligheten är dock av största vikt i 

denna etapp och förslagsvis skulle delar kunna 
gå på spång. Att utveckla tillgängligheten kring 
fågeltornet är också en möjlighet då detta även 
skulle kunna fungera som ett utsiktstorn och kan 
därmed även bli en målpunkt för många fler att 
besöka.  

Fortsatt arbete - Etapp 4
Att skapa en sammanhängande strandpromenad 
över kaninholmen och runt Väringens västra del 
skulle kunna ge höga rekreationsvärden med 
vackra vyer och miljöer samt en högt stimulerande 
rundtur. Detta är dock inte möjligt att genomföra 
i dagsläget, men ett fortsatt arbete för denna etapp 
behandlas vidare i bilaga 2. 
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Alternativ 1 följer till största del dagens sträckning 
av strandpromenaden men förskjuts något för att 
göra plats för de nya bostäderna. 

Alternativ 2 följer, liksom alternativ 1, till största 
del den befintliga sträckningen men leds om ner 
mot strandkanten och söder om småbåtsområdet, 
vidare genom träddungen väster om Sjövallen. 
Detta för att skapa mer vattenkontakt samt för att 
tillgängliggöra träddungen och strandkanten. 

Alternativ 3 är en helt ny sträckning som, med 
inspiration från Lagunerna i Växjösjön (se 
bilaga 1), dras utanför fördröjningsområdet 
och skapar på så sätt även en vall som hjälper 
reningsprocessen. Detta kommer skapa en helt ny 
form av vattenkontakt och bli identitetsskapade för 
Sjövallen och kanske även till och med hela Frövi. 

En mer detaljerad utformning av parkområdet 
i Sjövallen behandlas inte i detta dokument, 
dock finns en mer detaljerad beskrivning av 
fördröjningsområdet i bilaga 1. 

I anslutning till Bergslagsvägen finns en entré som 
föreslås bli en av huvudentréerna till Sjövallen 
och som kan förstärkas och kopplas samman 
med strandpromenaden. Detta kan göras med 
vegetation i form av träd som markerar och 
ramar in entrén samtidigt som siktlinjen ut mot 
väringen förstärks. Säkerheten vid övergången 
från Bergslagsvägen till Sjövallen behöver stärkas 
med tydligare markeringar och skyltning samt 
prioritering av gång- och cykeltrafikanter. 

Entré via Näsbygatan idag. Exempel på ett mer inbjudande och indentitetsskapande 
trafikhinder.

på längre sikt. Dock är buskage som tåler 
att klippas att föredra då det kan ge ett mer 
inbjudande intryck att hålla det välklippt närmast 
bänken. 

Den kommunala bryggan vid Alanäs pumpstation 
erbjuder en avskild plats inramad av vegetation. 
För att bevara känslan av avskildhet är det viktigt 
att behålla vegetationen, men samtidigt hålla den 
genomsiktlig för att skapa en känsla av trygghet. 
Här kan man arbeta med fält- och trädskikt, 
där marktäckare skapar en grön matta och träd 
tillsammans med uppstammade buskar ramar in 
och skärmar av, samtidigt som genomsiktligheten 
bevaras.  

Exempel på hur kaninholmen skulle kunna 
ljussättas på ett stämningsfullt sätt (foto: Klara 
arkitekter) Entré till Sjövallen idag. Exempel på hur samma entré skulle kunna förstärkas.
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För att uppmärksamma Kaninholmen och dess 
höga natur- och kulturvärden skulle träd och 
byggnad kunna ljussättas på ett stämningsfullt sätt 
och på så sätt skapa utsikt och siktlinjer även de 
mörka delarna av året.

Näsbygatan
Entrén vid Näsbygatan skulle kunna bli mer 
inbjudande och identitetsskapande samtidigt som 
biltrafik stängs ute om trafikhindret byts ut till 
något mer spännande som exemplet här nedan. 
Näsbygatan är en av de viktigaste entréerna 
till Väringen och utsikten över Väringen får 
man tidigt, nästan ända vid centralvägen och 
den förstärks med hjälp av trädallén längs 
vägen. Vattenkontakten får man redan ovanför 
centralvägen genom det öppna diket som ringlar 
genom Frövi och ner till Väringen. Uppströms 
ligger dessutom en förskola som genom en 
promenad längs diket enkelt skulle kunna ta sig 
ner till Väringens strand. Dock kräver detta att 
övergången vid Centralvägen ses över då den 
är obefintlig, trots att en gång- och cykelväg 
löper rätt över vägen. Det bör även finnas en 
övergripande skylt för strandpromenaden vid 
entrén.

