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Bakgrund  

Det finns ett antal olika frågor som behöver belysas gällande trafikförsörjningen av 

nordvästra Lindesberg. Lindesbergs kommun har därför gett VAP VA-Projekt AB i 

uppdrag att analysera framtida struktur för trafiklösningar i området.  

Utredningen ska omfatta flera aspekter när det gäller transportsystemet i området: 

• Det pågår en planering för nya bostäder inom Lindesbyområdet. En struktur 
för kommande trafikförsörjning av området behöver redovisas.  
 

• Trafik till arenan i Lindesberg medför målkonflikter i angränsande trafiknät och 
en plan för mer ändamålsriktiga kopplingar behöver utredas. 
 

• Förslag till huvudgator och lokalgator redovisas inom utredningsområdet. 
 

• Huvudstråk redovisas för framtida kollektivtrafik. 
 

• Ta fram förslag till GC-nät i området utifrån gällande cykelplan. 
 

• Översiktligt analysera områdets framtida kopplingar mot väg 50. 

 

Utredningen ska samordnas med riktlinjer och beslut i kommunens gällande strategiska 

dokument. Översiktsplanen för Lindesberg, fördjupningar av översiktsplanen för 

centrala Lindesberg samt Cykelplanen är viktiga dokument att beakta i det arbetet med 

trafikutredningen. 

Arbetet med trafikplanen har pågått under hösten 2018 – januari 2019 i samarbete 

med Samhällsbyggnad Bergslagen, där i första hand planarkitekt Kjell Jansson och 

trafikingenjör Håkan Blaxmo deltagit i arbetet. 
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Förutsättningar 

Utredningsområdet 
Området som omfattas av trafikutredningen illustreras under figur 1. Området har 

även en fokusdel, där mer detaljerade studier ska göras gällande målpunkter, 

parkering, GC-rörelser och funktionsindelning av gator mm. 

Området omfattar bebyggelse med blandade funktioner såsom industri- och 

handelsverksamheter, utbildningsverksamhet samt bostadsbebyggelse. Området 

omges av starka vägstråk med väg 50 på västra sidan och Bergslagsvägen på den östra 

sidan.

Figur 1 Avgränsning för trafikutredning inom röd markering, fokusområde med blå markering.  
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Nuvarande markanvändning 

Markanvändningen i området är uppdelad mellan det stora verksamhetsområdet i 

norra och mellersta delen av utredningsområdet och områden för bostäder samt 

skola/idrott i den sydvästra delen. 

Industriområdet består av blandade verksamheter från större industriföretag typ 

Meritor till mindre etableringar med lätt industri och hantverk. På senare år har en del 

externhandel även etablerats i området. 

I den sydöstra delen av området ligger Brodalen, som är ett etablerat bostadsområde 

med mestadels villabebyggelse med ett finfördelat vägnät. Väster om Brodalen ligger 

Lindesby som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Lindesberg1 som ett 

prioriterat delområde för tillkommande bostadsbebyggelse. Delar av området har 

utsikt mot Lindesjön och bedöms ha möjligheter att utvecklas till ett attraktivt och 

relativt centrumnära bostadsområde. Kommande bebyggelse är tänkt att 

karaktäriseras av småhusbebyggelse och/eller mindre flerfamiljshus. 

Det finns skol- och idrottsområden som är mycket viktiga målpunkter för barn och 

ungdomar. I västra delen av området intill Fotbollsgatan finns det träningsanläggning 

med flera bollplaner med bred verksamhet för ungdomar. Vidare i den mellersta och 

östra delen ligger Brotorpsskolan med ishall och idrottsplats. Skolan kommer att 

byggas om och utökas, tillsammans med omgivande idrottsanläggningar blir det en 

central målpunkt i området. 

I den södra delen ligger den relativt nybyggda Lindesberg Arena som tillsammans med 

Lindeskolan som är gymnasieskola, bildar ytterligare ett viktigt målkluster för barn och 

ungdomar. Arenan är en modern multiarena med plats för både elitidrott samt 

skolgymnastik och vanliga motionärer. Parkeringen vid arenan har knappt 200 platser 

samt Lindeskolan ca 70 platser. 

