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Inledning

4



Bakgrund
Lindesbergs kommun är i startgroparna för att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Lindesbergs tätort. I samband med denna har WSP fått i uppdrag 
att ta fram en trafikutredning för tätorten. Trafikutredningen ska syfta till att 
kartlägga dagens trafiksituation inom avgränsningsområdet samt att utreda den 
framtida trafiksituationen och föreslå åtgärder. Trafikutredningen inkluderar alla 
trafikslagen; gång, cykel, kollektivtrafik och bil. 

Följande metod har använts för att analysera den framtida 
trafiksituationen kopplat till den markanvändning som planeras i den 
fördjupade översiktsplanen:

▪ Genomgång av planer och strategier för Lindesberg

▪ Genomgång av tidigare belysta problem och åtgärder i genomförda 
trafikutredningar

▪ Platsbesök i Lindesberg tillsammans med kommunen

▪ Analys av data (från trafikräkningar, linjedragning, hållplatslägen, dagens 
GC-nät, dagens och framtida markanvändning, viktiga målpunkter etc.) 

▪ Bristbeskrivning

▪ Åtgärdsförslag

▪ Övergripande utvärdering

5Figur 1, Lindesberg vid Stora Lindessjön



Avgränsning
Utredningen är gjord på en övergripande nivå och de lösningar som presenteras 

kräver fördjupade analyser i framtiden. Diskussioner med parter såsom 

Länstrafiken och regionen kommer att behöva göras i det fortsatta arbetet.

Utredningen har fokuserat på fotgängare, cykel, kollektivtrafik, bil och i viss mån 

tunga transporter. I utredningen har det inte ingått att studera exempelvis A-

traktorer, elsparkcyklar eller gods. Även dessa transportslag är viktiga att ha med i 

planeringen och kommer behöva studeras i ett senare skede. 

Den geografiska avgränsningen visas i kartbilden. I första hand har resor inom 

detta område studerats, även om resor till/från Lindesbergs tätort har undersökts i 

viss mån. 

Utredningen har utgått ifrån att fordonsflottan kommer att se ut på liknande sätt 

som idag. En framtid med självkörande och uppkopplade fordon kan komma att 

påverka hur det framtida transportsystemet ska utformas.

Underlaget som analysen utgår ifrån har levererats från Lindesbergs kommun. I 

analysen har det inte funnits möjlighet att granska och säkerhetsställa att det 

underlag som har levererats är korrekt. Det kan därför finnas vissa objekt som 

saknas i det underlag som levererats.

N

6Figur 2, Avgränsingsområde



Planer, strategier och tidigare utredningar

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt 
verktyg för hela kommunens utveckling. 
Översiktsplanen (ÖP) fungerar både som 
vision och handlingsplan för Lindesbergs 
kommun. 

I Lindesbergs översiktsplan nämns flertalet 
saker kopplat till trafiksituationen inom 
avgränsningsområdet för FÖPen. Riksväg 50 
framlyfts som mycket viktigt för 
kommunikationer, även riksväg 68 är viktig. 
Inom Lindesberg behöver trafiksituationen 
till Lindeskolan och Lindesbergs arena ses 
över. Nya busshållplatser ska anläggas max 
200 m från bebyggelse. 

Gång- & cykelplan

Lindesbergs kommun har en gång- och 
cykelplan, vars syfte är att göra det 
enklare och säkrare att gå och cykla i 
kommunen, med målsättningen att 
antalet aktiva transporter ska öka. 

Kommunens gång- och cykelvägar är av 
varierande kvalitet och sträckning. 
Planen ska möjliggöra 
förbättringsåtgärder kopplat till säkerhet 
och framkomlighet till prioriterade 
målpunkter och mellan kommunens 
orter. Smidiga och effektiva byten till 
kollektivtrafik ska också prioriteras.

PM trafik nordvästra Lindesberg

Det finns flertalet utmaningar kopplade till 
trafikförsörjningen av nordvästra 
Lindesberg. En utredning för att hitta 
möjliga lösningar för samtliga trafikslag har 
gjorts.

PM:et utreder möjligheten till en ny infart 
till Lindesberg, och konstaterar att en 
sådan inte är aktuell. Det konstateras även 
att den mellersta infarten bör prioriteras i 
fortsatt planering och framtida 
ombyggnation. Behov att ett nytt stråk 
genom nordvästra Lindesberg behövs 
troligen för att på sikt klara 
trafikförsörjningen.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet är underställt 
det regionala måldokumentet regional 
utvecklingsstrategi. 

Målen inkluderar att alla i länet ska ha tillgång 
till kollektivtrafik, fysisk och digital 
infrastruktur ska förbättra 
resenärsupplevelsen, resenärers nöjdhet ska 
öka, kollektivtrafikens miljöpåverkan ska 
minska samt att prisnivåer och biljettutbud 
ska hållas konkurrenskraftiga. I stråk med stor 
efterfrågan på resor i Lindesbergs stadstrafik 
ska bussen ha hög framkomlighet. Det betyder 
att bussen bör prioriteras i gaturummet och 
att avståndet mellan hållplatser bör vara 400-
800 m. 7



ÅVS Väg 50

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att 
identifiera brister och behov för väg 50 på 
sträckan mellan Lindesberg och Lomberg, 
strax norr om länsgränsen i Dalarnas län. 

Några av de främsta bristerna på studerad 
del av väg 50 är låg framkomlighet för både 
gods- och persontransporter på grund av 
smala sträckor, branta backar, få 
omkörningsmöjligheter och flera lokala 
hastighetssänkningar som skapar en ryckig 
körning. Bebyggelse, verksamheter, 
busshållplatser med mera skapar konflikter 
mellan trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Framtida omvandling av Lindesbergs tre 
infarter från väg 50 utreds i denna ÅVS.

Funktionsutredning 

Trafikverket gjorde år 2021 en 
funktionsutredning för stationsåtgärder i 
Lindesberg. 

Utredningen syftade till att utreda lämplig 
anläggningsutformning utifrån brister i 
resenärsmiljö och barriäreffekter kopplat 
till plankorsningar. Lösningsförslagen 
bygger i huvudsak på att förskjuta 
stationen (dock ej resecentrum) något 
söderut vilket därmed möjliggör för 
samtidig infart. Vidare föreslås ny 
planskild GC-port (gångtunnel) vid 
resecentrum. 

Hastighetsplan för Lindesberg tätort

Hastighetsplanen är framtagen för 
Lindesberg kommun genom metodiken Rätt 
fart i staden. Hastighetsplanen ska fungera 
som ett underlag i kommunens fortsatta 
arbete med att förbättra trafiksituationen i 
tätortens gatunät.

I analysen har det gjorts en inventering av 
Lindesbergs vägnät. Det är framförallt 
huvudvägnätet och genomfartsleder i och 
genom tätorten som delats upp i olika länkar, 
även bostadsområden har tagits med i 
analysen. Gatorna har klassificerats i olika 
livsrumsmodeller, målet är att gatans 
utformning och hastighetsnivå ska gå hand i 
hand och falla sig naturligt. 

8

Regional utvecklingsstrategi 

Regionens utvecklingsstrategi är en 
utgångspunkt för arbetet med en hållbar 
regional tillväxt och utveckling. 
Dokumentet fungerar som en gemensam 
plattform för aktörer som verkar i länet.

De regionala strukturbilderna ska fungera 
vägledande i kommunernas 
översiktsplanering. Det utgör även 
underlag till länstransportplanen och 
trafikförsörjningsprogrammet. 
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Planeringsprinciper
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Viktiga aspekter gällande cykelns attraktivitet  
För att uppmuntra till ökat cyklande är det viktigt att prioritera konkreta 

åtgärder som ökar cykelns attraktivitet. I Lindesbergs kommuns ÖP står det att 

kommunen ska skapa goda förutsättningar för att gång och cykling ska vara ett 

attraktivt alternativ till bilen.  I Gång- och cykelplanen redovisas fyra mål kopplat 

till cykelresor: 

▪ I Lindesberg ska det finnas ett heltäckande, funktionsenligt, 
sammanhängande och gent gång- och cykelnät.

▪ Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik till prioriterade målpunkter ska 
öka.

▪ Lindesbergs tätort är väl sammankopplad med kringliggande orter via 
gång- och cykel-väg.

▪ Byten till kollektivtrafik ska vara smidiga och tidseffektiva.

Vid sidan av de åtgärdsförslag som presenteras i denna rapport behöver 

ytterligare aspekter tas i beaktning vid ett fortsatt arbete för att uppnå de 

uttalade målen och visionerna. 
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Konkreta åtgärder för en ökad tillgänglighet kan exempelvis vara cykelpumpar, 

väderskyddade cykelparkeringar och laddning för elcykel. Speciellt bör detta 

prioriteras vid viktiga mål- och knutpunkter. Viktiga åtgärder för att säkerställa 

trygga och säkra cykelvägar är bland annat god belysning, separering från 

biltrafik, hastighetssäkring, god placering av korsande bilutfarter och korrekt 

bredd/placering på cykelbana. Utöver detta är det viktigt med kommunikativa 

insatser som främjar och uppmuntrar cykeln som ett attraktivt transportmedel. 

Detta kan fungera på egen hand, eller som en förstärkning till fysiska åtgärder 

för att förstärka effekten med avseende på trygghet, säkerhet och tillgänglighet.   

Figur 3, cykel



Kv a l i t e t  o c h  s t a n d a r d

För att säkerställa ett bra cykelvägnät är det viktigt att det finns kontinuitet i 

utformningen av cykelinfrastrukturen. Det måste vara förutsägbart, enkelt att 

förstå och uppfattas som tryggt för alla som vill cykla i Lindesberg. En 

grundförutsättning för detta är att cykeln betraktas som ett eget trafikslag i 

planeringen och utformningen av gator och vägar. En person på cykel är varken 

en snabb fotgängare eller en långsam bilist, utan en egen trafikantkategori med 

egna behov och beteenden. Det är därför viktigt att utforma 

cykelinfrastrukturen efter dem som ska använda den, det vill säga med fokus på 

cyklisternas behov och inte likställa dem med bilister eller fotgängare. 

C y k e l ö v e r f a r t e r  o c h  c y k e l p a s s a g e r  

Om fler ska cykla är det inte bara viktigt att öka säkerheten för de som cyklar, 

utan också framkomligheten och känslan av prioritering.  I nuläget har en person 

på cykel väjningsplikt för bilar från sidoväg, oavsett vilken typ av cykelväg de kör 

på. Att bygga om cykelpassager till cykelöverfarter är en bra möjlighet för att 

säkerställa både framkomlighet, och visa att de på cykel prioriteras över bilen. 
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C y k e l p a r k e r i n g

Vid knutpunkter som skolor och stationer etc. är det viktigt med genomtänkta 

cykelparkeringar. Det som är mest avgörande för i vilken utsträckning en 

cykelparkering kommer att användas är dess placering. En cykelparkering bör 

ligga i direkt anslutning till målpunkten och cykelinfrastrukturen. Vid 

korttidsparkeringar upp till 30 minuter bör cykeln kunna ställas på stöd eller ställ 

och viss möjlighet till ramlåsning bör finnas. För längre parkeringstid vid 

exempelvis tågstationen, skolor, arbetsplatser och andra knutpunkter bör 

cykelparkeringen vara försedd med tak och erbjuda möjlighet för ramlåsning. 

Vidare är det viktigt att alla allmänna cykelparkeringar är väl synliga så att man 

kan ha uppsikt och för att öka den informella sociala övervakningen, vilket 

minskar stöldrisken.

Tre viktiga punkter för cykelparkering är:

▪ Nära destinationspunkten. Cykelparkering placerad på fel plats leder inte 
till ökad cykling. Cykelparkeringen måste förläggas i anslutning till både 
målpunkt och cykelinfrastruktur.

▪ Plats för både vanliga cyklar och last-/specialcyklar. Vid heldagsparkering (t 
ex vid skola eller tågstation) är tak att rekommendera, för att skydda 
cyklarna mot nederbörd. 

▪ Säkert – både natt och dag. Synlig placering för uppsikt och social kontroll, 
både som ett stöldskydd och för att inge trygghetskänsla.



Viktiga aspekter gällande kollektivtrafikens attraktivitet  
För att skapa en attraktiv kollektivtrafik behöver egenskaperna hos trafiksystemet 
möta resenärers krav och förväntningar. Korta restider, enkelhet och komfort, hela 
resan-perspektivet, infrastrukturinvesteringar och framkomlighet i tätorter pekas 
ut av Trafikförsörjningsprogrammet* som utmaningar i arbetet mot en attraktivare 
kollektivtrafik. Det är viktigt med en genomgående hög kvalitet i alla delar av 
systemet, först när en rad viktiga faktorer samspelar uppnås optimala 
förutsättningar.

Systemet måste vara lätt att förstå och använda. Detta skapas bland annat genom 
synlighet i staden, ett genomtänkt helhetskoncept och tydlig information. 
Hållplatser måste vara tillgängliga och trygga för alla. För att uppnå detta behövs 
goda anslutningsvägar, belysning, väderskydd och genomgående hög standard. 
Höga turtätheter ger minskad väntetid för resenärerna, och en viss miniminivå 
behöver uppnås stora delar av dygnet för att kollektivtrafiken ska ses som ett 
rimligt alternativ till bilen. Viktigt är även att samhällsutbyggnad och förtätning 
sker i kollektivtrafiksstråk för att skapa ett större underlag till en ökad turtäthet. 
Korta restider och hög pålitlighet uppnås genom gena linjesträckningar och en god 
framkomlighet i staden. Detta förutsätter bland annat prioriteringar gentemot 
andra trafikslag i korsningar och egna reserverade körfält. Sammantaget kan sägas 
att en attraktiv kollektivtrafik handlar om balansgången mellan en rad viktiga 
faktorer, där inget får förbises eller glömmas bort. 
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Källa: Framgångsfaktorer för attraktiv kollektivtrafik, (källa: X2AB, 2015).

*https://www.regionorebrolan.se/contentassets/51dc737476dc4166893370
0d143e74dc/remissversion-regionalt-trafikforsorjningsprogram-for-orebro-
lan.pdf

Figur 4, Framgångsfaktorer för kollektivtrafik



Restid

Restiden är en avgörande faktor för hur lockande det är att åka kollektivt. Olika 
delar av restiden upplevs som olika belastande, men den totala dörr-till-dörrtiden 
ger en översiktlig beskrivning av hur attraktivt kollektivalternativet är. Varje extra 
hållplatsstopp erbjuder en kortare/snabbare anslutningsresa för den som stiger av 
eller på, och är något som i sin tur oftast bidrar till en kortare total restid för den 
personen. Samtidigt ökar restiden för alla de som sitter på bussen förbi 
hållplatsen. Ofta visar det sig att resenärerna sammantaget erbjuds ett mycket 
attraktivare kollektivtrafikalternativ om man drar ner på antalet hållplatsstopp. 
Genom att acceptera något längre gångtid till bussen för vissa resenärer kan man 
erbjuda betydligt kortare restid i bussen för de flesta. 

Upptagningsområde

Kollektivtrafikens upptagningsområde utgörs inte av hur busslinjens dragning ser 
ut, utan av var busshållplatserna längs linjen är placerade. Att ta sig till hållplatsen 
från exempelvis hemmet, är också en del av resan och bör beaktas i planeringen. 
Tätare hållplatslägen och krokig linjedragning med längre restid som följd tenderar 
att ha mindre upptagningsområde än en rak linje med få stopp och mer effektiv 
linjedragning.
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Turtäthet

Hur ofta bussen går, eller med vilken regelbundet kollektivtrafiken erbjuds, spelar 
också in för om kollektivtrafiken anses som attraktiv. Högre turtäthet ger kortare 
väntetider för resenärerna, men vid en viss punkt ger för hög turtäthet upphov till 
ökad trängsel. Samtidigt bör det poängteras att för att nå tillförlitlighet och minsta 
servicenivå krävs ofta en lägsta turtäthet även om efterfrågan är låg. 

Linjetäthet

Linjetäthet och linjernas dragning är också en viktig faktor för att kollektivtrafiken 
ska anses attraktiv. Resenärens förståelse för linjenätet är viktigt, och linjekartor 
och tidtabeller ska inte utgöra en barriär för att använda kollektivtrafiken (Kol-
Trast). Linjer som går parallellt med varandra skulle exempelvis kunna bli 
reducerade och mer renodlade, för att underlätta förståelsen för systemet.
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Nulägesbeskrivning 
och förutsättningar
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Målpunkter och arbetsplatser
Kartan visar några av de målpunkter som finns i Lindesberg; idrottsanläggningar, 

livsmedelsaffärer, vårdcentraler, bibliotek, familjecentraler, förskolor, grundskolor 

och gymnasieskolor. Dessa målpunkter har valts ut för att representera service 

som personer från ett brett spektrum av samhällsgrupper värderar högt att ha i sin 

närhet. Målpunkterna ska även vara lätta att ta sig till från olika delar av tätorten 

och kommunen, med flera typer av trafikslag. 

N

N
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Figur 5, målpunkter
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Dagens cykelvägnät
I Lindesberg finns infrastruktur för fotgängare och cyklister av i varierande 

standard och omfattning. Även utformningen skiljer sig åt inom tätorten. På vissa 

platser är fotgängare och cyklister separerade från varandra, på andra platser är 

det gemensamma gång- och cykelbanor, och ibland finns trottoarer för fotgängare 

och cyklister förväntas cykla i blandtrafik. 

På ett generellt plan kan sägas att vissa stadsdelar, exempelvis Stadsskogen och 

Sköndal, har relativt väl utbyggd infrastruktur. Där finns det infrastruktur som 

binder ihop bostäder med målpunkter, samt stråk som gör det möjligt att nå övriga 

målpunkter inom staden. Andra stadsdelar, exempelvis Hermanstorp och 

Bondskogen, har i dagsläget en mer bristande infrastruktur. Där hänvisas cyklister 

ofta till bilvägen, och fotgängare till smala trottoarer. Gång- och 

cykelinfrastrukturen i Lindesberg behandlas mer djupgående i den gång- och 

cykelplan som tagits fram för kommunen. 

N
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Figur 6, cykelvägnät; befintligt och tillkommande under 2022.
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Dagens kollektivtrafik - stadsbussar
Navet för Lindesbergs kollektivtrafik är Lindesbergs resecentrum, som trafikeras av 

nästan samtliga stadsbussar, regionbussar och tåg i tätorten. Under 2015 

renoverades området kring resecentrum, inklusive stationshuset. Tätorten har i 

dagsläget (december 2021) fyra stadsbussar, linje 30, 31, 380 och 383. 

Linje 30 trafikerar västra Lindesberg. Turen startar vid resecentrum, kör hela 

Bergslagsvägen norrut via Lasarettet, och därefter söderut hela Stafettgatan med 

slutstation vid Skrinnargatan. Turen avgår endast på vardagar, ca 20 gånger om 

dagen i vardera riktning. Målpunkter längs sträckan är framförallt Lasarettet och 

industrierna längs Stafettgatan. 

Linje 31 trafikerar östra Lindesberg. Med start vid resecentrum åker den via 

Kristinavägen, Köpingsvägen, Bondskogsvägen, Björkhyttevägen och 

Gusselbyvägen för att sedan avsluta vid resecentrum igen. Turen körs i båda 

riktningar på vardagar. De flesta (13 st) körs moturs, och något färre (5 st) körs 

medurs. Målpunkter längs busslinjen är centrum, vuxenskolan Masugnen, 

vårdcentralen, Björkhagaskolan och flertalet förskolor. 

Linje 380 är en sammanslagning av linje 30 och 31, där bussen ”skarvar ihop” 

linjerna vid resecentrum och därmed har exakt samma linjesträckning som de 

andra två busslinjerna, fast i en gemensam körning. Turen trafikeras endast på 

vardagar, ca 5 turer per dag i vardera riktning utspritt över dagen. 

Linje 383 startar vid Östermalm med slutstation Lindbackaskolan. På vägen 

passerar bussen norra delen av Hagaberg/Östermalm, Prästbron och Lasarettet.  

Bussen avgår endast en gång varje vardag i vardera riktning. På morgonen med 

slutstation Lindbackaskolan, och på eftermiddagen med start vid Lindbackaskolan. 

Denna linje är en av få som inte trafikerar resecentrum. Målpunkter är framförallt 

Lindbackaskolan, Brotorpskolan, Lasarettet och Björkhagaskolan.