Vid korsningen mellan strandpromenaden och 
Näsbygatan finns en ek som skulle kunna bli 
ett fint solitärträd om skötseln tillät den. En 
stor, fin ek ger många ekosystemtjänster för 
både människor och djur och bör gynnas och 
bevaras i största möjliga mån. Mellan eken och 
Centralvägen  finns ett grönområde som idag 
saknar funktion. Ett samarbete med kyrkan skulle 
kunna resultera i ett grönområde med höga värden 
och som skulle kunna fungera som en entré till 
kyrkogården samtidigt som det skulle kunna 
erbjuda rekreation men det skulle även kunna 
fungera som en typ av övergång för kyrkans 
besökare. 

Längs Näsbygatan går ett dike som fungerar som 
Frövis huvudsakliga dagvattenrecipient och leder 
vattnet ut i Väringen. Detta gör att föroreningar 
från gator och vägar följer med vattnet och kan 
ha negativ inverkan på Väringens vattenkvalité. 
Det föreslås därför att det i diket byggs upp 
avsatser av sten som dels saktar ner vattnet och 
låter föroreningar sedimentera till botten, dels kan 
föroreningar hållas kvar av stenarna som vattnet 
silar genom. Vegetationen längs diket bör också 
skötas kontinuerligt för att skapa en trivsam och 

trygg miljö samt för ett inbjudande intryck. 

Alanäs pumpstation
Vid Alanäs pumpstation finns även två äldre 
äppelträd som ger ett vackert och roligt inslag 
längs promenaden. Under träden skulle man 
kunna införa marktäckare i samma tema, t.ex 
smultron, smulgubbe eller jordgubbar, som även 
de skulle kunna bli ett roligt inslag för såväl barn 
som vuxna. Att använda marktäckare på små ytor 
som dessa minskar även skötselinsatserna på lång 
sikt då marktäckare inte behöver klippas i samma 
omfattning som exempelvis gräs. 

Bakom ekbänken föreslås friväxande buskar 
planteras. Detta är en åtgärd som kräver med 
endast lågintensiv skötsel kan täppa till ända ner 
till marken vilket skuggar ut oönskade växter. 
Buskar är ett bra alternativ till träd som skulle 
riskeras att bli påkört och den gröna betongen 
kräver, liksom marktäckare, mindre skötselinsatser 
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Etapp 2
I etapp 2 är det viktigt att skapa en övergång och 
ett sammanhang mellan etapp 1 och 3, samtidigt 
som tillgängligheten för såväl turister som 
invånare är god. Det finns en viktig entré vid 
Prästryggens camping, som tyvärr är varken tydlig 
eller inbjudande. Vid färd genom området för 
etapp 2 varieras upplevelsen av öppna, halvöppna 
och slutna rum, vilket skapar spänning och 
nyfikenhet kring promenaden.

Förutsättningar
Etapp 2 innehåller endast en detaljplan, resterande 
område är inte detaljplanelagt. Stora delar av 
området omfattas av strandskydd och ligger även 
inom riskområde för höga vettenstånd enligt 
MSB:s översvämningskartor från 2021. Området 
omfattas, liksom etapp 1, av 100-, 200- och 10 
000-årsflöden. 

Här finns även sumpskogar som enligt 

skogsstyrelsen kan vara en viktig hemvist 
för många rödlistade arter. Vid prästryggens 
camping finns även en grusåsrest, beklädd med 
ekar, alar och andra lövträd, och klassas av 
Riksantikvarieämbetet som övrig kulturhistorisk 
lämning. I andra delar av området finns 
fornlämningar i form av röjningsrösen. 

Åtgärder
Etapp 2 kommer bli en viktig del i att knyta ihop 
hela strandpromenaden och utgöra en övergång 
mellan de två andra etapperna som är av så olika 
karaktärer.  Etapp 1 präglas av närheten till 
tätorten och Etapp 3 präglas av Kilskogen, två 
väldigt olika karaktärer och en övergång är därför 
nödvändig. På lång sikt bör markmaterialet bytas 
ut för att koppla samman delarna snarare än att 
vara en del för sig själv som det är idag. 