 

 

  

                                                           
1 Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad, 2014-12-16 
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Målpunktsanalys 

För att få underlag till analys av anspråk på tranportrörelser i området, speciellt gång- 

och cykelrörelser, har en målpunktskarta tagits fram. Kartan visar viktiga målpunkter 

för olika slags resor i och närmast intill utredningsområdet. 

Det finns flera mycket viktiga målpunkter i området. I den södra änden finns 

Lindeskolan med Lindesberg Arena. Det är en målpunkt med mycket stora gång- och 

cykelrörelser under stora delar av dygnet. Det finns goda gång- och cykelkopplingar 

mot centrum samt norrut i stråket mot Brotorpsskolan. Däremot är tillgängligheten 

med personbil något sämre eftersom vägnätet har brister i utformning och är på olika 

sträckor inte utformad efter sin trafikuppgift. Den ökade trafiken till arenan har även 

påverkat intilliggande boendemiljöer på ett negativt sätt ur bland annat 

bullerhänseende. 

Befintliga cykelvägar har redovisats på målpunktskartan för att illustrera hur väl de 

olika målpunkterna är kopplade mot cykelvägnätet. De viktigaste målpunkterna för 

barn och ungdomar, skola/förskola samt Idrott/fritid, har kopplingar mot befintligt GC-

nät. Däremot saknas tvärgående GC-förbindelser (väst/öst) i den södra delen av 

utredningsområdet. 

De större arbetsplatsområdena i mellersta och norra delen av området har dock låg 

standard på gång- och cykelvägsnätet. Gång- och cykelplanen2 för Lindesberg pekar på 

omfattande brister inom utredningsområdet och föreslår ett stort antal nya stråk. 

 
 
Målpunkt Idrott/fritid 
 
 
 
Målpunkt Skola/förskola 
 
 
 
Målpunkt Omsorg/sjukvård 
 
 
 
Målpunkt Större arbetsplats 
 
 
Målpunkt Centrum med handel/service 
 
 
 
Befintliga Cykelstråk  

                                                           
2 Gång- och cykelplan, Lindesbergs kommun AKK2015/447-20 



 

 

 8 

  

Skogsstig 

Målad 

Centrum Lindeskolan 

Lindesbergs 

Arena 

Lasarettet 

Brotorpsskolan 

Stadsskogsskolan 

Lindesby 

Väg 50 

Parkudden 



 

 

 9 

Vägsystem – nuvarande trafikuppgifter och funktion 

Vägtyperna i ett tätortssystem kan enligt TRAST-metodiken3 generellt delas upp i tre 

funktionella delar - frirum, mjuktrafikrum och transportrum.  

I frirummet ska inte biltrafik förekomma. Det är de oskyddade trafikanterna och de 

lekande barnens område. Till områden med frirumskaraktär tillhör gång- och 

cykelnätet, parker, lekplatser, rekreationsområden och torg med mera. Frirummen ska 

skapas för att ge trygga och rofyllda miljöer för oskyddade trafikanter som kan främja 

möjligheter till möten mellan människor. 

Mjuktrafikrummet omfattar ett nät där biltrafiken kan integreras med gång- och 

cykeltrafikanter. Mjuktrafikrummet har delats upp i två funktioner, en typ med lokal 

funktion motsvarande en villagata utan genomfartstrafik samt en typ med 

uppsamlande funktion motsvarande en stadsgata som ansluts med gator av lokal 

funktion. Dessa trafikrum ska ges låga anspråk på hastighetsfunktionen. 

Transportrummet tillhör ett nät där motorfordonstrafiken ska prioriteras för att kunna 

ge funktion för kapacitet och framkomlighet och inriktningen bör vara att separera 

trafiken från andra trafikantgrupper. Även transportrummet delas upp i två funktioner, 

en typ med matande funktion motsvarande riksvägstrafik med höga anspråk på 

kapacitet och framkomlighet. Gång- och cykeltrafikanter ska vara separerade i detta 

nät och konflikter med korsande oskyddade trafikanter ska vara planskilda. Den andra 

typen är av länkande funktion motsvarande kommunal huvudgata som kan utgöra 

koppling mot eller mellan det primära transportrummet. Även i detta rum ska 

oskyddade trafikanter vara separerade och vid korsande konflikter bör dessa vara 

planskilda. För transportrummet ges hastighetsanspråket högre prioritet jämfört med 

mjuktrafikrummet. 