17

N N
Figur 7, stadsbussar
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Dagens kollektivtrafik - regiontrafik
Lindesberg trafikeras även av flertalet regionbusslinjer. Merparten av dessa går till 

centralorter i andra kommuner i länet, i dagsläget Örebro, Nora, Hällefors och 

Kopparberg. Det finns även ett flertal busslinjer som går till mindre orter i 

Lindesbergs kommun, exempelvis Vedevåg, Finnåker, Pilkrog, Frövi, Fellingsbro, 

Gusselby, Guldsmedshyttan, Storå, Ramsberg och Hägernäs. Det finns även en 

busslinje till Arboga i Västmanlands län. 

Tre av de största och viktigaste regionbusslinjerna är: 

Linje 303 (300) Örebro - Lindesberg 

Linje 351 Lindesberg – Frövi – Fellingsbro

Linje 308 Lindesberg – Kopparberg

Lindesbergs station trafikeras även av SJ/Tåg i Bergslagen. Söderut går tåg mot 

bland annat Frövi, Örebro, Mjölby, Motala, Kumla, Laxå och Hallsberg. Norrut går 

det tåg mot bland annat Ställdalen, Kopparberg, Ludvika, Borlänge, Falun och 

Gävle. 

18
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Antal påstigande, 
samtliga hållplatser inom 
avgränsningsområdet

Resandestatistik
Kartorna visar antalet påstigande per dag en genomsnittlig vardag våren 2019. I 

den inzoomade kartan har resecentrum exkluderats, eftersom skillnaden i 

resandestatistik på de övriga hållplatserna då framträder bättre. Den hållplatsen 

med klart högst resande är Lindesbergs resecentrum, med ca 500 påstigande en 

genomsnittlig vardag. Därefter följer Lindesbergs Lasarett med ca 130 påstigande, 

Kristinaskolan med ca 40 påstigande och Ågården med ca 20 påstigande.   

Antal påstigande, 
resecentrum exkluderad, 
Lindesbergs tätort

129

N
N
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Dagens hållplatser
Kartan visar kollektivtrafikens upptagningsområde i Lindesbergs tätort. En analys 

har gjorts i GIS där ett gångavstånd på 400m från respektive hållplats har 

beräknats. Kartan visar därmed vilka delar av Lindesbergs tätort som kan nå en 

hållplats inom 400 meters gångavstånd.

Placeringen av busshållplatserna i Lindesberg täcker upp relativt stora delar av 

tätorten. Två områden som inte har en busshållplats i närområdet är 

Tredningen/Brodalen/Lindesby och Sköndal/Staddsskogen. I båda dessa områden 

planeras det för bostadsutveckling, framförallt i Lindesby. Vid nybyggnation är det 

viktigt att säkerställa att tillgång till kollektivtrafik finns på plats vid inflytt, 

eftersom det är då nya resvanor görs. Även området vid Lindeskolan/Arenen 

saknar kollektivtrafik i närområdet, vilket är en av tätortens största målpunkter. 

Utöver placeringen av hållplatserna är även dess utformning viktig för 

kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet. Endast få hållplatslägen är 

utrustade med väderskydd, exempelvis några av hållplatslägena längs med 

Fotbollsgatan, merparten av hållplatserna är dock endast stolpar i marken. 

Generellt uppnår inte hållplatserna i Lindesbergs tätort den standard som Region 

Örebro definierar som en fysiskt tillgänglig hållplats med plattformshöjder, taktila 

och visuella stråk. På vissa platser är namnen på hållplatserna något missvisande. 

Som exempel kan nämnas att hållplatsen vid den nedlagda Kristinaskolan 

fortfarande bär skolans namn, och att hållplatsen Masugnen ligger ca 400 m från 

den faktiska Masugnen. 

Enligt rekommendationer i Regionala trafikförsörjningsprogrammet bör 

hållplatslägen ha ca 400 – 800 m avstånd mellan varandra  i bostadsområden. 

Detta efterlevs inte i tätorten, framförallt gällande hållplatserna på 

Bondskogsvägen/Björkhyttvägen. Mellan hållplatserna Sveabrinken och 

Danavägen är det exempelvis mindre än 200 m.
N

20Figur 9, upptagningsområde hållplatser
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Väghållare och hastighetsgränser
Majoriteten av de vägar som hanteras i denna rapporten har Lindesbergs kommun 

som väghållare. Trafikverket är väghållare på väg 50, vars anslutningar till tätorten 

översiktligt hanteras i denna rapporten. 

Några av de utvecklingsområden som planeras inom FÖP:en är områden där 

väghållaren i dagsläget är enskild. Detta gäller främst för Lindesby, men även delvis 

Dalkarlshytteområdet och Norslund. 

Hastigheterna inom tätorten är i dagsläget 30 km/h, 50 km/h och 70 km/h. Den 

dominerande hastigheten i tätorten är 50 km/h, såväl på lite större vägar som på 

små gator i bostadsområden. I centrum, utanför skolor och förskolor samt i vissa 

bostadsområdet är hastigheten satt till 30 km/h. Det är endast på norra delen av 

Bergslagsvägen samt mindre, enskilda vägar som har en hastighetsgräns på 

70km/h. 

Utifrån konceptet rätt fart i staden analyserades Lindesbergs tätort i en 

hastighetsutredning år 2020. Där framgår det att nästan hela tätorten i dagsläget 

håller en låg kvalitet med avseende på hastighetens anpassning till gaturummet. 

Alltså behöver åtgärder göras för att bättre anpassa hastigheten till de faktiska 

förhållandena. I stora delar av Lindesberg där hastigheten i dagsläget är 50 km/h, 

bör den sänkas till 30 km/h eller 40 km/h. Vid genomförande av en 

hastighetsförändring måste även hastighetssänkande åtgärder tillkomma på 

flertalet platser, för att säkerställa en efterlevnad av hastighetsgränserna. 

21

Figur 10, NVDB data
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Trafikmätningar nuläge

Bergslagsvägen (vid Stadsskogsskolan)
ÅDT: 3700
År: 2019

Fotbollsgatan
ÅDT: 4400
År: 2018

Kristinavägen 13
ÅDT: 6600
År: 2018

Köpingsvägen 8
ÅDT: 1400
År: 2019

Krstinavägen 46
ÅDT: 5900
År: 2018

Örebrovägen (Kristinaskolan)
ÅDT: 5100
År: 2019

Bondskogsvägen 51
ÅDT: 2600
År: 2021

Bergslagsvägen (vid Jätteåkersvägen)
ÅDT: 4100
År: 2019

Väg 50 (Trafikverkets mätning)
ÅDT: 5400
År: 2019

Av de trafikmätningar som genomförts åren 2018 –

2021 uppmättes den högsta ÅDTn på södra delen 

av Kristinavägen, 6600 fordon varav 5 % tung trafik. 

De högsta flödena sker på vardagseftermiddagar. 

Intressant är även att norra delen av Kristinavägen 

har ca 12 % mindre trafik än den södra delen. En 

trolig förklaring till detta är att bilister använder 

den parallella Järnvägsgatan istället för norra delen 

av Kristinavägen, alltså i linje med hur kommunen 

vill styra trafiken. 

Inom tätorten har mätpunkten på Fotbollsgatan har 

störst andel tung trafik, 10 %. Detta kan jämföras 

med väg 50 som har 23% tung trafik. 

N

Örebrovägen (mellan väg 249 och 834, Trafikverkets 
mätning)
ÅDT: 5600
År: 2019

22Figur 11, trafikmätningar
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Arbetspendling

Inpendling till Lindesberg Utpendling från Lindesberg

Diagrammet och kartorna visar vilka som är de starkaste relationerna till, från och 

inom Lindesberg med avseende på arbetspendling. Statistiken säger inget som hur 

många som faktiskt reser mellan dessa orter, utan endast hur många som har sin 

arbetsplats i en annan kommun än de bor i. Med tanke på det ökade 

distansarbetet är det rimligt att tro att det är färre som faktiskt arbetspendlar på 

sträckan än vad siffrorna visar. 

I Lindesberg är det klart vanligast att arbetsplatser finns inom kommunens gränser. 

Därefter har Lindesberg sin starkaste relation till Örebro. Ungefär 1250 personer 

bor i Örebro men har sin arbetsplats i Lindesberg, och 1550 personer bor i 

Lindesberg men har sin arbetsplats i Örebro. Lindesberg och Örebro har bra 

kopplingar både med bil och kollektivtrafik. Mellan orternas centralstationer går 

det ungefär lika snabbt att resa med bil, buss och tåg, ca 40 minuter.

Den näst största reserelationen är till Nora, med ca 600 pendlare från Nora till 

Lindesberg och ca 200 i motsatt riktning. Mellan orternas centralstationer tar det 

ca 30 minuter med bil och direktbuss. Ofta innebär dock bussresan ett byte, vilket 

ger en restid på ca 50 min. 

Den tredje största reserelationen är till Ljusnarsberg, med ca 200 pendlare i 

vardera riktningen. Till tätorten Kopparberg tar det ca 30 min med tåg och 60 min 

med bil och buss. 

Lindesbergs 10 starkaste 

arbetsrelationer

23

Figur 12, arbetspendling
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Identifierade brister – Dagens trafiksystem
I detta kapitel ligger fokus på brister kopplat till den befintliga infrastrukturen i 
Lindesberg. Kapitlet inleds med tre sidor som sammanfattar de brister som finns 
kopplat till respektive fordonsslag. Övergripande brister för hela tätorten beskrivs 
även här. 

Vissa brister berör samtliga trafikslag, och kräver en något mer omfattande 
redogörelse av nuläget. Dessa behandlas separat på egna sidor. 

För brister som inte finns i dagsläget, utan endast rör områden vars infrastruktur 
ännu är i planeringsskedet (Lindesby, Stadsskogen, Sörlunda och Norslund mm.) 
hänvisas till kapitlet Framtida utvecklingsområden. 

Kapitlet avslutas med en sammanvägd bedömning av trafiksituationen i Lindesberg 
idag. 
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Identifierade brister i dagens trafiksystem – Gång & Cykel

Hermanstorp, Hagaberg 
Brist på gång- och cykelinfrastruktur mellan Hagaberg och 
Hermanstorp. Detta drabbar bland annat barn som bor i 
Hermastorp men går i skolan i Hagaberg. Finns trottoar längs 
med Bondskogsvägen och Skyttevägen, men säkra passager och 
cykelvägar saknas helt. Hastigehten är 50 km/h i hela området. 

Arenan/Lindeskolan 
Se s. 36

Viktiga stråk saknar cykelbana
Några av de viktiga stråk som saknar cykelbana är norra delen av 
Bergslagsvägen, Torphyttevägen, Björkhyttevägen och 
Bondskogsvägen. 

Stafettgatan
Se s. 35

Övergripande för hela tätorten

• Hastigheten är hög (50 km/h) på många av de 

vägar där man förväntas gå och cykla i blandtrafik.

• Vägvisning för cykel saknas i hela tätorten. För 

gång finns det delvis.

• Det saknas statistik över hur många som går och 

cyklar i Lindesberg och deras upplevelser av det.

• Undersökningar och trafikmätningar för 

fotgängare och cyklister finns inte.

• Cykelparkeringar vid busshållplatser saknas i 

princip överallt. 

• Övergångsställen och cykelöverfarter saknas på 

flertalet platser, vilket pekats ut i Gång- och 

Cykelplanen. 

• Det saknas påverkansåtgäder från kommunens 

håll för att få fler att välja gång och cykel.

• Uppföljning av utvecklingen av antalet olyckor 

fotgängare och cyklister behövs.

Dalkarlshytteområdet
Se s. 29

Kristinavägen
Se s. 33

Förskolan Björken
Se s. 31

Parkering vid badhuset/Koppvägen

N
26Figur 13, brister GC
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Identifierade brister i dagens trafiksystem – Kollektivtrafik
Övergripande för hela tätorten

• Det saknas statistik över hur många som åker 

kollektivt i Lindesberg och hur det upplevs.

• Flertalet busshållplatser har något missvisande 

namn, exempelvis Kristinaskolan och Masugnen

• Vissa hållplatsers placering är inte optimal

• Endast ett fåtal hållplatser håller standarden som 

defineras som ”tillgänglig busshållplats” i det 

Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. 

• Det saknas övergångsställen för att korsa bilvägen 

vid vissa hållplatser. Hållplatsen vid södra infarten 

är ett exempel. 

• Kollektivtrafiken har ingen framträdande roll i 

stadsbilden. Flertalet busshållplatser är så 

osynliga att det går att fråga sig om invånare ens 

vet om att de finns. 

Resecentrum
Resecentrum byggdes om under åren 2015 – 2016, vilket har 

förbättras dess attraktivitet. Vissa saker återstår dock med tanke 

på attraktivitet och tillgänglighet. Tunneln under järnvägen 

upplevs som otrygg och oattraktiv. Bilparkering för pendlare som 

byter bilen mot tåg eler buss vid resecentrum delas i dagsläget 

med vårdcentralen, vilket inte är optimalt. En tydlig och 

ändamålsenlig  pendelparkering saknas. 

Nedläggningar på landsbygden
Region Örebro har valt att lägga ned vissa linjer som tidigare 
trafikerade landsbygden. Detta går inte i linje med kommunens 
vision om en levande landsbygd med hållplatser där det finns 
möjlighet att byta mellan bil och kollektivtrafik. I Länsplan för 
Transportinfrastruktur går det även att läsa att även boende på 
landsbygden ska kunna ha goda möjligheter till hållbart resande, 
exempelvis genom att möjlighet att kombinera bilen med 
kollektivtrafik. I den regionala utvecklingsstrategin står det även 
att år 2030 är det önskvärt med en kollektivtrafik som möjliggör 
resor till skola och fritidsaktiviteter för unga på landsbygden, 
något som inte går hand i hand med nedläggningar. 

Stafettgatan
Se s. 35

Standarden på hållplatser
Standarden på hållplatser är generellt låg i Lindesberg. Ofta är 
det bara en pinne i marken med en skylt. Några hållplatser där 
önskemål om förbättraing ofta kommer in är Björkhagaskolan 
och Östermalm.

Arenan/Lindeskolan
Se s. 36

Dalkarlshytteområdet
Se s. 29

N
27Figur 14, brister kollektivtrafik
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Identifierade brister i dagens trafiksystem – Bil

Övergripande för hela tätorten
• Hastigheterna är överlag höga i hela tätorten, 

både den skyltade hastigheten och den faktiska 
hastigheten som bilister kör. Detta är ett problem 
för trafiksäkerheten och tryggheten, speciellt för 
oskyddade trafikanter. I många områden är det 
lokalgator med blandtrafik som är skyltade med 
50 km/h, vilket är en för hög hastighet. 

• Tydlig vägvisning saknas

Järnvägskorsningarna

Järnvägen upplevs, precis som ån, som en barriär i samhället. 

Den funktionsutredning som gjordes för Lindesbergs station 

2020 syftar till att hitta lämpliga lösningar på de brister som finns 

kopplat till järnvägen genom samhället. Korsningspunkten vid 

Södra Torggatan förutsätts vara stängd i denna rapport, 

eftersom funktionsutredningens resultat innebär en stängning 

av denna. Den nordligaste överfarten vid Gusselbyvägen är den 

enda planskilda korsningen i staden för biltrafik. De övriga 

korsningspunkterna har ofta långa tidsperioder med bommarna 

nedfällda. Detta skapar både irritation och problematik vid de 

tre korsningspunkter som finns i staden. Vid en stängning av en 

överfart kommer mer trafik tillkomma i de två andra 

järnvägskorsningarna, vilket ytterligare ökar problemet med 

långa bomfällningstider. I Järnvägskorsningen vid Köpingsvägen 

upplevs problem i cirkulationsplatsen vid bomfällning i 

situationer då det är mycket biltrafik. Köer skapas då bakåt till 

cirkulationen, vilket stoppar upp all trafik. 

Parkering vid vårdcentralen

Parkeringen är tänkt för vårdcentralens besökare och för 

pendlare. Parkeringen blir dock ofta full längt norrut, eftersom 

den är populär och även används av vårdcentralens personal. 

Detta gör att  de som ska till vårdcentralen får svårare att hitta 

parkering och längre till entrén. Bilarna backar rakt ut i körbanan 

då de ska ut från parkeringen. Antalet pendlarparkeringar i 

Lindesberg har i praktiken minskat sedan vårdcentralens 

tillkomst. Det finns ett avgiftsbelagt parkeringshus strax söder 

om vårdcentralen som ofta har låg beläggning. Avgiften gör att 

bilister hellre använder andra parkeringsytor som är gratis. 

Bro över ån

Inom tätorten finns det bara en bilbro över ån i dagsläget. Detta 

innebär att bilar behöver köra en omväg  på ca 10 minuter för att 

ta sig över till andra sidan ån om bron av någon anledning är 

blockerad eller avstängd. Detta är sårbart för hela samhället, 

eftersom räddningstjänsten måste kunna ta sig fram snabbt, 

även om bron av någon anledning är obrukbar. Detta innebär 

även en barriäreffekt för hela samhället, eftersom det finns för 

få platser att passera ån. 

Solberga förskola

Tillkommande förskola kräver bättre infrastruktur för hämtning 

och lämning. Andra intressen på platsen (naturvärden) försvårar 

ny infrastruktur. 

Rastplats

Rastplatsen används som ställplats för lastbilar, vilket minskar 

ytorna för den huvudsakliga funktionen som en rast- och vilplats. 

Den saknar även attraktiva funktioner för bilister.  

Infarterna

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.  Enligt trafiksäkerhetsklassificeringen av 

vägar anses de alla ha en låg standard. 

Dalkarlshytteområdet
Se s. 29

Kristinavägen
Se s.33

Förskolan Björken
Se s. 31

Lindbackaskolan
Stora trafikmängder skapar probelm på närliggande vägnät

Arenan/Lindeskolan
Se s. 36

Stafettgatan 
Se s. 35

Parkering vid badhuset/Koppvägen

N
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Dalkarlshytteområdet
Området har en blandad funktion med målpunkter av vitt skilda karaktär. I 

dagsläget bedriver kommunen en vuxenutbildning (SFI) i byggnaden Masugnen, dit 

många tar sig med fots. Det finns även en välbesökt padelhall, plantmarknad och 

golfklubb i området som lockar stora mängder personbilstrafik, speciellt under 

sommarhalvåret. I området finns även två större industrier, vilket innebär att 

många tunga transporter rör sig i området. Tunga transporter sker även till 

plantmarknaden och golfklubben sommartid. Strecken i kartan visar hur de olika 

fordonsslagen rör sig i området. 

Redan i dagsläget är trafiksituationen i området inte optimal. Om kommunen ska 

kunna utveckla och exploatera området behöver den problematik som finns först 

få en lösning. Som det ser ut på platsen idag, samsas tung trafik, personbilstrafik 

och oskyddade trafikanter på ytor som inte är anpassade efter något av 

fordonsslagen. 

Den bro som går över Arbogaån är den enda kopplingen för att nå området med 

motorfordon, om man bortser från vägval som innebär en väldigt lång omväg. 

Själva bron separerar i dagsläget oskyddade trafikanter från motortrafik med 

pollare och små betongklossar. 

Norr om bron är det stora höjdskillnader, vilket gör att en skarp kurva i lutning 

ansluter bron till Hagavägen. Denna kurva är inte lämpad för den tunga trafiken 

som rör sig i området, eftersom accelerationen blir dålig och svängmarginalerna är 

små. Fotgängare och cyklister når bron via en GC-bana i backen, till väster om 

bilvägen. De behöver sedan korsa bilvägen för att ta sig till den sidan av bron som 

är avsedd för fotgängare och cyklister. 

Fotgängare 
och cyklister

Personbilar

Tung trafik

29

Söder om bron upphör separeringen av motorfordon och oskyddade trafikanter 

helt. Här finns en stor asfalterad yta, som alla fordonsslag delar på. Ytan skulle 

kunna ses som en fyrvägskorsning, där ena benet i sin tur grenar ut sig i tre, bara 

några få meter efter fyrvägskorsningen. Ytan beskrivs som ett ”ofrivilligt shared

space”, utan någon riktig ordning. Även här blir det en skarp kurva för de tunga 

transporterna som ska svänga ner till industriverksamheten i den östra delen av 

området. 

Problembilden kan sammanfattas som att yrkeschaufförerna i de tunga 

transporterna upplever stora svårigheter med framkomligheten i området, 

sommartid ökar trafikmängderna vilket ger ytterligare problematiska situationer, 

samt att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna är undermålig. Detta bör 

lösas innan den önskade exploateringen genomförs. 