Strandpromenaden från Näsbygatan till campingen 
vid Prästryggen är väldigt tydlig, men därefter 
försvinner den en bit och fortsätter sedan på andra 
sidan campingen och vidare genom sumpskogen.
Här behöver gångstigen tydliggöras och idéskissen 
på nästa sida ger förslag på hur stråket kan knyta 
samman Prästryggen med strandpromenaden och 
hur Prästryggen kan bli en plats för både lek, 
grillning och picknick. 
Prästryggen blir en viktig del i övergången mellan 
Etapp 1 och Etapp 3 då sumpskogen tar sin början 
här, en första annonsering om Kilskogen och dess 

En bänk under eken med utsikt mot kyrkan och 
prästgården skulle vara ett enkelt inslag längs 
promenaden som skulle höja dess upplevelser och 
påminna om Frövis kulturarv. 

karaktär. Den nya grillplatsen och naturlekplatsen 
blir även dem viktiga delar i att tydliggöra 
övergången till en frilufts- och skogskaraktär 
samtidigt som strandpromenaden hålls samman. 
Genom sumpskogen bör stråket breddas och 
utgöras av stenmjöl av samma fraktion som 
tidigare delar.

Längs strandpromenaden finns goda möjligheter 
för en upplevelserik promenad med vackra 

Sittplatsen nedanför prästgården kan få en bättre 
utsikt om den höjs upp. Bänken bör bytas ut enligt 
förslaget för en övergripande struktur.

vyer. Utsikten över Väringen kan med hjälp av 
vegetation ramas in och förstärkas. Att arbeta med 
siktlinjer likt engelska landskapsparker är ett sätt 
att förhöja dessa utblickar och skapa variation och 
upplevelser längs promenaden. Det är dock minst 
lika viktigt att ibland även vända blicken inåt land 
för att lyfta fram andra kvaliteter som finns i Frövi, 
exempelvis de idylliska miljöerna kring kyrka 
och prästgård. Vid utsiktsplatser bör det finnas 
möjlighet att sitta ned. 
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Etapp 3

Etapp 3 utgörs i huvudsak av Kilskogen. 

Förutsättningar
Etapp 3 omfattas inte av några detaljplaner idag. 
Däremot omffattas området av ett biotopskydd, 
naturvårdsavtal och strandskyddet. 
Området för etapp 3 präglas av skogsmark av äldre 
karaktär och är redan idag en viktig målpunkt för 
framförallt fågelentusiaster. I området finns idag två 
fågeltorn, ett vid reningsverket och ett lite mindre 
längre ut på en udde. Fågeltornen har vackra utsikter 
och vyer men båda tornen är idag otillgängliga 
då de ligger undangömda och för att stråket 
genom Kilskogen är smal, krokig och otillgänglig. 
Framförallt fågeltornet vid reningsverket har potential 
att utvecklas till en mötesplats och målpunkt även för 
de mindre fågelintresserade genom att erbjuda vackra 
utblickar från en högre höjd. Det mindre fågeltornet 
ligger undangömt och det finns en hemlig atmosfär 
kring platsen, vilken bör bevaras genom en smalare 
spång och få annonseringar. 

Åtgärder

En tydlig entré som annonserar att man träder 
in i en ny del av promenaden där det även finns 
information om kilskogen, strandpromenaden 
och fågellivet föreslås. Entrén kan markeras 
av vegetation som under de mörka delarna 
av året markeras ytterligare med genomtänkt 
ljussättning. För att göra den här delen mer 
tillgänglig föreslås att en spång anläggs genom 
skogen längs strandpromenadens sträckning. 
Detta skulle även minska slitage på naturen och 
jordkompaktering. 

Att skapa en till två rundturer i Kilskogen 
är ett förslag som skulle höja vistelsen i 
framförallt Kilskogen men det skulle även höja 
upplevelsen av resten av strandpromenaden 
då rundturerna innebär att åtminstone en del 
av sträckan inte behöver passeras två gånger. 
Det skulle även bidra till att fler kan stanna på 
platsen under längre tid, vilket i sin tur innebär 
att de höga natur- och rekreationsvärdena 
som Kilskogen erbjuder kan upplevas under 
längre tid. Rundturerna föreslås anläggas 
som stenmjölsgångvägar och bitvis spång på 
blötare delar för att skapa variation även genom 
kilskogen. 