Differentiering av trafiknäten, där respektive nät tilldelas olika funktioner, innebär 

också att respektive nät ska utformas för att tillgodose respektive funktion. 

Harmoniserar gatans utformning med funktionen kan oftast problem med exempelvis 

för höga hastigheter eller olika typer av trafiksäkerhetsproblem undvikas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
                                                           
3 TRAST Trafik för en attraktiv stad, Handbok utgåva 3 SKL m fl 
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Primärt transportrum – matande funktion (80/90/100 km/h) 

Sekundärt transportrum - länkande funktion (50/60 km/h) 

Mjuktrafikrum – uppsamlande funktion (40 km/h) 

Mjuktrafikrum – lokal funktion (30 km/h) 
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Strategisk planering 

ÖP och FÖP 

Den översiktliga fysiska planeringen har fördjupats i en FÖP4 för Lindesberg stad. Det 

aktuella utredningsområdet berörs av ett antal prioriterade delområden som nämns i 

FÖP:en. 

Lindesbergs Arena och tillkommande bostadsbebyggelse i anslutning till arenan ingår 

som en del i den yttre stadskärnan. Arenaområdet är en viktig målpunkt och det är 

viktigt att förstärka kopplingarna mot stadskärnan och resecentrum. Arenaområdet 

utgör en viktig parkeringsreserv som komplement till parkeringsfunktioner i den 

centrala stadskärnan för att säkerställa tillgänglighet till handel och service. 

Arenaområdet saknar i dagsläget en väl fungerande trafikförsörjning eftersom 

anslutande vägnät har en funktion som inte motsvarar behoven som uppstår från 

tyngre godstransporter och de tidvis stora trafikrörelser som uppstår vid evenemang. 

Söder om Lindeskolan finns ett utredningsområde som är utpekat med möjligheter för 

exploatering av bostäder. Området har hög attraktivitet för bostadsbebyggelse med 

tanke på läget och utsikten mot Lindesjön. Trafikförsörjning av området kan ske via en 

förlängning av Gruvgatan samt koppling västerut mot kommande exploatering vid 

Lindesby. 

Ett större område för bostadsutveckling är i FÖP-dokumentet redovisat vid Lindesby. 

Ambitionen i planen är att skapa förutsättningar för ett område med attraktiva 

bostäder, där bebyggelsen karakteriseras av småhusbebyggelse eller mindre 

flerfamiljshus. Området bör trafikförsörjas via Torphyttevägen och vidare österut mot 

Bergslagsvägen. Det kommer även att krävas en ny vägkoppling norrut för att försörja 

området mot Fotbollsgatan och väg 50. Området behöver även gång- och 

cykelkopplingar mot både centrum och de båda större skolområdena. 

Den norra delen av utredningsområdet upptas av verksamheter. Fördjupningen av 

översiktsplanen pekar på att dessa verksamheter ska kvarstå och utvecklas vidare. 

Utformning av Fotbollsgatans koppling mot väg 50 är en viktig fråga i fortsatt planering. 

Det saknas till stor del gång- och cykelvägar inom det norra industriområdet och det är 

därför viktigt med åtgärder för att dessa funktioner kan utvecklas och förstärkas. 

Söder om utredningsområdet finns ett mindre område (Parkudden) markerat för 

utveckling av fritid- och rekreation. 

 

  

                                                           
4 Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad, 2014-12-16 
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Plan för framtida trafikförsörjning Nordvästra Lindesberg 

En tydlig strukturering av vägnätet i olika funktioner kan ge möjlighet att planera för ett 

nät som är anpassat för den uppgift som systemet behöver ha med avseende på 

framtida krav och behov. En viktig aspekt i denna uppdelning är den översiktliga 

planeringens avsikter avseende områdets bebyggelseplanering med dess 

funktionsindelning av bostads- och verksamhetsområden, se även sid 11-12. 