Figur 16, nuläge Dalkarlshyttan



Dalkarlshytteområdet – foton 

30Figur 17, GC-banan på norra sidan av ån. 

Figur 18,  Den stora asfalterade ytan söder om bron. 

Figur 19, Bron. 



Problembild

Förskolan Björken ligger i den södra delen av Hagaberg, ca 500 m från centrala 

Lindesberg. Förskolan ska byggas ut ordentligt, och trafikmängden både med bil 

och till fots kommer öka. I dagsläget finns det en viss problematik med 

trafiksituationen både för de boende i området och de som ska till förskolan, och 

det finns stora risker att en sådan kommer förvärras i och med en ökad 

trafikmängd. 

Förskolan Björken går att nå från flera håll. Eftersom upptagningsområdet för 

förskolan innefattar stora delar av Lindesberg, kommer trafiken angöra förskolan 

från flertalet vägar i området. De tre vägar man främst kan förvänta sig att 

biltrafiken kommer ifrån är Bondskogsvägen, Schröders Backe och Parkvägen. 

Bondskogsvägen är den större vägen som går genom Hagaberg, den har 

karaktären av ett mjuktrafikrum med uppsamlande funktion och är primärt dit 

man vill styra trafiken. Parkvägen ansluter till förskolan söder ifrån och är en 

mindre lokalgata som går från Bondskogsvägen, via Kyrkberget och 

idrottsanläggningen till Hermanstorpsvägen. Schröders Backe ansluter till förskolan 

från sydväst, och har karaktären av en något större lokalgata. Samtliga vägar är 

skyltade 50 km/h, förutom en kort snutt på Parkvägen precis vid förskolan där 

hastigheten är 30 km/h. För de som tar sig till förskolan till fots eller på cykel finns 

GC-banor längs med Schröders Backe och Bondskogsvägen. Parkvägen saknar 

infrastruktur för fotgängare och cyklister.

Problemet med ökade trafikmängder ligger främst i att Parkvägen är väldigt smal, 

har karaktären av en liten lokalgata som inte alls är gjord för stora trafikmängder. 

Den biten av Parkvägen som går mellan förskolan och Schröders Backe har snarare 

karaktären av en bred gång- och cykelbana än en dubbelriktad bilväg. Det är av en 

stor vikt att barn och deras vårdnadshavare har en säker väg till sin förskola när de 

tar sig dit till fots eller med cykel. Situationen som den är idag är på gränsen till för

Förskolan Björken

Bondskogsvägen

Björken
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osäker, och en ökad mängd trafik kommer definitivt göra situationen värre. När 

förskolan byggs ut kommer även villagatorna söder om förskolan få ökade 

trafikmängder, vilket de inte är dimensionerade för. Eftersom hastighetsgränserna 

är 50km/h i hela området minskar säkerheten och tryggheten att ta sig till 

förskolan till fots för boende i områden omkring.  

För att hela systemet ska fungera väl behöver förskolan även gå att nå med bil och 

varutransport på ett bra vis. Både personal och vårdnadshavare ska kunna resa till 

och från förskolan på ett sätt som är tryggt, säkert och anpassat efter trafikslaget. 

Dessutom behöver boende i området kunna ta sig till och från sina hem på ett sätt 

som fungerar i samspel med förskolans trafikanter. 

Figur 20, lokalisering Björken



Förskolan Björken – foton 
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Figur 21, Parkvägen är smal. Figur 22, Gräsytan mot Bondskogsvägen. Figur 23, Schröders Backe.



Kristinavägen
Problembild

Mycket av trafiken som går genom staden gör det via Kristinavägen. Det är en av 

de mest trafikerade gatorna i centrala Lindesberg eftersom flertalet målpunkter 

finns längs med den. Trafikmätningar visar att Kristinavägens södra del har en ÅDT 

på 6600, och den norra delen en ÅDT på 5900. I Lindesberg finns även en kultur av 

att ta bilen mellan målpunkter i stadskärnan, istället för att parkera bilen vid 

utkanten av stadskärnan och röra sig till fots mellan målpunkter. Den stora 

trafikmängden på Kristinavägen upplevs som ett problem, eftersom visionen är att 

skapa en väg där fotgängare och cyklister är prioriterade och tar mer plats. I 

dagsläget skapar otydlig skyltning och utformning dessutom konflikter i 

korsningspunkter och mellan olika trafikslag, eftersom det råder oklarheter vem 

som ska befinna sig vart och vem som ska väja för vem. 

I dagsläget försöker man styra biltrafiken via Järnvägsgatan istället för 

Kristinavägen från resecentrum och norrut. Detta görs genom att de gula strecken i 

kartan är skyltad som huvudled genom staden. Kristinavägen norr om Skolgatan 

har en skylt som förbjuder genomfart för tunga transporter. Utformningen är 

snarlik den södra delen av Kristinavägen, och hastigheten är densamma, 30 km/h. 

Längs med Kristinavägen norr om Skolgatan ligger en viktig målpunkt, 

Systembolaget, vilket lockar en hel del biltrafik. 

En av huvudanledningarna till att minska biltrafiken på Kristinavägen är för att 

skapa en mer inbjudande torgkänsla på torget utanför resecentrum. Färre bilar och 

fler fotgängare skulle skapa den karaktären på torget som eftersträvas. Torget är i 

dagsläget omslutet av bilvägar på tre av fyra sidor, vilket försämrar chanserna att 

få ett levande torg med mycket rörelse. 

Bondskogsvägen
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På den västra sidan om Kristinavägen finns en trottoar hela vägen mellan de två 

cirkulationsplatserna i norr och i söder. På den östra sidan om Kristinavägen finns 

en gång- och cykelbana som sträcker sig från cirkulationsplatsen i norr till 

Prästgatan i söder. Denna separerar fotgängare och cyklister från varandra, och är 

relativt sammanhängande. Söder om Prästgatan är det något mer oklart vart 

fotgängare och cyklister ska befinna sig. Mellan Prästgatan och Södra Torggatan är 

finns det en smal remsa som fotgängare och cyklister ska dela på. Söder om Södra 

Torggatan möts man som fotgängare och cyklist av ett stängsel som hindrar en 

från att fortsätta på den östra sidan av Kristinavägen. Fotgängare får här korsa 

vägen för att ta sig till trottoaren på den västra sidan, och cyklister hänvisas till 

körbanan. Längst söderut hänvisas återigen fotgängare och cyklister till den östra 

sidan av vägen. 

Figur 24, Kristinavägen nuläge



Kristinavägen – foton 
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Figur 25, Kristinavägens utformning. 

Figur 26, Torget utanför resecentrum. 

Figur 27, Staket vid  gångbana



Stafettgatan
Problembild

Stafettgatans utformning och funktion skiljer sig stort mellan olika delar av vägen. 

Norra delen sträcker sig genom industriområdet i norra Lindesberg och är spikrak 

och mycket bred. Vägen används ibland för racingtävlingar, vilket är anlednigen till 

dess utformning.  Den södra delen av vägen (Curlinggatan – Skrinnargatan) är mer 

normalt dimensionerad. Hela Stafettgatan har en hastighetsgräns på 50 km/h och 

saknar GC-infrastruktur. Målpunkterna längs vägsträckan är främst industrier, 

verkstäder, bygghandel etc. Det finns även en idrottsanläggning och restaurang.  

Verksamheterna läng med Stafettgatan är även stora arbetsplatser för invånare i 

Lindesberg. 

Vägens utformning injuder till höga hastigheter och buskörning. De stora ytorna 

som finns, i kombination med avsaknad av GC infrastruktur, bidrar till känslan att 

området endast är designat för att röra sig igenom i den egna personbilen. I 

dagsläget finns ett fåtal hållplatser för kollektivtrafik på sträckan som trafikeras av 

en buss mot Lindesbergs centrum. Hållplatslägerna är varken speciellt synliga, 

säkra eller attraktiva. 

I ÅVSen för väg 50 nämns förslaget att förlänga Stafettgatan norrut till 

korsningspunkten väg 68/Bergslagsvägen, alternativt direkt till väg 50. Detta skulle 

kunna vara en del av lösningen på den probelmatiken som finns med olyckor i den 

norra infarten till Lindesberg. Norra infarten kan då bli den huvudsakliga infarten 

för tunga transporter som ska till industrierna. Stafettgatan skulle då också kunna 

bli ett huvudstråk för busstrafik, eftersom det finns flertalet stora målpuknter för 

arbetspendling längs sträckan. 

En annan stor brist är saknaden av GC-infrastruktur. Detta gäller för hela sträckan, 

men är kanske främst aktuellt för den södra delen, eftersom den har fler 

målpunkter och bilvägen inte alls lämpar sig för fotgängare och cyklister. Detta blir 

ännu mer aktuellt när Lindesby byggs ut, eftersom Stafettgatans södra ände ligger i 

direkt anslutning till Lindesby.  Idrottsanläggningen och restaurangen i norra änden 

av Stafettgatan är två målpunkter som ytterligare motiverar GC infrastruktur. 

Bondskogsvägen
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Figur 28, Stafettgatan från ovan

Figur 29, Stafettgatan från marken

Figur 30, Stafettgatans sträckning



Trafikförsörjning av Arenan/Lindeskolan
Problembild

I utkanten av centrum ligger gymnasieskolan Lindeskolan och den moderna 

mulitarenan Lindesberg Arena, markerat med rött i kartan. Dessa två utgör viktiga 

målpunkter för personer i alla åldrar, inte minst barn och unga. Besökarna och 

eleverna kommer inte bara från hela tätorten, utan även från resten av kommunen 

och länet.

Vid större evenemang på arenan uppstår problem med trafikförsörjningen. De 

vägar som används för att ta sig till arenan med bil har ritats in i kartan med blåa 

pilar. Detta är baserat på den vägvisning som finns i staden. Gatorna som trafiken 

hänvisas till (främst Djupdalsgatan och Torphyttevägen) är i första hand utformade 

som lokalgator för villorna i närheten, och är därmed inte lämpade för större 

trafikmängder och tunga transporter. Boende på lokalgatorna uppger att de störs 

av trafikmängderna och bullret.  Det är viktigt att det med enkelhet går att ta sig 

till och från skolan och arenan från väg 50 med bil, även under evenemang som 

lockar mycket folk. 

Att ta sig till arenan och skolan till fots eller med cykel från alla delar av tätorten 

bör också vara prioriterat, eftersom samtliga delar av tätorten ligger inom ett 

rimligt gång- och cykelavstånd, som längst har personer som bor i Lindesberg 2,5 

km till Lindeskolan och arenan. Det välanvända GC-stråket mellan Lindesbergs 

resecentrum och Lindeskolan/Arenan (markerat med grönt i kartan) passerar över 

en parkeringsplats vid Koppgatan (inzoomad bild). Stråket används av många och 

behöver därför vara lätt att hitta, hålla en god standard och vara prioriterat. GC-

infrastrukturen i området är utformad efter ”gröna bron” som är borttagen sedan 

en tid tillbaka. Innan rivningen var detta en välanvänd väg för resor mellan 

centrum och området. När cyklister och fotgängare nu hänvisas till broarna över 

Loppholmen blir stråket är något osammanhängande och ogent.
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Det finns en viss problematik med parkeringen vid Koppgatan som stråket 

passerar. GC-banan går norr om parkeringen, men eftersom fotgängare är väldigt 

känsliga för genhet, skapas genvägar över parkeringen eftersom det är den 

kortaste vägen. Att ha fotgängare som passerar över en parkering istället för att gå 

längs gångbanan är inte önskvärt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunen har 

försökt få gående att välja gångbanan istället för parkeringsplatsen genom att 

ställa ut stora stenar och temporära staket som ska hindra personer från att gena. 

Resultatet har istället blivit att fotgängare går genom buskarna och planteringarna.

Närmsta hållplats för kollektivtrafik är Lindesbergs resecentrum, ca 650 m bort. 

Detta är i det längsta laget för att området vid arenan och Lindeskolan ska anses 

vara inom upptagningsområdet för kollektivtrafik. Med tanke på att det är en så 

pass stor målpunkt inte bara i staden, utan även i hela kommunen och länet, är 

det en brist att det inte finns bättre tillgång till kollektivtrafik här. 

Figur 31, Arenan/Lindeskolan nuläge
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Lindesby
Utbyggnaden av området Lindesby kommer medföra en förändring av 

väginfrastrukturen i stora delar av nordvästra Lindesberg. Den största förändringen 

innebär en förlängning av Torphyttevägens västra kant till södra änden av 

Stafettgatan. Denna förlängning skulle innebära att en helt ny väg öppnas för att ta 

sig från mellersta infarten på väg 50 till centrala Lindesberg, inklusive Lindeskolan 

och Arenan. 

Hur mycket biltrafik som skulle välja den ”nya” kopplingen från mellersta infarten 

till Lindeskolan, arenan respektive centrala Lindesberg är svårt att uppskatta. 

Faktorer så som vägens utformning, vägvisning och hastigheter kommer även 

påverka vägvalet för bilister. Men eftersom dessa platser är några av de allra 

största målpunkterna i tätorten, kan man förvänta sig att en ny, genare, koppling 

från mellersta infarten till dessa målpunkter kommer få en relativt stor påverkan 

på trafikflöden i denna delen av staden. 

Rent konkret kommer uppskattningsvis södra delen av Stafettgatan och 

Torphyttevägen få en ökad trafikmängd, medans Fotbollsgatan, Siggebohyttevägen

och Djupdalsgatan norr om Torphyttevägen får en minskad trafikmängd. Även 

cirkulationen Fotbollsgatan/Bergslagsvägen skulle avlastas något, vilket skulle vara 

positivt för den köproblematik som upplevs där. 

Däremot är det inte helt självklart att en ökad trafikmängd på Torphyttevägen är 

helt oproblematisk. Likt Djupdalsgatan är detta en väg med karaktären av en 

villagata, om än något bredare. I PM-trafik för Nordvästra Lindesberg skrivs att 

Torphyttevägen har 36 st direktutfarter och 12 korsningar, vilket minskar 

framkomligheten och ökar olycksrisken för den nya, större trafikmängden
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Förändringarna och tillkomsten av väginfrastruktur i Lindesby kommer även 

förbättra möjligheterna för kollektivtrafik samt gång och cykel i området. Gång-

och cykelinfrastrukturen till intilliggande Fritidsbyn kommer även förbättras. Inom 

området tillkommer även en förskola, till denna kommer en separat GC-bana 

anläggas. För att ta sig med cykel  och till fots till de närmsta grundskolorna, 

Brotorpskolan och Lindbackaskolan, finns en GC-bana längsmed Djupdalsgatan. 

Denna behöver kompletteras med GC-infrastruktur längsmed Torphyttevägen för 

att säkerställa att det går att ta sig till skolan till fots och med cykel. 

Lindesbyområdet har i dagsläget ingen kollektivtrafik tillgänglig i närområdet. 

Närmsta hållplats är Skrinnargatan, 750 m bort. Detta är på gränsen till för långt 

för att området ska anses vara tillgängligt med kollektivtrafik. Till Lindesbergs 

resecentrum är det ca 1,5 km. Vid byggnation av Lindesby bör det säkerställas att 

bussar trafikerar området. Delar av Torphyttevägen och den nytillkomna 

Lindesbyvägen kommer få en bredd som medgör trafikering med bussar.

Figur 32, Lindesby lokalisering



Sörlunda
Sörlunda ligger längsmed Örebrovägen, vilket är en av de stora infarterna till 

Lindesberg. Området har goda kopplingar till väg 50 via Örebrovägen och den 

södra infarten. Längs denna finns även en GC-bana som sträcker sig hela vägen 

mellan södra infarten och centrala Lindesberg. Från centrala Lindesberg till 

Sörlunda är det ca 2 km. Många av målpunkterna för resor som utgår från 

Sörlunda kommer troligen vara centrala Lindesberg, eftersom närmsta skola, 

förskola, livsmedelsaffär och service finns här. Därför är det viktigt att säkerställa 

att det finns goda kopplingar mellan centrala Lindesberg och Sörlunda, både med 

bil, gång, cykel och kollektivtrafik. 

I dagsläget är den närmsta busshållplatsen Dalskogsvägen, endast ca 200 m från 

centrala Sörlunda. Vid byggnation av Sörlunda bör det säkerställas att 

busshållplatsen håller god standard, är tillgänglig och att en säker passage över 

Örebrovägen är möjlig. 
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Figur 33, Sörlunda lokalisering



Dalkarlshyttan
Dalkarlshytteområdet föreslås utvecklas enligt principen för stadsbygd i 

kommunens översiktsplan. Detta innebär ett område med stads- eller 

tätortsmässig karaktär som inkluderar bostäder. Bebyggelsen kommer då bli 

indelad i kvarter och ha stadsliknande bebyggelse som exempelvis kan inkludera 

bostäder, kontor, parker och fritidsanläggningar. 

Målpunkter för de boende i Dalkarlshyttan kommer troligen främst att vara 

centrala Lindesberg. Beroende på vilka verksamheter som uppförs i området kan 

även personer från andra delar av orten i ännu högre utsträckning får 

Dalskarlshytteområdet som en målpunkt. I dagsläget går det i princip bara att nå 

området norrifrån över bron som ansluter till Köpingsvägen. Det finns även en 

mindre grusväg söderut som ansluter till Örebrovägen, men den är avstängd med 

vägbom för biltrafik. För fotgängare och cyklister går det att nå området via den 

GC-bro som går parallellt med järnvägsspåret, samt över den bilbro som ansluter 

till Köpingsvägen. Det finns även en mindre grusväg för fotgängare som ansluter till 

Örebrovägen/Erikslund via en oövervakad järnvägsövergång. Närmsta 

busshållplats för kollektivtrafik är Masugnen, ca 400 m från planområdet. 

Det går att anta att i princip samtliga fordonsrörelser med start eller mål i 

Dalkarlshytteområdet kommer innebära en passering över bron som ansluter till 

Köpingsvägen. I dagsläget finns viss problematik kopplat till bron och dess 

närområde, vilket utförligare beskrivs i kapitlet om bristbeskrivningen.  
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Figur 34, Dalkarlshyttan lokalisering



Norslund
En utbyggnad av området vid Norslund skulle delvis påverka de lokalgator som 

finns i nordöstra Lindesberg, eftersom trafikmängderna i området kommer öka. De 

främsta målpunkterna för boende i Norslund kommer med bil att nås via 

Lövstavägen och Björkhyttevägen. Dessa vägar kommer troligen se en ökad 

trafikmängd, proportionerligt mot antalet bostäder som byggs. Både Lövstavägen 

och Björkhyttevägen är större lokalgator med en uppsamlande funktion. Beroende 

på antalet tillkommande bostäder bör dess kapacitet utredas närmre. 

En av de främsta målpunkterna för gång och cykeltrafik från Norslund kommer 

troligen vara skolan och sportanläggningen i Hagaberg. För att ta sig dit finns det 

ett befintligt GC-stråk igenom ett naturområde som knyter väl an till Norslund. 

Den genaste gång- och cykelvägen mellan centrum och Norslund går via 

Lövstavägen och Gusselbyvägen. Sträckan saknar i dagsläget GC-bana en kortare 

bit på Gusselbyvägen (Lövstavägen – Bondskogsvägen). Där hänvisas fotgängare 

och cyklister till en GC-bana precis väster om Gusselbyvägen. Även den norra 

delen av Lövstavägen (Hallonvägen – Norslundsvägen) saknar GC-infrastruktur. 

Björkhyttevägen saknar helt GC-infrastruktur, detta är den genaste vägen till den 

närmsta lokala livsen. Vid byggnation av Norslund behövs det även säkerställas att 

det finns tillräcklig GC-infrastruktur från området till Lövstavägen, förslagsvis längs 

den befintliga sträckningen på Katrinerovägen. 

Från ytterkanten på det planerade området för Norslund är det ca 750 m till 

närmsta busshållplats, Norslundsvägen. Detta är i det längsta laget för att området 

ska anses vara tillgängligt med kollektivtrafik. Avståndet till resecentrum är ca 2 

km, vilket är relativt långt för att vara inom tätorten. En förutsättning för att 

utveckla Norslund bör vara att dra in kollektivtrafik i området. 
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Figur 35, Norslund lokalisering
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Åtgärdsförslag
Nedan presenteras de åtgärdsförslag som arbetats fram utifrån de identifierade 

bristerna. För vissa identifierade brister har olika nivåer av åtgärder tagits fram, 

där det ena kan ses som det lite enklare och mer kortsiktigt, och det andra mer 

omfattande och lämpligt att genomföra på en längre sikt. Åtgärdsförslagen handlar 

både om framtagande av olika inriktningar på kommunal nivå, och konkreta 

förändringar i infrastrukturen. 