I Kilskogen finns en grillplats som är i behov 
av upprustning. Ytterliggare en mötesplats 
med bänkar och bord som möjliggör grillning 
och/eller picknick föreslås att anläggas vid 
viken intill reningsverket med vacker utsikt 
över Väringen. Sittplatserna i kilskogen bör 
vara fler än vad det är idag, men de kan vara 
av annan karaktär än övriga sittplatser längs 
strandpromenaden. Sittplatser av enklare 
modell är dock att föredra. 

Exempel på grillplats, Lindesjön runt. Exempel på hur en sittplats kan bli en mötesplats i 
skogen.

Exempel på spång med halkskydd. Exempel på skogsstig.

Exempel på spång. Exempel på grusad skogsstig.
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Referensplats - lagunerna i växjösjön med monumentet ”Discobollen” mitt i. 
Foto: Signe Noresson. 
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Exempel på hur en lagun i Väringen skulle 
kunna utformas. Vy från kaninholmen.

Exempel på hur en lagun i Väringen skulle 
kunna utformas. Vy från Sjövallen. 

Bilaga 1
Sjövallen - Alternativ 3
Utvecklingsprogrammet föreslår, i alternativ 3, 
en fördröjning av dagvattnet med inspiration 
från Lagunerna i Växjösjön. Detta för att minska 
föroreningar och övergödning i Väringen. 

Lagunerna i Växjösjön, vars uppgift är att rena 
dagvattnet från framför allt fosfor, är uppbyggda av 
vallar som saktar ner flödet och låter föroreningar 
sjunka ner till bottnen och sedimentera där, 
istället för att läcka ut i Växjösjön. Förutom fosfor 
uppskattas vattnet att även renas från tungmetaller 
och andra miljögifter som är bundna till partiklar. 
Dessutom har en hel del vattenväxter planterats 
in i lagunerna som tar upp fosfor som näring och 
i viss mån även en liten del tungmetaller och 
miljögifter. Fosfor binder till kalk och bildar på så 
sätt kalcium, och genom att tillsätta kalk i vattnet 
binds fosforn till sedimentet. Enligt uppskattning 
renas dagvattnet från 20 kg fosfor per år och 50 
kg kväve per år genom lagunerna.

För att reducera kostnader kan bidrag sökas från 
flera olika fonder kopplade till vattenprojekt, 
bland annat kan bidrag sökas hos Länsstyrelsen 
för lokala vattenvårdprojekt (LOVA). 

Etapp 4

Gällande detaljplan för området väster om Iden-
gatan (1932-1940). 

Bilaga 2 - Etapp 4
Det mest optimala för att skapa en stimulerande 
strandpromenad med höga rekreationsvärden 
samt för att höja Frövi som ort, är att skapa en 
rundtur längs Väringens strand, över kaninholmen 
och runt den norra delen av Väringen. Visionen 
är att på lång sikt kunna erbjuda invånarna i 
Frövi en promenad som går runt Väringens norra 
del och på så sätt erbjuda mer vattenkontakt 
och vackra utblickar samt en mer stimulerande 
promenad. Detta har varit ett framgångsrikt recept 
i Lindesberg där strandpromenade ”Lindesjön 
runt” har blivit mycket populär.  

Redan när den gällande detaljplanen för området 
längs Väringens norra strand upprättades (1938-
1942) var avsikten att strandkanten väster om 
Sjövallen skulle vara tillgänglig för allmänheten 
och den är därför planlagd som allmän plats 
(parkområde). Fastighetsuppdelningen har dock 
ändrats sedan dess och idag är det flera fastigheter 
som sträcker sig över strandkanten, vilka skull 
bli påverkade av en eventuell sträckning genom 
området. Då det är flera fastigheter som berörs 
av detta är det osannolikt att sträckningen skulle 
kunna dras genom området även i framtiden. 
I området söder om Väringen är det inte lika 
tätbebyggt och endast tre markägare som skulle 
påverkas, vilket gör det mer troligt att dragningen 
söder om Väringen är genomförbar. 

En dragning runt Väringens norra del som efter 
bron vid Vibyn går längs redan existerande 
gator är därför ett alternativ till att skapa en 
strandpromenad som går runt. Detta kommer göra 
att vattenkontakten längs de delarna försvinner, 
men istället kan andra delar av Frövi upptäckas 
och det finns då fler tillfällen för siktlinjer mot 
centrala Frövi.  