Framtida funktionsuppdelning av vägnät 

Mycket av nuvarande strukturer kan även utgöra bas för funktionsindelningen i ett 

framtida vägsystem. Kopplingarna mot väg 50, Fotbollsgatan och Bergslagsvägen, ska 

ses som transportrum med viktig funktion för motorfordonstrafiken. Utformningen av 

dessa stråk bör därför vara anpassad till trafikuppgiften, vilket innebär att passager på 

sträcka bör undvikas. Utformningen bör inriktas mot att passager lokaliseras till 

korsningspunkter med cirkulationsplatser eller görs planskilda. 

I syfte att skapa strukturer för trafikförsörjning av tillkommande bebyggelse inom 

Lindesbyområdet behöver en ny länk med uppsamlande funktion skapas mot 

Fotbollsgatan och väg 50. Denna länk kommer även ge ökad tillgänglighet till 

Lindesbergs Arena, se även fördjupning sid 19. I FÖP för Lindesbergs stad pekas på 

möjligheten att förlänga Torphyttevägen mot Ishockeygatan. Det finns dock ett antal 

argument för att länken istället bör möjliggöras genom en förlängning av 

Torphyttevägen mot Stafettgatan. Stafettgatans koppling mot Fotbollsgatan är utförd 

som cirkulationsplats och har därför betydligt bättre möjlighet att hantera de ökade 

svängrörelser som uppstår jämfört med en vanlig fyrvägskorsning. Dessutom kan 

påverkan mot skol- och idrottsområdet Brotorpsskolan minskas om en del av trafiken 

kan ledas av redan vid Stafettgatan.  

Därutöver bör även Siggebohyttevägen ses som en väg med uppsamlande funktion. I 

det norra verksamhetsområdet blir Stafettgatan det naturliga stråket för den 

uppsamlande funktionen inom området. För denna norra del av Stafettgatan kan det 

vara motiverat att öka hastighetsanspråket mot bakgrund av stor andel yrkestrafik och 

få oskyddade trafikanter. 

Huvudstråk för kollektivtrafik 

Nuvarande huvudstrukturer för kollektivtrafiken i utredningsområdet för trafik från 

norra länsdelen in mot resecentrum är Bergslagsgatan respektive Fotbollsgatan. Dessa 

stråk har en länkande funktion (sekundärt transportrum) och bör även fortsättningsvis 

utgöra huvudstruktur. 

Förslaget att förlänga Torphyttevägen mot Stafettgatan skapar ett nytt stråk mellan 

centrum och väg 50. Förhållandet att stråket kan angöra viktiga målpunkter som 

Lindeskolan och Lindesbergs Arena gör det intressant som ett framtida stråk för 

kollektivtrafik. Befintlig och tillkommande gatustrukturer bör därför anpassas för att 

kunna klara framtida kollektivtrafik.  



 

 

 14 

  



 

 

 15 

Huvudstråk för gång- och cykeltrafiken i Nordvästra Lindesberg 

Den nuvarande cykelinfrastrukturen i utredningsområdet uppvisar stora brister. Det är 

viktigt att planera för nya gena stråk för cyklister inom utredningsområdet så att 

antalet korta bilresor kan minskas i tätorten och därigenom öka hållbarheten i 

transportsystemet. Då det finns stora målpunkter i området, både skolor och stora 

arbetsplatser, är det viktigt att dessa punkter görs tillgängliga för gång- och 

cykeltrafiken.  

I den gång- och cykelplan som finns upprättad för Lindesbergs kommun har brister 

analyserats och dokumenterats. Det finns även förslag i dokumentet på åtgärder för att 

komma tillrätta med bristerna. Utöver dessa kända brister behöver även nya strukturer 

tillkomma för att tillgängliggöra nya bostadsområden i Lindesbyområdet för gående 

och cykeltrafikanter. 

För de gator som funktionellt utgör uppsamlande stråk för biltrafiken bör det även 

finnas framkomliga och säkra stråk för gång- och cykeltrafikanter. Det innebär att 

Torphyttevägen, Siggebohyttevägen och Stafettgatan behöver kompletteras med 

separerade gång- och cykelstråk för att öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

Förslagen omfattar delvis gatuavsnitt med närliggande bebyggelse och viss 

intrångsproblematik. Vid utformning av gång- och cykelbana för befintlig del av 

Torphyttevägen bör sektionen omfördelas så att gång- och cykeltrafiken överförs till 

ena sidan, så att det därigenom skapas önskvärd bredd utan att stora intrång i 

intilliggande tomtmark blir nödvändiga. För Stafettgatan finns bitvis tillräcklig bredd 

inom befintligt vägområde för att möjliggöra en separat gång- och cykelbana. 