De brister och åtgärder som presenteras ämnar inte att vara heltäckande för hela 

tätorten. Detta ska endast ses som ett urval av de problemområden som anses 

vara viktiga att hantera. En utgångspunkt har varit att det som inkluderas ska vara 

så pass omfattande att de på något vis  påverkar transportsystemet i Lindesberg i 

sin helhet. Bristerna och åtgärderna ska även ses som en ögonblicksbild för slutet 

av 2021. Det är viktigt att ständigt uppdatera och hålla brister och lämpliga 

åtgärder aktuella. Vad som anses vara ett lämpligt åtgärdsförslag idag, kanske inte 

är det om några år. 

Många av de åtgärdsförslag som presenteras behöver en närmre utredning som 

studerar det specifika problemet och lösningen mer detaljerat. Dessa 

åtgärdsförslag ska endast ses som en första samlad bild över de utmaningar som 

finns kopplat till Lindesbergs transportsystem. 
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Figur 36, åtgärdsförslag



Visioner & Strategier för Lindesbergs transportsystem
Lindesbergs kommun saknar i dagsläget ett inriktningsdokument för målbilder, 

visioner och strategier för trafiksystemet. Ett sådant dokument bidrar till att 

utveckla och styra trafiksystemet i önskad riktning. Visioner och målbilder är 

mycket viktigt för att skapa en gemensam syn på trafikplaneringens inriktning, 

prioriteringar och avväganden. När en uppfattning delas av det kollektiva ökar 

möjligheten för ett lyckat resultat förankrat i lokalsamhället.

Det behövs därför kommunala ställningstaganden och målbilder för att säkerställa 

ett långsiktigt hållbart trafiksystem som tillgodoser medborgarnas res- och 

transportbehov. Ett prioriterat åtgärdsförslag är att ta fram ett dokument som 

redogör för transportsystemets planeringsprinciper i Lindesberg. Detta inkluderar 

visioner om kommunens utveckling, mätbara mål med avseende på olika aspekter 

i trafiken, samt ett åtgärdsprogram eller handlingsplan för att nå målbilderna. Att 

planera för detta innebär att kommunen måste ta hänsyn till en rad 

förutsättningar, utgångspunkter och aspekter som bör styra inriktningen för 

trafikens utveckling. 

Planeringsverktyget TRAST1 är framtaget för att vägleda samhällsplanerare, 

beslutsfattare och andra aktörer i arbetet med att ge rätt förutsättningar för resor 

och transporter. Handboken fungerar som ett stöd att ta fram trafikstrategier i 

kommuner, och kan vara utgångspunkten i framtagandet av ett sådant dokument 

för Lindesberg. Genom planeringsverktyget erbjuds ett stöd i utformningen av 

trafiksystemet så att det bidrar till stadens utveckling och en god och hållbar 

livsmiljö. Viktiga delar i planeringsarbetet är att utgå från en övergripande vision 

och målbild, samt att ha en helhetssyn på kommunens utveckling. 

1. https://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/trast3_handbok_ny.pdf 44

Trafiksystemet i en kommun bör vara väl anpassat efter de lokala förhållandena, 

och ska på ett balanserat sätt avväga mellan de olika trafikslagens prioritering. 

Kommunens utveckling ska vara i fokus för hantering av trafikfrågorna, samtidigt 

som hållbarhetsaspekten inte får tummas på. Markanvändning, människors 

rörelsemönster, målpunkter och den lokala historian och kulturen är också saker 

som bör inkluderas i arbetet med transportsystemet. Det är viktigt att skapa och 

erbjuda olika typer av transportmöjligheter, för olika typer av ärenden, resor och 

ändamål.

Resor och transporter måste planeras för minsta möjliga miljöpåverkan. Detta 

handlar dels om att begränsa efterfrågan på transporter genom en smart 

lokalisering av funktioner i staden, dels om att få en överflyttning till mer hållbara 

transportslag. För att få bilresor att ersättas av övriga transportslag måste 

målbilden även avspeglas i den fysiska planeringen och utformningen av 

stadsrummet, samt åtgärder för mobility management vidtas för att öka 

attraktiviteten hos alternativa färdmedel.  Påverkansåtgärder handlar om att öka 

kunskapen om alternativa resmöjligheter genom exempelvis information och 

diskussioner. Det krävs även vilja och övertygelse hos invånare för att förändra ett 

beteende. Kommunen behöver aktivt arbeta med påverkansåtgärder kontinuerligt 

för att uppnå effekt. 

Det bör formuleras målsättningar för samtliga trafikslag, samt åtgärder för att nå 

målen både principiellt och i detalj. De kommunala målen och visionerna är 

generellt samstämmiga med målen på nationell nivå. Fokuset kan dock ligga på de 

kvaliteter som är betydelsefulla för platsens specifika utveckling, vilket gör att de 

kommunala målen blir mer anpassade efter förutsättningarna. Målen bör vara 

mätbara, och uppföljning och utvärdering bör göras med jämna mellanrum. Dessa 

ska ange vad som ska öka respektive minska, vad som ska utvecklas och vad som 

ska prioriteras. 



Inriktningsplanering följs normalt av detaljerade planer för olika transportslag 

(exempelvis Lindesbergs cykelplan), samt åtgärdsprogram för exempelvis 

miljöpåverkan eller trafiksäkerhet. Dessa ska utgå från de planeringsprinciper som 

tas fram. Dokumentet bör även den nuvarande trafiksituationen beskrivas och 

vilka behov på utveckling som finns, vilket denna rapport kan utgöra ett bra 

underlag till. Även prioriteringslista för åtgärder och genomförandeplan kan ta 

avstamp i denna rapport. 

I rapporten Effekter av trafikstrategier² behandlas frågor som rör 

framgångsfaktorer för en lyckad trafikstrategi. I skapandet av gemensam 

utvecklingslinje för kommunens trafiksystem underlättar det om man är medveten 

om de fallgropar som finns. Några av de viktigaste framgångsfaktorerna är att 

skapa en förankrad och gemensam målbild för staden, att anpassa innehållet och 

ambitionsnivån, ta tillvara på tillfällen som ges till finansiering, ständig 

kommunikation mellan tjänstemän och politiker, samt värdet i att kunna visa på 

resultat och åtgärder som faktiskt genomförs. 

Ett dokument som beskriver Lindesbergs inriktning med avseende på trafik och 

transport skulle kunna ge kommunen en långsiktig kommunal trafikplanering. Ett 

ställningstagande som anger att de hållbara färdsätten ska prioriteras gör det 

enklare att genomföra åtgärder som gynnas dessa trafikslag, både i form av den 

fysiska utformningen och påverkansåtgärder. Målen och principerna behöver 

därtill ständigt förankras, uppdateras och integreras i andra styrande dokument. 

2. https://www.trafikverket.se/contentassets/f3a0e7f25a4846d2bae1e15d4c193eec/effekter_av_trafikstrategier.pdf
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Kollektivtrafikens attraktivitet
Att få människor att resa mer med kollektivtrafiken är en angelägenhet på såväl 

kommunal, regional samt nationell nivå. En förutsättning för att Lindesberg ska 

kunna växa och utvecklas som ort, är att kollektivtrafiken såväl inom stadskärnan 

som för landsbygden är stark och konkurrenskraftig. Lindesbergs bör tydliggöra hur 

kommunen ska arbeta med kollektivtrafikfrågor de  kommande åren. Detta kan 

göras genom att ta fram en särskild kollektivtrafikplan (likt den cykelplan som 

tagits fram), eller att integrera arbetet med kollektivtrafiken i det större, 

övergripande arbetet med strategier för transportsystemet som föreslås tidigare i 

rapporten. Ett tydliggörande av målbilder, strategier och prioriteringar skulle hjälpa 

politiker och tjänstemän med att fatta beslut som bidrar till att nå de nationella, 

regionala och kommunala målen. 

Rent konkret har denna utredning identifierat några temaområden som Lindesberg 

bör arbeta med för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Öka andelen bostäder som har god tillgång till kollektivtrafik

Som visas tidigare i rapporten täcks i dagsläget stora delar av tätorten in inom ett 

gångavstånd på max 400 till en busshållplats. Det finns dock flera platser i 

Lindesberg som har mycket längre än så, detta inkluderar även de nya 

bostadsområdena Lindesby, Norslund och Dalkarlshyttan. Nedläggningar på 

landsbygden är även ett problem som kommunen behöver hantera. En god tillgång 

till kollektivtrafik beror inte enbart på avståndet till närmsta hållplats. Det beror 

även på kvaliteten som erbjuds på kollektivtrafiken. En god kvalitet innebär hög 

turtäthet och snabba/gena förbindelser till målpunkter. Lindesbergs kommun bör 

verka för att fler personer ska få närmre till sin närmsta hållplats, samt att 

kvaliteten på kollektivtrafiken höjs. Detta hanteras genom att göra en översyn av 

hållplatslägen och linjedragning, men även en översyn av hur möjligheterna ser ut 

att ta sig från hemmet till hållplatsläget. 
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Planera ny bebyggelse nära kollektivtrafiksnoder, i synnerhet Lindesbergs 

resecentrum.

För kollektivtrafikens konkurrenskraft har bebyggelsestruktur och markanvändning 

stor betydelse. Tätorten Lindesbergs geografiska läge medger resor i alla 

väderstreck, där människor kan bo i en kommun, arbeta i en annan och ha 

fritidsaktiviteter i en tredje. Avståndet mellan bostaden och målpunkten kan 

därmed vara långa, och för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen i 

dessa avseenden behöver behoven tillgodoses i den fysiska planeringen. En spridd 

struktur är ofta bilanpassad och en tätare struktur ökar potentialen för 

kollektivtrafik. Då bostäder, verksamheter och kontor planeras med närhet till 

större kollektivtrafiknoder och stationer ökar därmed benägenheten att välja det 

färdmedlet.

I Lindesberg är den primära stationen för kollektivtrafik Lindesbergs Resecentrum. 

Studier visar att om bostäder och arbetsplatser anläggs inom 600 m från en 

tågstation är chansen störst att individer ställer bilen till förmån för 

kollektivtrafiken. Ett radiellt avstånd på 1200 meter till en tågstation kan dock ses 

som stationsnära för bostäder i de flesta sammanhang. Stora delar av Lindesbergs 

tätort faller i dagsläget inom denna radie, och en framtida stadsplanering som 

gynnar kollektivtrafikresande bör helst fortsätta planeras inom detta område. 



Verka för en översyn av stadsbusstrafikens linjenät

Lindesberg har i dagsläget en stadsbusstrafik som täcker in stora delar av 

samhället, men samtidigt lämnar vissa delar helt utan. I samarbete med Region 

Örebro bör kommunen verka för att få till en översyn av det lokala busslinjenätet. 

En justering behövs eftersom Lindesberg ser en växande befolkning, med nya 

målpunkter och bostadsområden. Detta bör inkludera förslag på körvägar, vilka 

hållplatser och bytespunkter respektive linje ska trafikera samt lämplig turtäthet. 

Exempel på platser som inte trafikförsörjas i dagsläget är Lindeskolan/Arenan, 

Tredningen/Brodalen/Lindesby, Sköndal/Staddsskogen och Dalkarlshytteområdet. 

Möjliggörande för kombinationsresor 

En kombinationsresa möjliggör ett enkelt och effektivt byte mellan olika trafikslag. 

Det är ett sätt att få boende i tätortens ytterområden och landsbygd att kunna 

resa med kollektivtrafiken, trots att närmsta hållplats kan ligga en bit bort. 

En viktigt del i kombinationsresor för kollektivtrafik/bil är att skapa tillgängliga 

pendlarparkeringar av god kvalitet. Dessa möjliggör samåkning och byte mellan bil 

och kollektivtrafik. I Lindesberg är just kombinationen bil/kollektivtrafik väldigt 

relevant, eftersom många invånare använder bilen i hög utsträckning, men har en 

god potential att genomföra vissa sträckor av resan med kollektivtrafiken istället 

för bilen. Pendlarparkeringar som möjliggör för boende på landsbygden att åka 

kollektivt bör prioriteras i första hand, därefter pendlarparkeringar för de som bor i 

en tätort. Den befintliga pendelparkeringen vid Lindesbergs resecentrum delas i 

dagsläget med vårdcentralen.  Syftet med parkeringen bör ses över, vem parkerar 

där och varför? Pendlarparkeringen måste vara attraktiv och tillgänglig för de som 

byter mellan bil och kollektivtrafik, samtidigt som vårdcentralens besökare ska 

kunna hitta en parkeringsplats med lätthet. Platser som är öronmärkta för 

respektive syfte kan därför införas, där de som är till för vårdcentralen med fördel 

kan tidsregleras. Lösningen att bilar backar ut i körbanan är inte heller optimal. Att 

göra vägen enkelriktad, eller parkeringsrutorna ”sneda”, skulle kunna underlätta 

problemet. 
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Gällande cykelparkering vid hållplatser bör det alltid finnas parkeringsmöjligheter 

vid stationer och större hållplatser. Hit kan räknas fler än 10 påstigande per dag för 

landsbygdstrafik, och mer än 20 påstigande per dag för stadsbusstrafik. De 

viktigaste faktorerna för en attraktiv cykelparkering är att den finns i direkt 

anslutning till hållplatsen, har möjligheter för ramlås och gärna ett väderskydd. Vid 

pendelparkeringar för bil bör det även finnas cykelparkeringar. 

Skapa förutsättningar för en tillgänglig och jämlik kollektivtrafik

En jämlik trafik- och transportplanering innebär att alla har möjligheten att välja 

det färdmedel de själva vill. Detta innebär att  resan ska kunna genomföras 

obegränsat av tex. ålder, funktionsnedsättning eller barnvagn. Hållplatslägen 

behöver gå att nå både till fots, med rullator, barnvagn och i rullstol, både för de 

med perfekt syn och hörsel, och för de som inte har det. 

En tillgänglig och jämlik kollektivtrafik innebär även att alla känner trygghet i hela 

resekedjan. Detta inkluderar både sträckan till hållplatsen, väntetiden på 

hållplatsen och tiden på kollektivtrafiken. Enkla åtgärder kan vara förbättrad 

belysning eller avlägsnande av vegetation. Rent konkret innebär detta att samtliga 

hållplatslägen, inklusive vägar för att ta sig till hållplatserna i Lindesberg behöver 

ses över. Ett minimum är att de mest frekvent använda hållplatserna bör vara 

tillgänglighetsanpassade. I Lindesberg är tunneln under spåren en plats som bör 

prioriteras i arbetet för en ökad trygghet i kollektivtrafiken. 

Påverkansåtgärder

För att få fler invånare i Lindesberg att välja kollektivtrafiken framför bilen behövs 

även ändrade normer, beteenden och attityder. Kommunen måste aktivt arbeta 

med att få fler att välja kollektivtrafiken. Invånare måste veta att kollektivtrafiken 

finns och är ett bra alternativ till bilen. Den måste synliggöras, informeras om och 

göras reklam för. 



Hastigheter 
År 2020 gjordes en utredning av hastigheterna i Lindesberg med utgångspunkt i 

Rätt fart i staden. Hastighetsplanen utgör ett underlag för kommunens arbete med 

att förbättra trafikmiljöerna i Lindesbergs tätort. I analysen gjordes en inventering 

av Lindesbergs vägnät med fokus på huvudgator och genomfartsleder, vilket 

resulterade i ett förslag på förändring av hastighetsgränser i stora delar av 

tätorten. Den främsta anledningen till hastighetsöversynen är att öka 

trafiksäkerheten i Lindesberg. 

I enighet med Hastighetsplanen anser denna utredning att ett av de prioriterade 

åtgärdsförslagen bör vara att genomföra förändringar av hastigheterna i stora delar 

av tätorten. Detta görs dels genom en förändring av hastighetsgränserna, dels 

genom att genomföra hastighetsreducerande åtgärder på platser där hastigheten 

måste sänkas. Trafiksäkerhetsåtgärder måste tillkomma på en del platser, 

framförallt på gator där utformningen inbjuder till högre hastighet än vad som är 

tillåtet/lämpligt. Detta kan vara fartgupp, chikaner, avsmalningar vid 

övergångsställen och hastighetspåminnare (digital skylt som visar bilens 

hastighet). 

Generellt har stora delar av Lindesbergs tätort i dagsläget en för hög 

hastighetsgräns för vad som anses vara lämpligt. Trafikmätningar visar dessutom 

på att hastighetsgränserna inte efterlevs i önskvärd utsträckning. Lägre hastigheter 

kan rädda liv, bidra till bättre miljö och öka trivseln i staden. Detta är ett 

åtgärdsförslag som bör prioriteras för Lindesbergs framtida utveckling. 

Nedan beskrivs några exempel på platser där en lägre hastighetsgräns och 

eventuellt hastighetssänkande åtgärder behövs. Utöver dessa exempel finns det 

flertalet andra platser, framförallt kring skolor och förskolor samt där fotgängare 

och cyklister hänvisas till körbanan som också behöver prioriteras.
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Köpingsvägen mellan Järnvägen och Talbomsvägen: 

Vägen är i dagsläget skyltad med 50 km/h, men trafikmätningar visar att många 

bilister håller en för hög hastighet på denna vägsträcka. Genomsnittshastigheten 

är strax under 60 km/h, och endast 15 % av bilarna håller en hastighet på 49 km/h 

eller lägre. 

På denna sträcka finns det flertalet korsningspunkter med andra vägar, däribland 

vägen som leder till Dalkarlshytteområdet. Enligt uppgift upplevs denna 

korsningspunkt som mycket svår för tunga transporter som ska från 

Dalkarlshytteområdet upp på Köpingsvägen. Korsningspunkten inkluderar både en 

skarp kurva, en backe samt trafik som kör för fort på Köpingsvägen. Längs 

vägsträckan finns även flertalet övergångsställen, samt fastigheter som har utfart 

direkt på Köpingsvägen. På denna sträcka bör åtgärderna dels vara att sänka 

hastigheten till 40 km/h, och dels införa åtgärder för att säkerställa att trafiken 

håller sig till den reglerade hastigheten. 

Bondskogen/Hermanstorp/Kyrkberget:

Gatorna i dessa kvarter är utformade som små, lokala villagator. Trots det har 

gatorna i dagsläget en hastighetsgräns på 50 km/h. Här finns det många utfarter 

direkt från fastigheter, och även sträckor där fotgängare och cyklister hänvisas till 

körbanan. Hastigheterna i dessa områden bör sänkas till 40 km/h, och på vissa 

platser kan även 30 km/h övervägas.  Den genomsnittliga hastigheten på 

Bondskogsvägen, vilket är en av de större vägarna i området, uppmättes till 40 

km/h. Detta indikerar att trafiken redan i dagsläget kör en betydligt lägre hastighet 

än vad som är tillåtet, vilket ytterligare motiverar en sänkning av den tillåtna 

hastigheten så den överensstämmer med hur områdets trafikrum upplevs. 



Dalkarlshytteområdet - Åtgärdsnivå 1
För att minska problematiken som finns vid Dalkarlshyttan har tre nivåer av åtgärder tagits 

fram, alternativ 1.1 och 1.2 som inte inkluderar en ny bro, och alternativ 2 där en ny bro 

tillkommer. Dessa skiljer sig därmed åt i ambitionsnivå och prisnivå. Alternativ 1.1 (figur på 

sida 52) och 1.2 (figur på sida 53) kan ses som enklare åtgärder på den problematik som 

finns på platsen idag, medans åtgärdsnivå 2 rekommenderas vid en ökad trafikmängd till 

följd av en utbyggnad av bostadsområdet. 

Dalskarlshytteområdet är svår att hitta en enkel lösning på, främst eftersom problemen med 

tung trafik försvårar. Blandningen av verksamheter och målpunkter på platsen gör att 

trafikslag blandas på en infrastruktur som inte är anpassad efter syftet. Grundproblemet 

ligger i att blandningen av verksamheter i området inte är optimal ur en trafiksynpunkt. 

Därför bör man även fundera på vilka verksamheter som på sikt är lämpliga att ha i området, 

och vilka verksamheter som eventuellt kan omlokaliseras.