Vid en prioritering ska Torphyttevägen och Stafettgatan utföras i första hand medan 

Siggebohyttevägen kan utföras i ett uppföljande utbyggnadssteg.  

Den nya bebyggelsen vid Lindesby bör utformas med gång- och cykelvägskopplingar 

norrut mot Torphyttevägen/Stafettgatan samt söderut mot centrala Lindesberg.  
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Tätortens framtida koppling mot väg 50 

Väg 50 passerar väster om Lindesbergs tätort. Det finns tre stycken anslutningar mot 

tätorten – södra, mellersta och norra anslutningen. Samtliga anslutningar är 

plankorsningar utformade med separata körfält för vänstersvängande trafik. Den södra 

och norra anslutningen är trevägskäl medan den mellersta är ett förskjutet fyrvägskäl. 

Både den södra och mellersta anslutningen är försedda med hastighetskameror (ATK). 

Utformning och placering av dessa trafikplatser är en ständigt återkommande 

diskussion mellan kommunen och Trafikverket. Ett genomgående problem för alla tre 

korsningspunkter är att de är olycksdrabbade.  

Den södra trafikplatsen är mest belastad av trafik eftersom stor andel av trafiken 

till/från Lindesberg sker i relationen söderut mot Örebro. Dessutom finns det en 

koppling med väg 249 från Arboga i den södra anslutningen. Nackdelen med denna 

anslutning är att trafiken behöver köra ca 4 km på lokalväg för att komma fram till 

centrum. På sträckan gör trafiken även negativa intrång i ett vattenskyddsområde samt 

intilliggande boendemiljöer. 

Den mellersta anslutningen har en bra koppling mot norra delen av tätorten och 

speciellt det norra verksamhetsområdet är tillgängligt från denna anslutning. Om 

målpunkten däremot är i centrala Lindesberg upplevs anslutningen som en omväg för 

relationen söderut mot Örebro. 

Den norra anslutningen har en bra koppling mot centrala Lindesberg via 

Bergslagsvägen. Anslutningen används för norrgående relation på väg 50/68. 

Eftersom varken den södra eller den mellersta anslutningen ger riktigt bra tillgänglighet 

till centrala Lindesberg har det diskuterats att utreda möjligheten till en ny trafikplats 

mer centralt, någonstans i höjd med Torphyttan. Det finns väldigt många aspekter att 

beakta i denna fråga såsom intrångsfrågor, samhällsekonomi mm. Denna utredning 

tittar endast översiktligt på hur en sådan lösning skulle passas in kommunens 

trafikstrukturer och övrig stadsbyggnadsplanering. En ny anslutning skulle generera 

minst 5 000 fordon per dygn inklusive tung trafik, vilket innebär att sträckan kommer 

att påverka intilliggande bostadsmiljöer. Principiellt finns det två huvudalternativ för 

att nå centrala Lindesberg från väg 50 vid Torphyttan – antingen genom 

Brodalenområdet fram till Bergslagsvägen eller via arenaområdet och en ny koppling 

mot centrum över Torphytteån, se bild på sid 18. 

Länk via Brodalen 

Ett förslag till ny vägkoppling mot centrum via Torphyttevägen ger upphov till många 

allvarliga invändningar. Ett stråk genom Brodalen med relativt stora trafikmängder och 

tung trafik skulle göra betydande intrång i befintliga och planerade boendemiljöer. En 

sådan lösning ligger heller inte i linje med de intentioner som finns för området i den 

fördjupade översiktsplanen. Torphyttevägen saknar också den standard som 

efterfrågas för en infartslänk mot Lindesberg. Vägen har många korsningar och 

direktutfarter i västra delen och skulle behöva en genomgripande ombyggnad för den 

nya funktionen, vilket skulle ge stora intrång i befintliga boendemiljöer. 
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Länk via Arenaområdet 

En vägkoppling förbi skol- och arenaområdet vid Lindesbergs Arena har på samma sätt 

som alternativet genom Brodalen ett antal mycket svåra utmaningar. 

En ny länk skulle behöva passera via Nyborgsgatan bakom Lindeskolan. Sträckan 

behöver breddas och några fastigheter i anslutning till skolan behöver rivas för att ge 

plats för stråket. Stråket skulle påverka bullersituationen runt skolan och ge 

olycksrisker för alla oskyddade trafikanter som passerar till och från skolan. Vid passage 

av Bottenån krävs en ny bro. Anslutningen till centrumsidan kan göras med olika 

alternativ men generellt så saknar de anslutande vägnäten den standard som förväntas 

av en länk med infartsfunktion. 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att en ny trafikplats på väg 50 vid Torphyttan inte 

skulle få avsedd effekt. Om inte betydande intrång i befintliga miljöer görs så saknar 

förslaget realism eftersom den tillkommande trafiken mot centrum inte skulle kunna 

anslutas mot något stråk med tillräcklig kapacitet/framkomlighet genom Brodalen- 

eller Arenaområdet. 

Vilken anslutning på väg 50 bör prioriteras för framtiden? 

Väg 50 har en viktig del i vägtransportsystemet. Vägen ingår på nationell nivå som en 

del i det funktionellt prioriterade vägnätet. Sträckan förbi Lindesberg är även primärled 

för farligt gods. Det innebär att framkomligheten i huvudriktningen är viktig ur ett 

nationellt perspektiv, vilket bland annat påverkar utformningen av korsningspunkter 

med lokalvägnät. Ur ett lokalt kommunalt perspektiv är dock frågor som rör trafik-

säkerheten och lokaltrafikens tillgänglighet i korsningarna ofta mer prioriterade frågor. 

Anslutningarna till Lindesberg är utformade som så kallade typ C-vägskäl. I nuläget 

föreligger inga kapacitetsproblem men höga hastigheter på väg 50 och ökande 

trafikmängder kommer att skapa trafiksäkerhetsproblem på sikt i korsningarna. 

Den södra och mellersta infarten har störst betydelse för tätorten eftersom den största 

delen av trafiken är riktad söderut. Den södra infarten är mest trafikbelastad men det 

är ungefär lika stora trafikmängder som kör till/från tätorten vid de båda 

anslutningarna. Den norra anslutningen har en viktig länkande funktion i riksvägs-

systemet men den har ett ocentralt läge gentemot Lindesbergs centrum. 

Logiskt skulle därför den södra anslutningen vara den mest prioriterade för en framtida 

ombyggnad till en mer trafiksäker och framkomlig trafikplats. Det finns dock några 

starka argument som talar mot detta alternativ. Avfartens läge påverkar restiden 

eftersom Örebrovägen (väg 860) från korsningspunkten med väg 50 fram till centrala 

Lindesberg vid Sundsbron är hela 4 km lång och hastighetsbegränsad till 50 km/h på 

stora delar av sträckan. Hela sträckan ingår dessutom i vattenskyddsområdet Rya. Det 

saknas skyddsåtgärder av täkten och en stor del av vägsträckan ingår dessutom i den 

primära skyddszonen, där känsligheten vid olyckor är som störst. En prioritering av den 

södra anslutningen kan leda till ökad genomfartstrafik på Kristinavägen samt öka 

riskerna för negativ påverkan på vattentäkten.  
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En ombyggnad av den mellersta anslutningen till en mer säker och tillgänglig trafikplats 

skulle skapa en central nod mot Lindesberg med god tillgänglighet för den tunga 

trafiken mot viktiga målpunkter i det norra verksamhetsområdet. Nya vägkopplingar 

mellan Stafettgatan och Torphyttevägen skulle även kunna ge ökad tillgänglighet för 

långväga trafik mot Arenaområdet. En förbättrad korsningspunkt kan även locka tung 

trafik norrifrån att använda den mer trafiksäkra mellersta anslutningen vid målpunkter 

i det norra verksamhetsområdet. 

Hur korsningspunkten ska utformas, cirkulationsplats eller planskild korsning, behöver 

utredas vidare av Trafikverket. Med tanke på vägens strategiska ställning bör 

inriktningen vara att korsningen utformas planskild för att upprätthålla 

framkomligheten på väg 50. 