Alternativ 1.1 och 1.2 utgår från befintlig infrastruktur och kan till viss del hjälpa den 

verksamhet som finns på platsen i dagsläget. Dessa åtgärdsförslag inkluderar viss 

ombyggnation av befintlig infrastruktur, men ingen ny bro tillkommer. Detta är två enklare 

och billigare alternativ, jämfört med alternativ två. Alternativ 1.1 är i sin tur enklare än 

alternativ 1.2. Det förstnämnda utgår helt från befintlig infrastruktur, medans det andra 

innebär viss ombyggnation. Fördelarna med alternativ 1.2 bör vägas mot den extra 

kostnaden som de extra åtgärderna jämfört med 1.1 tillför. 

Gång- och cykelvägen som går parallellt med järnvägen (röd linje i kartan) föreslås i 

alternativ 1.1 och 1.2 få en uppgradering som ökar dess attraktivitet. Detta för att cyklister 

och fotgängare som kommer från väster (centrum) ska vilja använda denna koppling till 

Dalkarlshyttan i första hand. Detta leder i sin tur till minskat antal oskyddade trafikanter på 

bilbron och på ytan söder om bilbron, där många tunga transporter kör. Uppgraderingen bör 

inkludera en asfaltering samt belysning på hela sträckan. 
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För att göra denna GC-bana attraktiv är det viktigt att fotgängare och cyklister som kommer 

från väster förstår att detta är den primära GC-vägen till Dalkarlshytteområdet. Där GC-

banan ansluter till Köpingsvägen (inringat på bilden) bör det vara tydligt skyltat och 

uppmärkt att vägen leder till Dalkarlshyttan. Vägen behöver även få en inbjudande och 

trygghetsskapande utformning. Där GC-banan ansluter till Köpingsvägen behövs även 

säkerställas att det finns ett hastighetssäkrat övergångsställe/cykelöverfart. GC-banan 

måste även ansluta till övrig GC-infrastruktur i området på ett naturligt och säkert vis. En 

cykelbana som ansluter till Kristinavägen är önskvärd, så inte cyklister tvingas ut i körbanan 

mellan järnvägsövergången och cirkulationsplatsen. 

Figur 37, GC väg till Dalkarlshyttan

I den inringade korsningen 

kan det uppstå problem med 

köbildning som en följd av 

bomfällning. Detta är viktigt 

att ha i åtanke vid utformning 

av övergångsstället/ 

cykelöverfarten, eftersom det 

är problematiskt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt att 

fotgängare och cyklister ska 

behöva klämma sig emellan 

bilar som väntar på 

bomfällningen. Denna 

korsningspunkt kan behöva 

signalregleras för att öka 

framkomlighet för såväl bilar 

som aktiva trafikanter. 



För att minska de problem som finns kopplat till ytorna kring den nuvarande bron föreslås 

följande lösningar i alternativ 1.1 och 1.2. Dessa är ett bra första steg för att avhjälpa 

problematiken, men på sikt behövs troligen mer omfattande åtgärder i området (skiss över 

alternativ 1.1 och 1.2 redovisas på sidan 52 och 53 ): 

För motorfordon föreslås i alternativ 1.1 och 1.2 att den gulmarkerade sträckan bli skyltad 

och utformad som en huvudled. De övriga anslutande vägarna får då väjningsplikt mot den 

större vägen. I alternativ 1.2 har dessutom bilvägarna vid ytan söder om bron höjts upp för 

att tydligt markera strukturen och hierarkin på platsen. Denna lösning skulle tydliggöra 

vem som ska väja för vem på ytan söder om bron. Åtgärden skulle ge samtliga trafikanter 

en klarhet i vem som ska befinna sig vart, och vem som har företräde i vilken situation. 

Förutom skyltning behöver andra fysiska åtgärder göras för att tydliggöra hierarkin på 

vägarna i området. Detta inkluderar kantstenar, markeringar i asfalten, avsmalningar och 

farthinder. 

Det är även viktigt att ha kvar möjligheten att ta sig till Dalkarlshytteområdet till fots och 

på cykel via bilbron. Detta eftersom vägen och bron vid järnvägen inte är optimal ur ett 

trygghetsperspektiv, men också eftersom de personer som kommer från norr och öster 

annars får en lång omväg. Parallellt med huvudleden föreslås därför i alternativ 1.1 att den 

befintliga gångbanan norr om och över bron kompletteras med  en gång (-och cykel)bana 

söder om bron. Den rödstreckade linjen i figur 38 visar en föreslagen sträckning. Detta 

inkluderar även ett antal tillkommande övergångsställen, markerade i kartan. En gångbana 

skulle ge fotgängare en större säkerhet och trygghet i miljön kring Dalkarlshytteområdet, 

samt att förare av motorfordon skulle få det enklare att förstå vart oskyddade trafikanter 

rör sig. 

För alternativ 1.2 förslås att den befintliga gångbanan norr om bron kompletteras med, 

eller byts ut mot, en längre ramp för cyklister. Detta för att undvika att cyklister ska 

hänvisas till körbanan till följd av den branta backen norr om bron. På platsen finns i 

dagsläget en yta som inte används. Detta förslag inkluderar även att GC-banan flyttas till 

den västra sidan om bron för att undvika en korsningspunkt med bilvägen vid brons norra 

fäste. Detta är fördelaktigt eftersom skiten är något skymd i denna kurva. 

Vid ytan söder om bron byggs, som tidigare nämnt, en upphöjning (likt korsningen 

Kristinavägen/Skolgatan i dagsläget). Detta är en hastighetssänkande åtgärd som innebär 

att bilarnas nivå ”flyttas upp” till fotgängarnas och cyklisternas. Åtgärden ökar 

uppmärksamheten på fotgängare för bilisterna, samt att det bidrar till känslan att bilarna 

kör på en yta där aktiva trafikanter kan befinna sig. Åtgärden inkluderar även 

övergångsställen samt eventuellt cykelpassager. 

I området finns det även ett problem med skarpa kurvor och backar för tunga fordon. För 

träindustrin som ligger i områdets östra ände föreslås att man utreder möjligheten att 

angöra området via vägen som går söder om Masugnen (blå linje i kartan). Denna vägen 

har enligt uppgift använts tidigare, och skulle underlätta den problematik som finns med 

den skarpa kurvan precis söder om bron. Här har tidigare en målkonflikt uppstått med 

vuxenutbildningen som berörs av en omledning av den tunga trafiken. Fördelarna med 

detta alternativ ur en trafiksäkerhetssynpunkt är många, eftersom de tunga fordonen då 

skulle slippa backa och göra ett omtag vid den skarpa kurvan. Denna problematik är ett 

typexempel på målkonflikter som uppstår i området till följd av olika typer av 

verksamheter som genererar helt olika trafikslag och trafikmängder. 
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Industrierna på platsen ger upphov till flera nötter som är svåra att knäcka. Ur ett rent 

trafikalt perspektiv kan det vara klokt att tänka över om industrierna bör finnas på den 

nuvarande placeringen, eftersom detta försvårar för hela trafiksituationen i området. Detta 

gäller för såväl förslag 1.1 som 1.2.

Den andra kurvan som upplevs problematisk för tunga transporter återfinns norr om bron, 

där vägen ansluter sig till Köpingsvägen. Här föreslås en breddning av kurvan enligt de 

svartstreckade linjerna i kartorna. Detta skulle göra kurvan lättare att ta för de tunga 

transporterna. Ytan är i dagsläget en parkeringsplats i dåligt skick. I det fallet att träindustrin 

flyttar sin verksamhet är det fortfarande viktigt att säkerställa att tunga transporter kan köra 

i området utan problem. Detta eftersom flera verksamheter på platsen, exempelvis 

planthandeln, fortfarande kommer generera vissa större lastbilar. 

Hastigheten på Köpingsvägen måste dessutom sänkas för att underlätta för samtliga 

fordonsslag att ta sig till/från Dalkarlshytteområdet. Detta skulle öka trafiksäkerheten i 

korsningspunkten och ge de tunga transporterna bättre möjligheter att ta sig ut på 

Köpingsvägen på ett smidigt och säkert vis. Vid dagens gångbana norr om bron finns det, 

likt för bilvägen, en hyfsat brant backe. Därför kan det antas att många cyklister både i 

nuläget och i alternativ 1.1 kommer välja att cykla på bilvägen för att få en svagare lutning. 

Detta motiverar ytterligare en hastighetssänkning på Köpingsvägen. Mer om 

hastighetssänkning redovisas tidigare i kapitlet. 

I ett framtida scenario är det önskvärt med kollektivtrafik i Dalkarlshyttan. Vid en 

omformning av infrastrukturen bör en förutsättning vara att kollektivtrafik ska köra i 

området. Ytor för hållplatslägen och vändplatser måste därför reserveras. Dessutom 

behöver det säkerställas att det finns säkra och trygga gång- och cykelvägar till 

närmsta skola och förskola. Detta är en viktig åtgärd oavsett vilka andra åtgärder som 

genomförs, och bör vara en förutsättning för att bygga ut området. 

Gällande Dalkarlshytteområdet kan det vara bra att tänka på att någon eller några 

åtgärder alltid är bättre än inga åtgärder alls. Även om det inte finns en perfekt lösning 

utan väldigt stora investeringar, finns det hyfsat små medel som kan förbättra vissa 

aspekter. 
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Figur 38, Skiss över de föreslagna förändringarna som beskrivs på 

föregående sida. 

Alternativ 1.1
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Figur 39, Skiss över de föreslagna förändringarna som beskrivs på 

föregående sida. 

Upphöjningar

Ny cykelbana

Alternativ 1.2



Dalkarlshytteområdet - Åtgärdsnivå 2
Den befintliga brons kapacitet, placering och utformning är inte optimal för en 

ökad trafikmängd som följd av en exploatering av Dalkarlshytteområdet. 

Åtgärdsnivå två innebär därför en ny eller ytterligare en till bro över ån. Vid 

byggnation av ett nytt bostadsområde behöver man säkerställa att 

trafikförsörjningen kan ske på ett effektivt och säkert vis, anpassat för de nya 

behov som uppstår. En ny bro skulle innebära nya möjligheter att utveckla och 

expandera Dalkarlshytteområdet, både med avseende på bostäder och andra 

verksamheter på platsen. 

Risken med att bygga ett nytt bostadsområde utan att säkerställa att det finns en 

lämplig koppling över ån är att den problembild som finns på platsen i dagsläget 

skulle förvärras. Åtgärderna i åtgärdsnivå 1 täcker de behov som finns på platsen i 

dagsläget, men vid byggnation av ett nytt bostadsområde är detta troligen inte 

tillräckligt.  

En ny bro skulle öppna helt nya möjligheter att expandera och utveckla 

Dalkarlshytteområdet, både på kort och lång sikt. En mer fördjupad trafikutredning 

om lämplig placering av bron måste göras i det fallet att åtgärdsnivå två blir 

aktuellt. Detta ska endast ses som en första förstudie till möjlig placering. Det bör 

även utredas närmre om den gamla bron ska finnas kvar, eller om den helt ska 

ersättas av den nya bron. 

I denna utredning har fyra möjliga placeringar av bron utretts. Dessa placeringar är 

inte exakta, utan ska tolkas som schematiska bilder. Samtliga fyra alternativ har 

för- och nackdelar, både med avseende på tillgänglighet, framkomlighet, kostnad, 

funktion, miljöpåverkan och mervärden. I tabellen på nästa sida har plus och 

minus för de fyra alternativen ställts emot varandra. Detta mynnar sedan ut i en 

rekommendation av vilka lägen som är aktuella att fortsätta studera.
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Läge 1 skulle innebära en bilbro vid platsen för den befintliga GC-bron, parallellt 

med järnvägsspåret. Läge 2 innebär en ny bro strax väster om den nuvarande, rakt 

över Linde Maskiners anläggning. Läge 3 innebär en ny bro på samma plats som 

bron finns i dagsläget, 3a är en koppling som ansluter till korsningen 

Hagavägen/Köpingsvägen och 3b en koppling som bara ansluter till Köpingsvägen. 

Det sista och fjärde läget innebär en placering öster om den nuvarande bron. 

1 2
3a 3b

4

Figur 40, Alternativ för bro



De fyra alternativ som studerats innebär allihop en relativt stor påverkan på 

närmiljön, både för boende och företag i området. Vid en avvägning om 

alternativet med en ny bro är lämpligt bör hänsyn tas till de som i dagsläget bor 

och verkar i området. En ny bro skulle öppna nya möjligheter att expandera 

Lindesberg åt sydöst, men det skulle även innebära stora kostnader och ingrepp i 

samhället. Därför bör man vidare studera om det skulle vara samhällsekonomiskt 

försvarbart att investera i en ny bro. Viljan att styra inriktningen för utvecklingen i 

Lindesberg till Dalkarskytteområdet bör ställas i proportion till de investeringar i 

infrastruktur som behövs för att möjliggöra detta. 

För en vidare utredning rekommenderas att läge 1 och 2 bör vara prioriterade att 

gå vidare med. Detta eftersom dessa kopplingar skulle kunna bidra med ett 

ytterligare mervärde jämfört med bron som finns på platsen idag. 

Dalkarlshytteområdet skulle upplevas som en mer integrerad del av staden, och 

områdets geografiska närhet till centrum skulle utnyttjas på ett bättre vis. Vidare 

innebär läge 1 och 2 att den befintliga bron kan finnas kvar på platsen, som en 

ytterligare väg att ta sig till området. Mindre trafik på den gamla bron skulle lösa 

flertalet av de problem som finns kopplat till den befintliga bron idag. 

Läge 3 kan även det vara intressant att utreda vidare, nackdelen med detta 

alternativ är främst de stora höjdskillnaderna i området och att boende i 

Dalkarlshytteområdet får en något längre väg till centrum. Läge 4 bör inte ses som 

ett rimligt alternativ att gå vidare med eftersom det skulle bli en för stor omväg, 

och trafiken istället skulle använda den gamla bron. 

Vid en utredning av läge 1 bör särskilt stor vikt läggas vid att lösa korsningspunkten 

med Köpingsvägen/Järnvägsspåret. Denna korsningspunkt måste fungera på ett 

smidigt och framkomligt vis för att alternativ ett ska kunna vara aktuellt. En 

planskild järnvägskorsning skulle även ge ett mervärde till hela tätorten. 

Alternativ + -
Läge 1 En tillkommande bilväg skulle öka tryggheten 

för fotgängare och cyklister på sträckan. 

Det blir en gen koppling till Lindesbergs 

centrala delar, vilket ökar områdets 

attraktivitet.

Det finns en befintlig bro i dagsläget, vilket 

innebär att markförhållanden etc. troligen 

lämpar sig för en bilbro med. 

Järnvägskorsningen vid Köpinsvägen är redan i dagsläget problematisk. 

Om bilvägen till den nya bron ska anslutas här måste det säkerställas att 

framkomligheten i den korsningspunkten förbättras. Det bör utredas om 

en planskild järnvägskorsning krävs för att det ska kunna fungera. En 

signalreglerad korsning kan annars vara ett alternativ. 

Linde Maskiners anläggning kan ev. bli påverkad.

Läge 2 Det blir en gen koppling till Lindesbergs 

centrala delar, vilket ökar områdets 

attraktivitet.

Linde Maskiners anläggning kan inte fortsätta sin verksamhet på samma 

plats.

Läge 3 Den befintliga infrastrukturen i området är 

uppbyggt efter att bron är placerad i detta 

läge. 

Höjdskillnaderna på platsen gör det svårt att bygga. För att undvika backar 

riskerar brons spann både bli långt och högt. 

Linde maskiners anläggning kommer med säkerhet påverkas av 3a, och 

eventuellt påverkas av 3b. 

Det blir en lite längre sträcka att åka från centrala Lindesberg till 

Dalkarlshyttområdet, jämfört med de två första alternativen. Detta kan 

göra att området upplevs som längre bort än det egentligen är. 

Om bron ansluts till en fyrvägskorsning med Hagavägen/Köpingsvägen 

(3a) kommer troligen en signalreglerad korsning alt en cirkulationsplats 

krävas. 
Läge 4 Markförhållandena är relativt platta och 

lämpar sig troligen bra för att bygga en ny bro. 

Från Lindesbergs centrala delar blir det en lång omväg till 

Dalkarlshytteområdet om bron placeras här. Detta minskar orådets 

attraktivitet och tillgänglighet. Om den gamla bron finns kvar kommer 

bilister troligen använda den istället, eftersom det är en genare och 

snabbare väg. 

Vuxenskolan Masugnen och MårdTrä kommer bli påverkade. 

Infrastrukturen i området är inte byggd efter att bron angör området i 

detta läge. Trafik till det nya bostadsområdet kommer behöva köra 

igenom all annan verksamhet för att ta sig till sina målpunkter. 

Villor med utfart direkt på Köpingsvägen kommer behöva hitta andra sätt 

att angöra sina fastigheter. 
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Kristinavägen – Torget
Önskemål finns om att Kristinavägen vid torget intill resecentrum ska vara en plats 

där fotgängare och cyklister prioriteras. Detta eftersom en ”torgkänsla” vill främjas 

på platsen, där människor ska röra sig till fots i stadsrummet. En miljö som 

inbjuder till detta kan ge många mervärden till en specifik plats och staden i stort. 

För att skapa denna känsla måste biltrafiken finnas på fotgängarnas villkor, 

biltrafikens primära väg bör vara den vägsträcka som är skyltad som huvudled i 

dagsläget. För att få bilister att faktiskt välja Järnvägsgatan före Kristinavägen krävs 

dock ytterligare åtgärder, än den skyltning som finns i dagsläget. För att få bort 

bilarna från Kristinavägen finns det en mängd olika verktyg, däribland ändrade 

regleringar, gatustrukturer och utformningar. För att uppnå en önskad effekt, 

behöver samtliga av dessa aspekter inkluderas.

En av de ”mjukaste” regleringarna skulle vara att förbjuda genomfartstrafik. Detta 

skulle i teorin fungera för att minska biltrafiken, men i praktiken respekteras sällan 

ett genomfartsförbud i önskvärd utsträckning. En annan reglering är att införa ett 

gångfartsområde, då i kombination med en fysisk utformning som tydligt visar att 

bilister kör på fotgängarnas villkor. För att detta ska fungera krävs det att områdets 

utformning tydligt signalerar att biltrafiken befinner sig på en yta för gående, och 

dessutom måste utformningen få gående att använda hela ytan. 

Dessa två regleringar är rimliga alternativ på åtgärdsförslag, men risken finns att de 

inte kommer vara tillräckligt effektfulla i detta fallet. För att verkligen få en effekt 

föreslås därför Kristinavägen mellan Skolgatan och Bytesgatan bli förbjuden för 

motortrafik (markerat med gult i figur 41). Detta innebär en ny utformning och 

skyltning som inte tillåter motortrafik att köra på sträckan. Att motortrafik är 

förbjuden på Kristinavägen sträckan Skolgatan - Smedjegatan är en förutsättning 

för de åtgärdsförslag för cykelbanan som presenteras på nästa sida. 
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Att förbjuda motortrafik på sträckan inkluderar även att göra platsen mer 

inbjudande och attraktiv för fotgängare. Kristinavägen skulle med detta 

åtgärdsförslag utformas som en gågata. Då behöver gaturummet tydligt uppfattas 

som en plats för gående. Ytorna ska inte delas in i köryta respektive gångyta, och 

kantsten ska inte heller finnas. Bytesgatan mellan Kristinavägen och Järnvägsgatan 

är ett bra exempel på hur en väg kan utformas för att upplevs som en plats för de 

gående. Där behövs det inte ens skyltar för att få biltrafiken att förstå att platsen 

inte är till för dem. Detta möjliggör för uteserveringar, planteringar, möbler och 

lekutrustning på Kristinavägen.

För att undvika problem med leveranser och fastigheter som är beroende av gatan 

går det att använda tilläggsskyltar som tillåter denna typ av trafik. 

Figur 41, Torget vid resecentrum



Kristinavägen – GC-banan
I dagsläget saknas cykelbana på en del av Kristinavägen (Prästgatan-Södra 

Torggatan), samtidig som cykelbanan byter sida två gånger inom 1 km. Detta utgör 

ett irritationsmoment, vilket sänker framkomligheten, samtidigt som det ger fler 

oreglerade korsningar, vilket sänker trafiksäkerheten. Speciellt problematisk är det 

när en dubbelriktad cykelbana slutar på fel sida av gatan, och den cyklande då kör 

av från cykelbanan på fel sida. Risken ökar då för att cyklisten cyklar framåt på fel 

sida av vägen, korsar vägen på ett problematiskt sätt eller inte använder 

cykelbanan alls.

I denna utredning tas två olika alternativ fram för att åtgärda cykelinfrastrukturen 

på Kristinavägen med mål om att få till en mer gen och attraktiv cykelbana. 