Om den mellersta anslutningen prioriteras bör trafikstyrande åtgärder genomföras för 

att i första hand styra tung trafik från den södra anslutningen till den mellersta. Utöver 

det bör även hastighetssänkande och skyddande åtgärder genomföras på Örebrovägen 

(väg 860) för att minska risken för olyckor och styra över trafik till mer ändamålsenliga 

vägsträckor. 

  

ÅDT 4 400 

ÅDT 4 890 

ÅDT 5 990 

ÅDT 3 800 

Södra infarten 
ÅDT 5 990 

ÅDT 8 430 

Mellersta infarten 
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Trafikförsörjning av Lindesbergs arena 

Lindesberg Arena är en målpunkt som tidvis genererar stora trafikmängder. Det finns 

ca 185 parkeringsplatser vid arenabyggnaden, vilket göra att det kan uppstå 

omfattande trafikrörelser i samband med större evenemang.  Dessutom genereras en 

del tyngre godstransporter både till arenan men även till den intilliggande Lindeskolan. 

Gatunätet som belastas vid trafik till arenan består av ”villagator” och är därför inte så 

väl anpassat för trafikuppgiften. Det finns dessutom i princip inget alternativ till 

Djupdalsgatan, vilket är en sårbarhet och skulle kunna innebära problem för 

exempelvis räddningstjänsten vid en större händelse i arenan. 

Inom ramen för utredningen har ett resonemang om alternativa lösningar för 

trafikförsörjning av arenaområdet förts. En möjlighet är en ny brokoppling över 

Bottenån mot centrum med en förlängning av Norrtullsgatan eller via Smedjegatan.  

Alternativet skulle ge goda möjligheter att minska sårbarheten på Djupdalsgatan för att 

fördela trafiken samt skapa nytt stråk för kollektivtrafiken för att bättre angöra 

arenaområdet. Det finns dock stora motstående intressen runt Gamla Lasarettet och 

kyrkogården som begränsar möjligheterna till detta alternativ och Smedjegatan har 

stora begränsningar i vägstandarden. En fördjupande utredning krävs för att säkerställa 

om detta alternativ överhuvudtaget är realistiskt. 

En alternativ koppling mot väster hade varit möjligt men är i princip bortbyggd i och 

med utformningen av den förlängda Nyborgsgatan. Gatan är utformad med smal 

sektion och direktutfarter på ett sådant sätt att den inte rimligen kan utgöra en länk för 

genomfartstrafik mot arenan. 

Utan alternativ vägkoppling mot centrum så kommer trafikförsörjningen av 

arenaområdet att ske via Djupdalsgatan/Torphyttevägen. Det är ingen optimal lösning 

men om den föreslagna kopplingen av Torphyttevägen mot Stafettgatan genomförs, 

kommer trafiken delvis föras över till mer ändamålsenliga gatusystem. 

Torphyttevägen har i dagsläget drygt 3000 fordon per dygn men maxtrafiken kan tidvis 

vara hög i samband med evenemang. Det finns 36 st direktutfarter och 12 st korsningar 

utmed Torphyttevägen och dessa utgör olycksrisker samt minskar framkomligheten på 

vägen. I syfte att minska risken för konflikter bör därför möjligheten utredas att minska 

antalet lokalvägskopplingar och direktutfarter mot södra delen av Djupdalsvägen samt 

Torphyttevägen.  

Trafikförsörjning till/från Lindesbergs Arena bör styras till Torphyttevägen. Trafik 

till/från arenan via Siggebohyttevägen bör undvikas och på olika sätt regleras för att 

minska konflikterna med gång- och cykeltrafiken till Brotorpsskolan. 
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Till/från Väg 50 

Till/från 

Bergslagsvägen 

Till/från Centrum 
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Trafikförsörjning av Lindesby-området 

Med utgångspunkt från inriktningen i den fördjupade översiktsplanen om exploatering 

av nya bostäder i Lindesby, har ny detaljplan för Lindesby 1:13 tagits fram.  

Planförslaget möjliggör för uppförande av minst 20 friliggande enbostadshus samt 

förskola. Trafiken från planområdet uppskattas generera 100-200 fordon/dygn. 

Detaljplanen och gatunätet inom planområdet är utformad för att hantera 

lokaltrafikrörelser i första hand.  