Alternativ väst

Cykelbanan fortsätter i sitt östra läge från cirkulationsplatsen i norr fram tills 

torget. Här byter cykelbanan sida på gångfartsytan och den går på västra sidan av 

vägen fram till den befintliga sidobytespunkten i söder och återgår då till östra 

sidan söderut. 

Alternativ öst (a och b)

Cykelbanan fortsätter i sitt östra läge från cirkulationsplatsen i norr fram tills 

cirkulationsplatsen vid Köpingsvägen. Därefter fortsätter den antingen: 

a) Vid cirkulationsplatsen byter cykelbanan sida till befintligt cykelbana på västra 

sida av cirkulationen och söderut. 

b) Vid cirkulationsplatsen förs cykelbanan över till Köpingsvägen och ny cykelbana 

etableras på östra sidan av vägen fram tills befintlig cykelbana på östra sidan. 
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Figur 42, Kristinavägen befintlig GC-bana



Alternativ + -

Väst Ny utformning av torget säkrar ’osynligt’ 

sidobyte från öst till väst och ger 

möjligheten till att placera cykeltrafikens 

korsningspunkt över Skolgatans västra del, 

vilket minimerar konfliktmöjligheten med 

biltrafiken.

Bara 250 meters ny cykelbana behöver 

byggas (och 120 m rivas). 

Största delen av målpunkterna i centrum 

finns på östra sidan, varför det blir lättare 

att koppla på sig cykelbanan vid 

målpunkten, utan att behöva korsa. 

Antal bilar med utfart över cykelbanan från sidovägarna är större på 

västra sidan än östra sidan (förutom på östra delen av Skolgatan) 

För de som ska koppla till cykelbanan från andra sidan av Järnvägen 

vid Köpingsvägen kan Kristinavägen upplevas som en barriär för att 

komma till cykelbanan. Dock finns ingen cykelinfrastruktur på 

Köpingsvägen att koppla till. 

Figur 43, Kristinavägen alternativ väst



Alternativ + -

Öst (a) För de som ska koppla till cykelbanan från 
andra sidan av Järnvägen vid Köpingsvägen 
blir cykelbanan lättare att komma åt. Dock 
finns ingen cykelinfrastruktur på 
Köpingsvägen att koppla till i dagsläget. 

Mängden av fordon vid utfarterna över 
cykelbanan förväntas att vara lägre på 
östra sidan än västra

Konfliktpunkten förvärras vid Skolvägen, när cyklarna ska korsa med 

alla bilar som nu inte kan ta sig över torget

Antal sidobyten minskas inte

Mängden av målpunkter på västra siden är större än på östra, varför 

där finns risk att cykelbanan inte kommer att användas för de som 

ska cykla mellan två målpunkter på östra sidan 

Det kan komma att känns ogent att behöva byta sida för att cykla på 

västra sidan i bara 700 meter och sen byta igen

Figur 44, Kristinavägen alternativ öst (a)



Alternativ + -

Öst (b) Cykelbanan kommer att vara på samma 
sida hela vägen och kommer att kännas 
gen

För de som ska koppla till cykelbanan från 
andra sidan av järnvägen vid 
Köpingsvägen blir cykelbanan lättare att 
komma åt. Dock finns ingen 
cykelinfrastruktur på  Köpingsvägen att 
koppla till i dagsläget. 

Mängden av fordon vid utfarterna över 
cykelbanan förväntas att vare lägre på 
östra sidan än västra

Konfliktpunkt förvärras vid Skolvägen, när cyklar ska korsa med alla 
bilar som nu inte kan ta sig över torget

Mängden av målpunkter på västra siden är större än på östra, varför 
där finns risk att cykelbanan inte kommer att användas för de som 
ska cykla mellan två målpunkter på östra sidan 

Pris 

Figur 45, Kristinavägen alternativ öst (b)
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Kristinavägen Cykelbana  - rekommendation 

Alla tre alternativ skulle kunna förbättra situationen från hur det ser ut i nuläget. 

Utifrån de tre olika alternativen som är presenterat rekommenderas dock bara alternativ 
väst och alternativ öst b.  Alternativ öst anses vara för ogent med de två sidobytena inom 
700 meter, vilket kan resultera i att, speciellt cyklister från södra sidan väljar att cykla på 
vägen i stället, vilket försämrar trafiksäkerheten och framkomligheten för bilarna. 

Väljs alternativ öst b måste en bra lösning för korsningen med Skolvägen utredas i en 
djupare trafikutredning.  

Alternativ väst
Rekommenderas – det ett ”ok men billigare” alternativ

Alternativ öst a
Rekommenderas inte 

Alternativ öst b
Rekommenderas – det är ”bra men dyrt” alternativ



Förskolan Björken
Utökningen av verksamheten vid förskolan Björken kommer leda till en ökad 

trafikmängd i områden som inte är anpassade till detta. Den problematik som 

finns i dagsläget för såväl boende i området som de som ska till förskolan, kommer 

att förvärras i och med en ökad trafikmängd. Vid planeringen av en utökad 

förskoleverksamhet är det av stor vikt att ha en fungerande trafiksituation för såväl 

personal, vårdnadshavare och leveranser. 

Eftersom upptagningsområdet för Björken kommer utökas, och därmed inkludera 

stora delar av tätorten, är det troligt att en högre andel kommer ta sig till/från 

Björken med bil. Ett större geografiskt upptagningsområde leder till längre 

reseavstånd, vilket ökar benägenheten att välja bilen framför en promenad eller en 

cykeltur. En av de större nackdelarna med att bygga få, men större, förskolor är att 

såväl personal som vårdnadshavare behöver resa längre till förskolan. Detta 

innebär i sin tur längre resesträckor och en ökad bilandel, vilket ökar 

trafikmängden i hela staden1. Då förskolor lokaliseras mer utspritt i stadsmiljön 

kommer fler att kunna promenera eller cykla, vilket minskar den problembild som 

ofta återfinns just kring förskolor, där många bilar ska samsas på en liten yta under 

tider för hämtning/lämning. Mer om för- och nackdelarna med stora eller små 

förskolor/skolor finns att läsa om på Boverkets hemsida1. 

De två problem som identifierats som mest bekymmersamma är trafiksäkerheten i 

direkt anslutning till förskolan, samt ökade trafikmängder på villagatorna. Dessa 

båda problem går direkt att koppla till för många bilar på en yta som inte är 

anpassad till dess syfte. Problemet går att hantera på två sätt, dels med åtgärder 

för minskat bilresande, dels med en trafikplanering som är anpassad efter 

förskolans och närområdets behov. Dessa två åtgärder bör kombineras för att 

uppnå ett önskat resultat. 
1. https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/strategiska-

vagval/storlekens-betydelse/ 62

Åtgärd 1, Minska andelen bilresor

Förskolor är en verksamhet där kommunen har möjlighet att genomföra åtgärder 

som förändrar människors resvanor i en mer hållbar riktning. Förskolans 

verksamhet erbjuder goda möjligheter att inte bara ändra resmönster här och nu, 

utan även att lägga grunden till att barn vänjer sig vid att använda hållbara och 

hälsosamma transportslag som de sedan kan fortsätta att använda i vuxen ålder. 

Därmed skapas förutsättningar för hållbart resande både nu och i framtiden.

Björken är en centralt belägen förskola. Stora delar av Lindesberg har närmre än 

1500 m till förskolan, och till stadskärnan och resecentrum är det endast ca 600 m. 

Detta ger goda förutsättningar att resa till Björken på andra sätt än med bil.  En 

viktig åtgärd för att säkerställa att fler väljer bort bilen till förmån för gång- och 

cykel samt kollektivtrafik, blir då att informera och påverka såväl personal som 

vårdnadshavare om de möjligheter som finns att ta sig till förskolan med 

alternativa färdmedel. Viktigt är att från start involvera vårdnadshavare, 

exempelvis genom att redan vid inskolning informera om hur man lättast tar sig till 

förskolan utan bil. 

För att göra det enkelt att ta cykeln till arbetsplatsen, både under sommar- och 

vinterhalvåret, bör ett särskilt, väder- och skalskyddat utrymme för cykel anordnas 

för Björkens personal. Om det finns en specifik personalentré bör den anläggas i 

anslutning till denna. Det är även viktigt att den anläggs så nära själva 

förskolebyggnaden som möjligt, eftersom cyklister är känsliga för att gå långa 

avstånd från cykelparkeringen, och annars tenderar att parkera på platser där det 

inte är tänkt. Dessutom är det önskvärt att i projekteringen av förskolebyggnaden

planera in omklädningsrum och duschar för personalen, så att de som cyklar 

längre sträckor har möjlighet att byta om innan de börjar arbeta. 



En hög tillgänglighet på cykelparkeringsplatser med hög kvalitet är en viktig åtgärd 

som ökar sannolikheten för att fler väljer cykeln. För att ytterligare stödja 

cyklandet bör 5-10 procent av platserna utformas för lådcyklar och cykel med 

cykelkärra.

Cykelställen för hämtning/lämning kan vara lite enklare än personalställen 

eftersom cyklarna troligtvis inte kommer stå parkerade där under så lång tid. Det 

bör dock vara möjligt att låsa fast ramen, eftersom detta minskar risken för stöld.

Det måste även säkerställas att det finns goda möjligheter att ta sig från hållplatser 

för kollektivtrafik till förskolan till fots. Mellan resecentrum och Björken finns en 

gång-och cykelbana av god standard längs med Schröders backe. Eftersom denna 

väg är relativt brant, måste en god standard på underhållet upprätthållas, 

framförallt vintertid. Mellan Björken och närmsta busshållplats, Östermalm, finns 

det i dagsläget en gångväg lämplig för fotgängare. Denna behöver också fortsätta 

ha hög prioritet gällande trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
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Åtgärd 2, Trafikplanera för en utökad verksamhet

Höga trafikflöden i närheten av skolor anses ofta vara ett problem för barns 

möjligheter till en säker väg till och från skolan. Många föräldrar anger att en av de 

största anledningarna till varför de väljer att skjutsa sina barn med bil är på grund 

av just farlig trafik1, men samtidigt bidrar det i praktiken till ännu mer trafik till och 

från skolorna. Med anledning av vetskapen om barns impulsiva beteende i 

trafiken, samt oskyddade trafikanters utsatthet, krävs det att åtgärder som kan 

minimera risker för olyckor genomförs i trafikrummet. Dels genom gatans 

utformning men även att omleda genomfartstrafik för att minska barnens 

exponering i trafik. Hastigheten som bilarna kör i ger konsekvenser i antalet 

olyckor, typer av olyckor och trafiksäkerheten överlag. 

I bilden på nästa sida har ett förslag på utformning av trafiksituationen kring 

förskolan Björken skissats upp. Detta förslag utgår från att målet är att minska 

biltrafiken och öka säkerheten för oskyddade trafikanter i direkt anslutning till 

förskolan (Parkvägen), samt att minska biltrafiken i det närliggande 

bostadsområdet. 

I förslaget har ytan för hämta/lämna lokaliserats till den triangelformade gräsytan 

som ligger ca 80 m från förskolans nuvarande entré, markerad med grönt i kartan. 

Denna yta är i dagsläget outnyttjad. Placeringen innebär att trafiken som kommer 

till förskolan från norr, väster och öster (Schröders backe, Bondskogsvägen, 

Björkhyttevägen mfl., markerad med blå pilar i kartan) inte skulle behöva köra in i 

förskolans direkta närområde eller i det intilliggande bostadsområdet. Genom att 

göra en yta för hämtning/lämning i anslutning som inte innebär trafikering på 

Parkvägen kommer trafiksäkerheten förbättras. Ytan görs med fördel som en 

vändslinga, där bilar inte behöver backa ut/in. För att leva upp syftet som 

korttidsparkering är det viktigt att med hjälp av skyltning tydligt kommunicera att 

parkeringsplatserna bara ska användas för hämtning och lämning, och att tiden 

regleras tydligt.
1.https://www.trafikverket.se/contentassets/799dec75057b45069c9621f395ac39ee/rapport-barns-skolvagar-2018.pdf

För att lösa den problematik som finns vid Lindbackaskolan är en bra utgångspunkt att applicera 

samma tänk som för förskolan Björken. Till en stor del handlar det om påverkansåtgärder för att 

få färre att bli skjutsade till/från skolan. För de som måste åka bil till skolan behöver 

infrastrukturen i skolområdet utformas för att avhjälpa den specifika problematik som finns på 

platsen. Detta behöver studeras närmre i en separat trafikutredning för att precisera 

åtgärdsförslag. Vidare är det viktigt att säkerställa en god gång- och cykelinfrastruktur från alla 

stadsdelar inom tätorten eftersom upptagningsområdet är stort. Detta inkluderar även det nya 

området Lindesby. 



Personalparkeringen kan antingen anläggas vid ytan för hämta/lämna, eller strax 

söder om förskolan vid den nuvarande personalparkeringen. Det senare 

alternativet skulle innebära mer trafik på Parkvägen utanför förskolan, vilket inte 

är önskvärt. I anslutning till personalparkeringen kan det även anläggas någon eller 

några ”vanliga” parkeringsplatser för vårdnadshavare som behöver parkera vid 

förskolan en längre tidsperiod än vad hämta/lämna ytan tillåter, exempelvis vid 

inskolning. 

Parkvägen föreslås även få ett genomfartsförbud vid den streckade röda linjen i 

kartan, med undantag för de fastigheter som angörs via Parkvägen, eventuell 

personalparkering söder om förskolan, samt leveranser. Om detta inte skulle 

efterlevas, kan möjligheten att göra en fysisk barriär i höjd med den röda 

markeringen utredas. Detta skulle skära av all oönskad biltrafik, samtidigt som 

leveranser och biltrafik till fastigheter fortfarande möjliggörs. I båda fallen bör den 

rödstreckade delen av Parkvägen utformas som ett integrerat frirum, där 

fotgängare och cyklister är prioriterade över bilister, och motorfordon får finnas i 

rummet på oskyddade trafikanters villkor. Detta kan exempelvis göras genom att 

införa gångfartsområde eller ha en mycket låg hastighet (10 km/h) på bilvägen 

samt en bred gång och cykelbana parallellt. 

Detta åtgärdsförslag skulle göra att vissa delar av bostadsområdet Bondskogen får 

en lång omväg till förskolan med bil. Detta gäller främst boende i området kring 

Danavägen, Parkvägen, Skyttevägen, Thulevägen m.fl. (ljusblå markering i kartan). 

Åtgärdsförslagen kan innebära att trafik till Björken från detta område kommer 

använda andra ytor än de som är avsedda för hämtning/lämning, alternativt en 

ökad trafikmängd på närliggande vägnät, speciellt Danavägen. Bedömningen är 

dock att detta inte kommer vara ett utbrett problem, eftersom det endast handlar 

om en liten mängd bostäder vars närmsta väg till förskolan inte är via 

Björkhyttevägen, Schröders backe eller Bondskogsvägen. Detta område ligger även
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mycket nära förskolan (0-400 m), vilket gör att det finns en god potential att 

boende i detta område kan välja bort bilen framför gång eller cykel.

Problemet med en ökad mängd biltrafik på villagatorna avhjälps även genom att 

genomföra hastighetssänkande åtgärder och försämra biltrafikens framkomlighet i 

villaområdet. Biltrafiken bör i största möjliga mån styras till de vägar som är 

avsedda för en större trafikmängd. Detta görs både genom att göra det svårare och 

krångligare för bilar att åka genom villagatorna i Bondskogen, men även att göra 

det lättare för bilarna att välja de större vägarna. Hastighetssänkning i hela 

området behövs, och även hastighetssänkande åtgärder så som farthinder av olika 

karaktär. Gatorna bör utformas så de upplevs som små gator endast avsedda för 

de boende i fastigheterna, och inte avsedda för någon typ av genomfart. 

För att förbättra tryggheten och trafiksäkerheten vid förskolor kan det även krävas 

samordning av olika slag. För att undvika en högre koncentration av trafik vid 

förskolan på morgonen och eftermiddagen, kan det vara en idé att försöka 

tidsreglera när leveranser får komma och leverera till Björken så att det inte 

sammanfaller med tiderna då barnen blir hämtade och lämnade. 

I direkt anslutning till förskolan bör det finnas minst en parkeringsplats för 

rörelsehindrade. Denna parkeringsplats bör utformas i enlighet med standarder 

för en extra tillgänglig parkeringsplats, samt ligga närmre entrén än exempelvis 

personalparkeringen och hämta/lämna ytan. 
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Figur 46, Skiss över de föreslagna förändringarna som beskrivs på 

föregående sidor.  

Minimera biltrafik, 
hastighetssänkning

Förbud
biltrafik

Parkering, 
hämta/lämna



Arenan/Lindeskolan
Trafikförsörjningen av Arenan/Lindeskolan är en omdiskuterad fråga. Det övergripande 

problemet för området är att vägnätet som används för att ta sig till/från arenan inte 

är lämpligt för den trafikmängd som kan uppstå vid evenemang. Detta problem går att 

tackla på två sätt; minska mängden motordriven fordonstrafik genom en överflyttning 

till andra transportslag, och/eller en anpassning av infrastrukturen till högre 

fordonsflöden. 

Att få fler människor att välja bort bilen framför andra transportslag kan vara en stor 

utmaning till dessa målpunkter. Såväl Lindeskolan som Arenan har elever/besökare 

från hela kommunen samt intilliggande kommuner. Detta innebär att resvägen är lång 

för många, vilket gör bilen till det mest naturliga valet. Saker som tung packning för 

utövande av idrotter eller skjutsande av barn till aktiviteter/skolan bidrar även till att 

bilens konkurrenskraft är hög. Skolan och arenan har även verksamheter av en karaktär 

som genererar tung trafik och transporter med jämna mellanrum. Detta motiverar att 

den motordrivna fordonstrafiken måste få ta plats i områdets trafikplanering. 

Åtgärder för att anpassa infrastrukturen till den faktiska trafikmängden skulle främst 

bidra till ökad framkomlighet, men även förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad 

närmiljö för de boende. I PM Trafik Nordvästra Lindesberg föreslås att arenan/skolan 

ska trafikförsörjas primärt genom Torphyttevägen och en nyöppnad väg som kopplas 

till mellersta infarten vid väg 50 (se bild längre fram i kapitlet). Denna utredning 

instämmer till stor del i den lösning som föreslås i det PMet. Åtgärdsförslaget innebär 

att den primära vägen till/från väg 50 går via den nya väglänken som kopplar samman 

Stadsskogsvägen med Stafettgatan (Charlottenlund). Torphyttevägen skulle med detta 

förslag fortsätta vara den primära vägen mellan arenan och centrala Lindesberg. Den 

nya väglänken skulle ge en mer naturlig och anpassad koppling mellan 

arenan/Lindeskolan och mellersta infarten. Vägen kan då redan från början utformas 

med syftet att vara den primära vägen till en av ortens största målpunkter.
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I en situation där den nya vägen inte byggs får trafiken till/från platsen fortsatt använda sig av 

det befintliga vägnätet, vilket innebär att trafikproblemen som finns på platsen idag består. 

Eftersom det inte finns några alternativa vägar för att ta sig till arenan är det svårt att minska 

biltrafiken i området och på specifika vägar på andra sätt än att ge ett nytt, bättre, alternativ. När 

Lindesby är etablerat kommer trafiken på Torphyttevägen att öka, eftersom det är den självklara 

vägen mellan Lindesby och Prästbron/centrala Lindesberg. 

Torphyttevägens utformning och standard behöver på sikt utvärderas och eventuellt omformas 

för att uppfylla den standarden som behövs för att klara trafikmängden som arenan och skolan 

genererar. I dagsläget finns 36 direktutfarter och 12 korsningar utmed Torphyttevägen, vilket 

minskar framkomligheten och utgör olycksrisker. Det vore därför optimalt om antalet 

direktutfarter på Torphyttevägen kunde minska. Detta kräver dock en separat utredning 

eftersom det kan vara svårt att genomföra utan stora ingrepp i boendemiljön. Trafiken på 

Torphyttevägen bör även få god framkomlighet i korsningspunkterna med små lokalvägar. 

För att styra trafiken till Torphyttevägen behöver delar av lokalgator i Brodalen göras till det 

”sämre” alternativet, med avseende på framkomlighet och tillgänglighet. I dagsläget finns redan 

en del åtgärder med detta syfte, bland annat har Siggebohyttevägen genomfartsförbud för tung 

trafik samt hastighetssänkade åtgärder. För att styra trafiken rätt behöver även tydlig och korrekt 

vägvisning finnas till skolan och arenan. 

Då trafiken i en stad leds om och nya vägar öppnas innebär det alltid risken att andra delar av 

vägnätet belastas annorlunda, vilket kan medföra att nya problem skapas på andra platser. Den 

nya väglänken mellan Stafettgatan och Stadsskogsvägen skulle innebära en ny koppling mellan 

väg 50 och centrala Lindesberg. Detta blir en alternativ väg till kopplingen via Bergslagsvägen och 

Fotbollsgatan. Risken finns att viss trafik kommer välja denna vägen, vilket ytterligare ökar 

belastningen på Torphyttevägen. Det finns dock flertalet aspekter som talar emot att den 

nyöppnade vägen skulle ses som det bästa alternativet för trafiken mellan mellersta infarten och 

Prästbron. Kopplingen via Bergslagsvägen och Fotbollsgatan kommer ha bättre framkomlighet 

och vara ca 300 m kortare än den nyöppnade vägen. Detta, i kombination med trafikanternas 

vana att köra den ”gamla” vägen, samt en korrekt vägvisning som hänvisar till 

Fotbollsgatan/Bergslagsvägen, minimerar risken för att den nyöppnade vägen skulle användas i 

detta syfte. 
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Figur 47, Vägar till arenan. Den västra blåa länken visar den nya kopplingen som har studerats i tidigare utredningar. 



I dagsläget är varken Lindesby eller området vid arenan/Lindeskolan speciellt bra 

försett med kollektivtrafik. Torphyttevägen, samt den nya kopplingen mellan 

Stadsskogsvägen och Stafettgatan bör utformas så trafikering med bussar möjliggörs. 

Detta är även ett viktigt led i arbetet för att minska andelen resor till/från 

Lindeskolan/Arenan som sker med bil. Trots att både skolan och arenan är en stor 

målpunkt för hela kommunen och till viss del regionen, går det inte att förbise att en 

stor andel av eleverna/besökarna bor inom Lindesbergs tätort. Den allra största 

majoriteten av de som har Lindeskolan som målpunkt är under 18 år, vilket innebär 

att de behöver ta sig till/från skolan på annat sätt en i den egna personbilen. För att 

dessa personer ska ha goda möjligheter att ta sig till sin skola behövs bra möjligheter 

att resa kollektivt, till fots och med cykel. 

Stråket mellan Lindeskolan/arenan och resecentrum är välanvänt. Denna sträcka har 

i dagsläget vissa brister, vilket tidigare har beskrivits. Stråket är viktigt för de många 

människor som dagligen rör sig mellan stadskärnan och sydvästra Lindesberg. Det 

måste därför vara prioriterat och upplevas som ett tryggt, gent och effektivt sätt att 

ta sig till fots. 

Parkeringen vid Koppgatan är en av de större bristerna längs stråket. Försöken att 

med fysiska hinder få fotgängare att välja den verkliga vägen, istället för 

parkeringsplatsen, har inte fungerat helt perfekt. Alternativet att utforma gång- och 

cykelbanan så den följer den sträckan människor vill röra sig på, är därför aktuellt. 

Detta skulle innebära en ombyggnation av ytan där parkeringen och gång- och 

cykelbanan möts. Den inzoomade bilden visar ett förslag på en sådan utformning. 

Där dras istället gång och cykelbanan söder om parkeringen, och parkeringen ansluts 

till gatunätet norrut enligt den blå pilen. Denna lösning skulle lösa den konfliktpunkt 

som finns på ytan i dagsläget. 
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En öppning av en ny väglänk enligt PM Nordvästra Lindesberg kommer inte påverka resvägar och 

resmönster för fotgängare och cyklister nämnvärt. Detta eftersom det redan i dagsläget går att ta 

sig den vägen, via en grusad GC väg som sträcker sig mellan Bandyggatan och Torphyttevägen. 

Det främsta åtgärdsförslaget för att förbättra möjligheten att ta sig till Lindeskolan och arenan 

med cykel är en utbyggnad av cykelinfrastrukturen i anslutning till området. Torphyttevägen bör 

vara högsta prioritet, eftersom den utgör en länk till flera andra målpunkter och bostadsområden. 

Detta oavsett om en ny väglänk byggs eller inte. I dagsläget hänvisas cyklister till körbanan, vilket 

inte är en hållbar lösning. En cykelväg längsmed Torphyttevägen skulle även öka tillgängligheten 

för Fritidsbyn. 

Figur 48, GC koppling mellan centrum och Arenan/Lindeskolan



Broar över ån
I dagsläget finns det bara en bilbro, Prästbron, som knyter ihop västra och östra Lindesberg. 

Brons kapacitet anses egentligen tillräcklig för att klara sin uppgift, problemet ligger snarare i 

sårbarheten för samhället. 

Broar ha en begränsad hållbarhet och livslängd, något som Lindesbergs kommun inte minst fick 

erfara då den så kallade ”gröna bron” hastigt fick plockas ned. En händelse som denna skulle få 

mycket större konsekvenser om det gällde tätortens enda bilbro. Därför behöver kommunen 

säkerställa att den befintliga bilbron ofta genomgår uppföljningar och utvärderingar, och att 

dess skick och underhåll prioriteras högt. Förebyggande rutiner som säkerställer att denna bro 

fungerar problemfritt är en bra första åtgärd. Brons bredd möjliggör att underhåll på bron går 

att genomföra genom att bara stänga ett körfält i taget, alternativt smalna av körfälten 

temporärt.  

Även om de allra bästa förutsättningarna uppfylls för att kunna hålla bron fungerande 

problemfritt, kan oförutsedda händelser (ex olyckor) göra att den behöver stängas temporärt. 

Detta skulle medföra att biltrafiken behöver använda alternativa vägar för att ta sig runt i 

staden. I kapitlet Bilagor visas hur långa omvägarna skulle bli mellan några större målpunkter på 

varsin sida om bron. Där framgår det att omvägen innebär en förlängd restid på ca 7 – 10 

minuter, något som får anses vara en tidsförlust inom rimlighetens gränser för en privatperson. 

En oförutsedd stängning av Prästbrons största konsekvenser är däremot inte privatpersoners 

ökade restid, utan snarare räddningstjänstens framkomlighet och den ökade belastningen på 

det övriga gatunätet. Dessa potentiella problem ska inte förbises, speciellt inte eftersom det kan 

handla om att rädda liv. Däremot är det viktigt att minnas att problemen bara är potentiella och 

något som endast uppstår i ett läge där Prästbron av någon anledning oförutsett behöver 

stängas helt. Sannolikheten att detta skulle inträffa anses förvisso vara befintlig, om än väldigt 

låg. Därför är det viktigt att i första hand arbeta med förebyggande åtgärder som säkerställer en 

pålitlig drift. 
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Ur ett samhällsplaneringsperspektiv är det viktigt att bygga broar över barriärer i 

städer, både fysiska och mentala. Utvecklingen av en stad byggs delvis kring hur enkelt 

och tillgängligt det är att ta sig mellan olika områden och målpunkter. En åtgärd för att 

koppla samman staden är då exempelvis att bygga fysiska broar för att koppla samman 

två områden som inte tidigare varit möjliga att resa mellan. 

Vid en analys av behovet av en ny bro är det viktigt att ställa nyttan mot kostnader. Att 

bygga en ny bro är en stor kostnad som måste förhållas till den nytta detta ger för 

invånarna i Lindesberg. Att ta sig fram med bil i Lindesberg är i dagsläget relativt enkelt, 

framkomligt och tillgängligt. Vid planering av en ny bro behöver kommunen ta ställning 

till hur långt man är beredd att planera staden efter privatbilisters behov av ännu fler 

alternativ, ökad framkomlighet och kortare restider, och vilka andra åtgärder man kan 

genomföra för samma prislapp för att bidra till utvecklingen i staden på andra vis. 

Om behovsanalysen visar att det är för stor sårbarhet med att bara ha en bro inom 

tätorten, behöver alternativet att anlägga en ny bro utredas. I detta skede bör 

kommunen ta ställning till flertalet stora beslut, där placeringen av bron kanske är den 

största frågan. Nedan följer en översiktligt och generell beskrivning av vad som talar för 

och emot en ny bro i två olika lägen, norr eller söder om den befintliga bron. Den nya 

bron bör utformas både för bilar, kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. 

Utöver placeringen av bron behöver även påverkan på övriga delar av vägnätet 

studeras. De geotekniska förutsättningarna måste säkerställas, samt att brons 

utformning ska fungera i stadsmiljön. Även hur bron kommer påverka övriga delar av 

trafiknätet, samt vilka övriga konsekvenser det får på intilliggande fastigheter och 

områden måste utredas närmre.



Alternativ 1

Alternativ + -

Läge 1, norr 

om befintlig 
bro

Viss trafik som i dagsläget behöver köra igenom stadskärnan 

(via Prästbron) skulle kunna undvika detta, vilket minskar 

trafiken i stadskärnan. 

Restiden till/från nordvästra Lindesberg (Sjukhus, ny etapp 

Stadsskogen, skolor) skulle minska från nordöstra Lindesberg 

(Hagaberg, Norslund). 

Bostäder på såväl östra som västra sidan av bron skulle 

påverkas stort. 

Höjdskillnaderna på vissa platser är stora. 

Trafikmängden kommer öka i Sköndal och/eller Stadsskogen. 

Gatunätet är i dagsläget inte utformat efter detta. 

Järnvägen komplicerar. 

70

Figur 49, Placering för bro

Alternativ 1 skulle ge en koppling mellan nordvästra och nordöstra Lindesberg. Ett nytt broläge

här skulle minska restider för samtliga transportslag som ska mellan de olika sidorna om ån, 

främst för fotgängare och cyklister.  Boende i exempelvis Norslund och Stadsskogen skulle på ett 

nytt sätt kunna röra sig till en helt annan del av staden snabbt och enkelt. 

Att hitta ett passande läge för en ny bro i alternativ 1 är kanske den största utmaningen. Om 

bron hamnar för långt norrut, alltså för långt från stadskärnan, kommer den snarare kunna bli 

en omväg än genväg för de tänkta användarna, och dess nytta minskar. Ett läge närmre den 

befintliga bron försvåras av villakvarteren på västra sidan om ån, vars tomter skulle behöva lösas 

in alternativt påverkas stort av en ny bro som granne. Järnvägen på den östra sidan om ån 

komplicerar även, eftersom den i sig utgör en barriär för väginfrastruktur. 

Det befintliga vägnätet på båda sidor om en potentiell bro behöver även anpassas till en ökad 

trafikmängd. Speciellt om bron angör in i bostadsområdet i Sköndal. 



Alternativ + -
Läge 2, 

söder om 
befintlig 

bro

Höjdskillnaderna är små, vilket underlättar ur ett 

tekniskt perspektiv. 

En större andel målpunkter, bostäder och arbetsplatser 

ligger i anslutning till en sydlig bro, jämfört med det 

nordliga läget. 

Där ”Gröna bron” låg finns viss infrastruktur (anslutande 

vägar etc.) redan på plats, samt ett reservat för en bro i 

detaljplanen.

Det östra brofästet hamnar i direkt anslutning till 

stadskärnan. Gatornas utformning är i dagsläget inte 

anpassade till detta. 

Det västra brofästet hamnar i anslutning till 

bostadsområden, vilket skulle påverka de boende stort. 

Trafikmängden kommer öka i stadskärnan, vilket inte går 

i linje med kommunens inriktning. 

Trafikmängden kommer öka på vägnätet i stadsdelarna 

Tredningen och Brodalen. Detta är redan i dagsläget 

områden som upplever problem med för höga 

trafikflöden (se avsnitt om Arenan/Lindeskolan). 

De rekreationsvärden som finns kring ån skulle behöva 

kompromissas på. Strandpromenaden längs vattnet på 

åns östra sida bryts itu.
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Figur 50, Placering för bro

Alternativ 2

Alternativ 2 skulle förslagsvis placeras på ungefär samma plats som den numera rivna 

”gröna bron”. Detta alternativ skulle öppna för en ny möjlighet att ta sig mellan 

stadskärnan och sydvästra Lindesberg med bil. På platsen finns i dagsläget bra 

möjligheter att ta sig över ån till fots eller på cykel via bron strax söder om den aktuella 

platsen. 

Detta alternativ förutsätter en angöring till bron via Djupdalsgatan på västra sidan och 

Norrtullsgatan alternativt Koppgatan på östra sidan. Dessa vägar, speciellt på östra sidan 

ån, måste anpassas efter den ökade trafikmängden. Parkeringsplatser, grönytor och 

gångstigar kommer behöva placeras om för att ge plats åt en ny bilbro och dess 

anslutningar. Exakt hur detta löses behöver vidare utredningar studera närmre. 

Att öppna en ny bro i detta läge skulle ge stora delar av västra Lindesberg en ännu 

enklare och genare koppling till stadskärnan med bil. Att ta bilen till stadskärnan skulle 

då främjas och underlättas, något som går emot idéer om att minska biltrafiken i 

stadskärnan och i stället öka andelen aktiva trafikanter. 

De negativa följderna av en ny bro skulle främst vara ökad genomfartstrafik på gator i 

stadskärnan som i dagsläget endast används till lokala målpunkter och bostäder. 

Dessutom skulle det bryta det populära rekreationsstråket längsmed vattnet, och 

påverka den blågröna infrastruktur och värden i närmiljön i form av fina vyer och parker 

som finns på platsen idag. 

Det är svårt att sia om hur det redan belastade gatunätet i Brodalen/Tredingen skulle 

påverkas av en ny bro. Det går att tänka sig att trafikmängden på exempelvis 

Djupdalsgatan kommer öka, eftersom den ansluter direkt till den nya bron. 

Torphyttevägen skulle däremot kunna få en minskad trafikmängd eftersom den i 

dagsläget används för att ta sig till/från Prästbron. 



Järnvägsövergångar
Järnvägen skapar likt Bottenån barriäreffekter i samhället. Problembilden ligger 

främst i att framkomligheten i hela staden minskar på grund av långa spärrtider vid 

järnvägskorsningarna i plan. Varje passerande tåg skär av samhället vilket påverkar 

trafiksituation och medför fördröjningar och osäkerhet i restider. 

Funktionsutredningen för bangården visar att det inte är ovanligt att bommarna är 

nedfällda över 4 minuter i sträck vid Köpingsvägen, Södra Torggatan och 

Kristinavägen. De längsta uppmätta tiderna ligger på över 10 minuter. 

Eftersom flaskhalsen i systemet är de långa och många spärrtiderna, bör man 

utreda om det går att korta ned dessa. I Funktionsutredningen konstateras att 

anledningen till de långa tiderna ligger i att bommarna är nedfällda för tåg i 

södergående riktning även under resandeuppehållet. Tiden blir ännu längre då 

tågmöten sker i Lindesberg och tåg i norrgående riktning ankommer före tåget i 

södergående riktning. 

Minskade spärrtider är en viktigt första åtgärd att utreda. Därefter bör 

infrastrukturen kring områdena för järnvägsövergångarna optimeras för att öka 

framkomligheten och minska bomfällningarnas påverkan på det övriga 

trafiksystemet. De största problemen med köbildning uppstår vid cirkulationen vid 

Köpingsvägen/Kristinavägen/Örebrovägen. Likt tidigare beskrivit så skapar köerna 

från bomfällningen stopp i hela cirkulationsplatsen, vilket hindrar all trafik att ta sig 

igenom den, även för de som rör sig i norr/södergående riktning. 
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Problematiken skulle kunna lösas på två vis; antingen med en enklare 

ombyggnation av dagens infrastruktur eller med en mer omfattande och kostsam 

investering av en planskild korsning, utöver den som föreslås för GC på lång sikt i 

funktionsutredningen. 

I kartan på nästa sida visas en grov skiss på hur en enkel lösning skulle kunna se ut. 

Järnvägskorsningen fortsätter i denna lösning att vara i plan, men den föreslagna 

utformningen hjälper till att lösa den problematik som finns på platsen med 

köbildning in i cirkulationen. 

I skissen magasineras köerna till järnvägen på ett sätt som inte påverkar det övriga 

trafikflödet. Lösningen innebär ett högersvängsfält för trafik som kommer från 

Örebrovägen och ska till Köpingsvägen, samt ett separat fält för de som kommer 

från Kristinavägen och ska till Örebrovägen. Denna lösning kommer avhjälpa 

problematiken med totalstopp i cirkulationen. Effekten bedöms vara god, men en 

simulering av trafikflöden i exempelvis Vissim skulle behöva göras för att utvärdera 

dess fulla potential. 
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Figur 51, Åtgärdsförslag 
En mer högupplöst bild finns 
redovisat i ett separat dokument.



Alternativet att göra korsningen planskild skulle i praktiken innebära flera 

svårigheter och bli en relativt dyr investering. 

Avståndet mellan cirkulationen och dagens järnvägsövergång är ca 90 m, och för 

att uppnå en planskildhet på ca 7-9 m under/över järnvägen kommer lutningen på 

vägen bli runt 10% om vägen skulle följa dess nuvarande sträckning, vilket inte är 

önskvärt. En så brant lutning skulle medföra problem för tung trafik, speciellt 

vintertid. För att komma runt detta problem behöver vägen dras om, vilket även 

innebär stora ingrepp i närmiljön. Närliggande bostäder, verksamheter och 

fastigheter skulle behöva ge plats för en ändrad vägdragning. 

Med tanke på det vattennära läget är en tunnel mindre lämplig, eftersom den 

troligen skulle hamna under grundvattennivån och ha en stor översvämningsrisk 

vid högt vattenstånd. 

I kartan på nästa sida visas en enkel skiss på hur en bilbro över järnvägen skulle 

kunna utformas. 
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Denna typ av lösning skulle kunna kombineras med en bilbro till Dalkarlshyttan på 
olika vis. Tidigare i utredningen visas fyra olika alternativ för en ny koppling till 
Dalkarlshyttan. Nedan listas hur dessa lösningar kan kombineras. Dessa lösningar 
är samtliga relativt dyra och stora investeringar. 

▪ Alternativ 4 skulle inte påverkas märkbart av en planskild korsning med 
järnvägen

▪ Alternativ 3 skulle anslutas till den nya vägen ungefär i höjd med den nya 
korsningen med Hagavägen. Här finns alternativet att göra två 
trevägskorsningar, eller en fyrvägskorsning. Den nya bilbron till 
Dalkarlshyttan kan behöva gå lite i uppförsbacke i norr för att nå rätt höjd, 
eftersom Köpingsvägen redan har börjat stiga. 

▪ Alternativ 2 hamnar möjligen lite dumt eftersom det inte blir full fri höjd att 
dra en bilbro mellan Dalkarlshytteområdet och Köpingsvägen under den 
planskilda järnvägskorsningen. Alternativet hade varit att bygga en bilbro
över ån som ansluter direkt till bilbron över järnvägen.

▪ Alternativ nr 1 skulle kunna byggas. Denna skulle då gå under järnvägsbron 
för att sedan anslutas till korsningspunkten ”gamla” 
Köpingsvägen/Klockaregatan. Eftersom den nuvarande korsningen i plan 
stängs så blir det dock något av en omväg för att ta sig till västra sidan om 
järnvägen från Dalkarlshyttan. 

Förutsatt detta bör alternativ 3 eller 4 vara det bästa alternativet att kombinera 
med en planskild järnvägskorsning, eftersom vägen då blir direkt ansluten till 
Köpingsvägen och bron över järnvägen. 
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Figur 52,  Grov skiss på en lösning med ny bro över järnvägen. En mer högupplöst bild finns redovisat i ett separat dokument. 



Norra Stafettgatan
En första åtgärd för norra Stafettgatan bör vara att utreda om dess funktion som 

racingbana ska behållas eller inte. Huruvida det ska gå att hållas racingtävlingar på 

gatan, är en fråga som behöver hanteras innan ett mer konkret åtgärdsförslag kan 

tas fram. Några av fördelarna med att ha kvar möjligheten att köra racerlopp på 

gatan, är dess positiva inverkan på det lokala föreningslivet, Lindesbergs 

varumärke, turism och evenemangsmöjligheter. De negativa aspekterna med att 

behålla möjligheterna för racerlopp ligger främst i att gatans utformning inbjuder 

till snabba hastigheter och buskörning. Samtliga dessa åtgärdsförslag förutsätter 

att Stafettgatan inte förlängs norrut mot korsningspunkten Bergslagsvägen/Väg 50. 

Detta eftersom en sådan förlängning skulle innebära en större utredning och att 

vägen får en helt annan funktion. 