Gatufunktionsprincipen kan även överföras på kommande nya områden i Lindesby 

söder om det nu aktuella området, det vill säga utformning med mjuktrafikrum av 

lokalgatukaraktär för silning av områdets egna trafik. Gatorna ansluts sedan mot 

förlängda Torphyttevägen med uppsamlande funktion mot väg 50 eller centrum.  

Det bör finnas en lokalvägskoppling inklusive gång- och cykelbana mot Gruvgatan som 

en planeringsförutsättning vid fortsatt utbyggnad av Lindesby söderut. 

Enligt tidigare redovisad plan för funktionsuppdelning av vägnät kan den mot 

Stafettgatan förlängda Torphyttevägen utgöra ett huvudstråk för kollektivtrafiken i 

framtiden. Ett hållplatsläge i detta nya stråk i höjd med planområdet skulle ge 

acceptabel tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer med ca 200-300 m gångavstånd. 

Detta förhållande skulle tyda på att det blir mindre angeläget att nyttja de lokala 

gatorna av mjukrumskaraktär i planområdet för busstrafik. Det skulle i sin tur tala för 

att hålla ner vägbredden på Torphyttevägen i planområdet till 6.5 m i stället för 7.5 m 

för att öka efterlevnaden av en hastighetsgräns på 40/50 km/h. 
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Möjlig anslutning till  

”Nya” Torphyttevägen 
Ansluts till ”Nya” 

Torphyttevägen 

Länk av uppsamlande karaktär 40 km/h 

Lokalvägar av mjukrumskaraktär 30 km/h 
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Sammanfattande analys 

Lindesberg utvecklas och nya bostads- samt verksamhetsområden kommer bland 

annat att etableras i den nordvästra delen av tätorten. Det innebär att nya strukturer 

och behov uppkommer i transportsystemet, vilket vid en framåtsyftande 

samhällsplanering kräver att bebyggelse- och trafikplanering är integrerad.  

Det nu aktuella dokumentet utgår från den översiktliga fysiska planeringen och 

beskriver de planeringsförutsättningar som kommunen behöver beakta för att skapa 

ett framtida fungerande transportsystem i den nordvästra delen av Lindesberg. 

För att på sikt klara trafikförsörjning av tillkommande bostadsområden i nordvästra 

Lindesberg krävs ett nytt uppsamlande stråk som kopplar ihop Brodalen/Lindesby-

området med Fotbollsgatan och väg 50. Ett sådant stråk kommer även förbättra 

tillgängligheten till Lindesbergs Arena samt ge Räddningstjänsten ökad flexibilitet vid 

räddningsinsatser i skol- och arenaområdet. 

Möjligheten att ytterligare öka tillgängligheten till Lindesbergs Arena med en 

vägkoppling mot centrum bedöms mindre realistisk mot bakgrund av de kostnader och 

intrång som skulle uppstå. 

Utredningsområdet saknar en del viktiga länkar i gång- och cykelvägnätet. De förslag 

som finns i kommunens GC-plan kompletterat med förslagen i den nu aktuella 

utredningen gällande förtätning av stråk för gång- och cykel bör genomföras för att 

främja ökad cykelanvändning och därigenom bidra till ett mer hållbart 

transportsystem. 

Inom ramen för utredningen har även frågan om en ny punkt för angöring mot tätorten 

från väg 50 studerats översiktligt. Utgångspunkten har varit en mer centrerad punkt 

som ökar tillgängligheten mellan stadskärnan i Lindesberg och väg 50. I analysen av 

detta framgår att en sådan koppling med ökade trafikmängder och negativ påverkan 

från tung trafik kommer att medföra mycket stora intrång i befintliga miljöer. Det 

befintliga vägnätet saknar den standard som krävs för ett nytt huvudstråk för trafiken 

in mot centrum och nödvändiga förstärkningar av vägnätet kommer att ge 

problematiska intrångseffekter för intilliggande bostadsmiljöer. Bedömningen är därför 

att en ny trafikplats inte bedöms realistiskt. 

Befintliga kopplingar mot väg 50 har trafiksäkerhetsbrister och behöver på sikt byggas 

om. Vid fortsatt planering bör den mellersta anslutningen prioriteras för ombyggnad 

före den södra respektive norra anslutningen. 
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