I ett alternativ där funktionen som racingbana behålls, blir åtgärdsförslagen 

mindre omfattande. Större ombyggnationer förhindras, eftersom bredden och 

längden måste bibehållas. Trots detta går det att vidta några åtgärder som får 

platsen att upplevas både mer trygg, säker och attraktiv för såväl bilister, 

fotgängare som cyklister. Genom målningar i vägen går det att skapa ett tryggt rum 

i vägrenen för de som rör sig till fots och med cykel, samtidigt som det smalnar av 

bilvägen. Kollektivtrafikens hållplatser kan göras mer synliga och få ett ökat 

utrymme i gatan. Det går även att använda temporära farthinder, exempelvis 

flyttbara chikaner. Vägvisning och skyltning för fotgängare till målpunkter längs 

sträckan kan öka känslan av att det är ett område som inte bara är till för de som 

åker bil. Det går även att förbjuda genomfartstrafik på sträckan. 
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I ett åtgärdsförslag där funktionen som racingbana inte bibehålls går det att göra 

större åtgärder. Vägbredden går att smalna av genom fysiska barriärer, så som 

betongblock, pollare eller en mittremsa. Dessa avsmalningar av bilvägen möjliggör 

för en bred gång och cykelbana längs Stafettvägens norra del. När vägen får 

samma bredd som motsvarande vägar som fyller samma funktion, kommer den 

inte längre upplevas lika attraktiv för buskörning. Dess syfte som kommer bättre 

motsvaras av dess utformning. Det går även att vidta med omfattande 

hastighetssänkande åtgärder. Detta kan vara chikaner, fartgupp, aktiva farthinder 

eller hastighetspåminnare. Norra Stafettgatan bör i detta alternativ påminna om 

exempelvis Fotbollsgatans eller Ishockeygatans utformning.

Ur ett rent trafikperspektiv vore det en god idé att ta bort möjligheten för racing 

på vägsträckan. De främsta fördelarna med detta skulle vara att gatans nya 

utformning kan bidra till en mer stadslik utformning av kvarteret som är mer 

anpassad till de verksamheter som finns på platsen i dag. Trafikmiljön för aktiva 

trafikanter och hastighetsefterlevnaden skulle även gynnas. Detta perspektiv är 

dock ett av många som behöver vägas in i beslutet om möjligheterna för racing. 



Det går även att införa olika typer av förbud och begränsningar att köra på 

Stafettgatans norra del. Ett alternativ är att förbjuda genomfartstrafik på 

vägsträckan. Detta skulle i teorin få bort den trafiken som kör på norra Stafettgatan 

utan ett faktiskt syfte, den så kallade ”buskörningen”. Förbud mot genomfartstrafik 

tenderar dock att inte efterlevas, och därför skulle kontroller och uppföljning av 

detta behöva ske med regelbundna mellanrum. 

Ett alternativ är även att endast tillåta transporter och kollektivtrafik på hela eller 

delar av sträckan, och förbjuda vanlig personbilstrafik. Alla verksamheter längs 

sträckan går att nå från andra vägar, med undantag för några korta bitar av 

Stafettgatan som skulle behöva vara tillgängliga. Detta alternativ behöver dock 

utredas mer noggrant för att undersöka hur väl verksamheterna går att angöra 

från de alternativa vägarna, och hur stora ombyggnationer av entréer etc. som 

skulle behövas. 

Det går även att stänga av vägen på mitten med fysiska barriärer. En sådan barriär 

skulle kunna finnas i höjd med de röda markeringarna i kartan. Samtliga 

verksamheter skulle då fortsatt gå att nå, men från olika håll, vilket de blåa 

markeringarna visar. Denna lösning förhindrar att det går att köra hela norra 

Stafettgatan i ett svep, vilket minskar benägenheten att busköra. De negativa 

aspekterna med detta är dels att kollektivtrafiken inte skulle kunna trafikera 

Stafettgatan på samma sätt som det göra i dagsläget, dels att belastningen på det 

övriga gatunätet skulle öka något, då trafiken skulle behöva välja andra vägar för 

att ta sig till målpunkter på Stafettgatan. 
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Antagen detaljplan 
idrott, 

verksamheter

Figur 53, Stafettgatan åtgärdsförslag



Infarterna från väg 50 och rastplatsen
I ÅVSen för väg 50 behandlas de tre infarternas trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

framkomlighet. I dagsläget finns det brister i alla tre korsningspunkter, främst med 

avseende på trafiksäkerhet. Samtliga korsningspunkter är olycksdrabbade och har 

en låg standard enligt ÅVSen. 

I Lindesberg finns det ett politiskt ställningstagande att utveckla den mellersta 

infarten till den primära. Den ska vara även vara prioriterad för tung trafik och 

farligt gods. Infarten ska vara en inbjudande och tydlig entré till staden. Den ligger 

även nära flera av de större exploateringsområdena, vilket gör att dess betydelse 

kommer öka i framtiden. 

Åtgärdsförslag till de tre infarterna finns beskrivet i ÅVSen för väg 50. Då 

Trafikverket är väghållare för väg 50, är det svårt för kommunen att bestämma 

över en eventuell ombyggnation. Kommunen bör däremot verka för att påverka 

och påskynda arbetet med åtgärdsförslagen. Den mellersta infarten bör vara 

prioriterat i detta läge. Kommunen kan även jobba med tydligare skyltning vid 

infarterna som visar vilka målpunkter som nås vid vilken infart, samt styra trafiken 

till med mellersta infarten i högre utsträckning. 

Gällande rastplatsen vid den mellersta infarten har kommunen genomfört en 

rastplatsutredning som färdigställdes 2020. Denna utredning genomfördes då 

kommunen vill verka för en attraktivare och mer ändamålsenlig användning av 

ytorna. 
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För rastplatsen föreslås i rastplatsutredningen två typer av åtgärder, de som kan 

ske på kort sikt (inom fem år) och de som kan se på längre sikt (över fem år). På 

lång sikt föreslås en ny detaljplan för området, vilket skulle möjliggöra för reglering 

av markanvändning som tillåter exempelvis försäljningsverksamheter, attraktiva 

miljöer och parkeringar. Medans en eventuell detaljplan tas fram kan man 

exempelvis skylta förbud för lastbilar inom området samt utveckla en ställplats för 

lastbilar på Stafettgatan. 

Figur 54, Mellersta infarten



Vägvisning
I cykelplanen för Lindesberg framgår det att ett av åtgärdsförslagen är att tydligt 

märka ut de befintliga CG-vägarna, vilket denna utredning instämmer i. Detta görs 

förslagsvis genom skyltning och vägvisning. En snygg och enhetlig skyltning kan 

höja statusen på cykelvägarna, och få människor att upptäcka att det går att ta sig 

runt i staden på cykel. Vägvisningen uppmärksammar såväl gamla som nya 

cyklister om vilka vägval som finns, och vilka avstånd det är till olika platser. 

Vägvisningen för bilar i tätorten bör vara kontinuerlig, tydlig och logisk. Vägvisning 

är ett bra verktyg för att styra trafiken till de gator som är mest lämpade för större 

trafikmängder. En genomtänkt och systematisk vägvisning ökar framkomligheten 

samt säkerheten på vägar och gator. I alla former av vägvisning är det viktigt att en 

påbörjad vägvisning fullföljs, och att vägvisning sker i alla punkter där en trafikant 

kan känna osäkerhet. För Lindesbergs del är det viktigt att tänka över hur 

skyltningen ser ut från de tre infarterna till staden. Vilka målpunkter ska skyltas till 

från vilken infart? Vilken infart ska trafiken primärt styras till? Däröver bör den 

nuvarande skyltningen ses över, eftersom gatunätverket ständigt omformas och 

länkar skapas eller bryts. 
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Figur 55, Befintllig vägvisning



Sörlunda
Sörlunda har goda kopplingar till väg 50 och centrala Lindesberg. Eftersom flertalet 

målpunkter för boende i Sörlunda kommer finnas i centrala Lindesberg, är det 

viktigt att prioritera att det finns goda möjligheter att ta sig dit med samtliga 

trafikslag. I dagsläget finns både en busshållplats i närområdet, och en gång- och 

cykelbana som leder in till stadens centrala delar. Två övergångsställen behöver få 

ökad trafiksäkerhet genom hastighetssänkande åtgärder, dels övergångsstället 

som finns i direkt anslutning till Sörlunda, dels det övergångsställe som finns vid 

Skoglundavägen. Detta eftersom Örebrovägen måste korsas på dessa ställen för att 

ta sig från Sörlunda till busshållplatsen. 

Den trafikmängden som tillkommer på Örebrovägen till följd av exploateringen bör 

vara marginell, och Örebrovägen bör klara tillskottet utan problem. Om 

utvecklingsplanerna skulle medge en väldigt hög exploateringsgrad och ett stort 

antal boende skulle tillkomma, kan det dock bli aktuellt att räkna på 

trafikmängden i korsningspunkten mellan infarten till Sörlunda och Örebrovägen 

för att avgöra vilken utformning som är mest lämplig. En cirkulationsplats eller 

signalreglerad korsning skulle kunna påverka framkomlighet på Örebrovägen. 

80



Norslund
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Norslund ligger i anslutning till stadsbebyggelse, och 

kommer i högre grad än Sörlunda påverka lokalgator i 

trafiksystemet. För Norslunds del är det helt avgörande 

att veta hur omfattande exploateringen blir för att 

kunna bedöma dess påverkan på trafiksystemet. Oavsett 

exploateringsgrad är det viktigt att utreda vart infarten 

till området lämpar sig bäst, och hur korsningspunkterna 

ska utformas. 

I dagsläget tar man sig till området via vägen märkt med 

3 i kartan. Denna lämpar sig för de flöden som finns till 

området idag (hästverksamhet), men kommer inte räcka 

till för större trafikmängder. En förlängning på 

Slånbärsvägen (alternativ 2 i kartan) skulle troligen 

upplevas som en relativt naturlig förlängning till det nya 

området i det fallet att områdets exploatering inte blir 

allt för hög. 

Två andra lösningar skulle vara att dra nya vägar enligt 

alternativ 1 och 4. Sträckningen som visas i linje 1 skulle 

kunna vara en bra lösning, eftersom vägen då från 

början kan dimensioneras efter den ökade 

trafikmängdens storlek. Det skulle även vara den 

genaste vägen till centrala Lindesberg, och trafiken 

skulle inte behöva köra via lokalgator som 

Slånbärsvägen. En angöring till området via linje 4 

(Svarvarbacken) skulle troligen upplevas som en lång 

omväg, vilket gör att området upplevs som mer 

frånkopplat från övriga Lindesberg än nödvändigt. Det 

kan dock fungera som ett komplement till någon av de 

övriga anslutningarna för att få en ökad tillgänglighet 

och större spridning på trafiken. 

Den generella rekommendationen bör vara att 

åtminstone planera för två anslutningsvägar till 

området. Detta skulle dels sprida trafiken på fler gator, 

vilket minskar mängden på specifika gator, dels göra att 

området upplevs som mer integrerat i befintlig 

bebyggelse. Lövstavägen och Björkhyttevägens kapacitet 

bör eventuellt utredas om ett stort antal bostäder 

tillkommer. 

Området bör även planeras för att möjliggöra 

framkomlighet för kollektivtrafik. Närmsta busshållplats 

finns i dagsläget 750 m bort, vilket är i längsta laget. Om 

två gator ansluter till området skulle busstrafiken kunna 

göra en rundkörning i området (in ena vägen, ut andra) 

istället för att göra en skaftkörning. 

Den GC-infrastruktur som finns i anslutning till Norslund

i dagsläget är något osammanhängande och 

okonsekvent. Gång- och cykelbanor till centrum och till 

närmsta skola finns i dagsläget, men det bör säkerställas 

att dessa håller en god kvalitet, är sammanhängande 

och har trafiksäkra passager över bilvägar. 

1 2
3

4

Figur 56, Befintllig vägvisning



Lindesby
Utformningen och byggnationen av Lindesby är redan i full gång. De brister som 

identifierats i denna utredning avseende transportmöjligheter till/från och inom 

Lindesby handlar främst om bristande kollektivtrafik och cykelbanor. En 

förutsättning för vidare exploatering av området bör vara att kollektivtrafik 

tillgängliggörs i närområdet, exempelvis via Nyborgsvägen, Torphyttenvägen eller 

vägen som beskrivs i PM nordvästra Lindesberg som sträcker sig från Stafettgatan 

till Stadsskogsvägen. 

Vidare behövs gång- och cykelbanor som länkar bostadsområdet till viktiga 

målpunkter i Lindesberg. Torphyttevägen bör vara prioriterad, eftersom den 

kommer utgöra en viktigt länk mellan Lindesby och norra delarna av Lindesberg. 

Gång- och cykelbanor till broarna vid Loppholmarna behöver även finnas, 

eftersom detta kommer bli den genaste vägen till centrala Lindesberg. Säkra 

skolvägar till Lindbackaskolan och Brotorpsskolan bör prioriteras. Dessa nås bäst 

via Stadsskogsvägen/Idrottsvägen, vilka i dagsläget inte har någon gång- eller 

cykelbana. 

Nya förskolor i området, exempelvis Solberga, bör med fördel ha en infrastruktur 

där så lite biltrafik som möjligt behöver åka på små villagator. Det är även viktigt 

att arbeta med åtgärder för att få fler att resa hållbart till/från målpunkter 

(exempelvis förskolor) i Lindesby. För att underlätta aktivt resande till de många 

arbetsplatser och målpunkter som finns i nordvästra Lindesberg bör det även 

anläggas en gång- och cykelbana längs hela Stafettgatan. 
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07

Utvärdering
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Prospect Title ( Ch a n g e In Master)

Utvärderingsmetod – övergripande för tätorten
Baserat på de aspekter som redovisats för respektive trafikslags attraktivitet, har 

ett antal utvärderingskriterier tagits fram. Genom en samlad bedömning baserat 

på utvärderingsmetoden går det att identifiera vilka brister på en mer 

övergripande nivå som finns kopplat till de fyra trafikslagen bil, kollektivtrafik, gång 

och cykel. En bedömning har gjorts utifrån hur väl dagens trafiksystem fungerar 

samt vilken potential det finns att förbättra trafiksystemet med de åtgärder som 

redovisas senare i rapporten. Samtliga åtgärdsförslag är kopplade till ett eller flera 

av de utvärderingskriterier som presenteras i bilden. 

Gång och cykel

▪ Säkra skolvägar – Hur väl det går att ta sig till förskolor och skolor på ett 
säkert vis till fots eller på cykel utvärderas. Saker som säkra passager och 
korsningspunkter samt förekomst av säker infrastruktur inkluderas. 

▪ Sammankopplat GC-nät – Hur väl olika länkar i GC-nätet kopplas till 
varandra, om det finns platser utan GC infrastruktur, samt barriäreffekter 
utvärderas här. 

▪ Attraktivitet – Här utvärderas huruvida gång och cykelresor i Lindesberg är 
enkla att genomföra, vetskapen om möjligheterna att gå och cykla finns, 
och ett aktivt arbete finns för att främja gång- och cykelresor. 

▪ Trafiksäkerhet – En utvärdering görs hur säkert det är att ta sig runt till fots 
och på cykel i Lindesberg. Korsningspunkter, hastigheter, passager och 
underhåll inkluderas här. 

▪ Konkurrenskraft – Hur väl gång- och cykelresandet står sig mot övriga 
trafikslag utvärderas. 
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Kollektivtrafik

▪ Konkurrenskraft – Hur väl kollektivtrafiken står sig mot övriga trafikslag 
utvärderas.

▪ Utbud – Antal linjer, avgångar och destinationer är avgörande för 
utvärderingen av utbudet av kollektivtrafik i en stad. 

▪ Attraktivitet – Korta restider, pålitlighet, hög turtäthet och god kvalitet och 

service är några av de saker som ger en attraktiv kollektivtrafik, och 

därmed utvärderas för Lindesberg. 

▪ Möjlighet till kombinationsresor - Tillgången till cykel- och bilparkeringar 

vid större hållplatser för kollektivtrafik utvärderas.

▪ Tillgänglighet till hållplatser – Har utvärderats genom att studera avstånd 

till hållplatser från bostadsområden och viktiga målpunkter.  

Bil

▪ Trafiksäkerhet –Hastighetsgränser, olycksstatistik och trafiksäkra 

korsningspunkter utvärderas. 

▪ Konkurrenskraft – Hur väl bilen står sig mot övriga trafikslag utvärderas.

▪ Framkomlighet – Hur väl det går att ta sig fram i tätorten med bil 

utvärderas. 

Figur 57, Utvärdering



Utvärdering av nuläget  
I bilden till höger har en sammanvägs bedömning av dagens trafiksystem i 

Lindesberg gjorts. Bedömningen har dels tagit hänsyn till de platser och 

övergripande kommentarer som lyfts tidigare i kapitlet, dels en generell 

bedömning av hur väl trafiksystemet som en helhet fungerar. 

De kriterier som utvärderats har tilldelats poäng på en tregradig skala. Om endast 

en ”tårtbit” finns i bilden, har kriteriet tilldelats det sämsta betyget. Om tårtbiten 

är full har kriteriet fått ett bra betyg. 

Detta kapitel har endast redogjort för de delar i trafiksystemet som fungerar 

mindre bra. När utvärderingen i bilden till höger gjorts har dock samtliga bitar av 

trafiksystemet tagits hänsyn till, även de saker som fungerar bra redan idag.  

Bilen är det fordonsslag som får högst betyg i bilen till höger, eftersom det på ett 

övergripande plan anses gå att ta sig fram med bil i hela tätorten på ett säkert, 

konkurrenskraftigt och framkomligt vis. Med detta sagt finns det flertalet brister på 

specifika platser kopplat just till bilen. Kollektivtrafiken inom tätorten har i 

dagsläget en låg konkurrenskraft som en följd av bland annat dåligt utbud, låg 

attraktivitet och hållplatslägen som borde ses över. För gång och cykel varierar 

både kvaliteten och tillgången till infrastruktur stort inom tätorten. Stora brister 

finns främst kopplat till säkra skolvägar, saknade länkar och mjuka åtgärder för att 

öka hållbart resande. 

Sammantaget kan sägas att stora delar av dagens Lindesberg fungerar relativt väl 

med avseende på trafiken. Däremot finns ett antal specifika platser som har vissa 

utmaningar både för bil, kollektivtrafik och gång & cykel. Dessa utmaningar är av 

varierande storlek och på olika platser i tätorten, men kopplar ofta an till problem 

med säkerhet eller framkomlighet. 

Bondskogsvägen

Björken
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Figur 58, Utvärdering Lindesberg



Åtgärdsförslagens påverkan på trafiksystemet
I bilden till höger har en sammanvägd bedömning av det framtida trafiksystemet i 

Lindesberg gjorts baserat på de fysiska åtgärder som finns redovisade i föregående 

kapitel. Bedömningen har tagit hänsyn till hur de olika åtgärdsförslagen bedöms 

förbättra trafiksituationen i tätorten. 

På nästa sida redovisas en utvärdering av varje område som har studerats i 

analysen. Utvärderingen på nästa sida visar framtidsbilden om de olika områdena. 

Bilderna visar hur de olika åtgärdsförslagen bidrar till en förbättrad trafiksituation 

för de olika färdmedlen. Samtliga utvärderingar på nästa sida har utgått ifrån det 

grundläge som presenterades på föregående sida. Inga nulägesbedömningar har 

gjorts för de olika fokusområdena, utan endast en utvärdering av en potentiell 

framtid med de åtgärdsförslag som presenterats. 

När utvärderingen av respektive fokusområde gjorts har det lokala perspektivet 

bekatats. Exempelvis har åtgärdsförslagen för Dalkarlshytteområdet utvärderats 

endast med avseende på hur trafiksituationen förbättras på den exakta platsen. 

Detta är i sin tur en liten pussebit i hela Lindesbergs trafiksystem. Därför behöver 

åtgärder göras på flera olika platser, som berör flera olika kriterier för att uppnå en 

önskvärd funktion i trafiksystemet som en helhet. 

Utvärderingarna på nästa sida är ett enkelt och snabbt sätt att få en överblick över 

vilka förbättringar som åtgärder inom ett specifikt område ger. Exempelvis går det 

att se att en satsning på infarterna från väg 50 & rastplatsen fokuserar på 

förbättringar för biltrafiken. Åtgärderna på Norra Stafettgatan visar i sin tur 

förättringar för kollektivtrafik, gång och cykel, men en minskad framkomlighet för 

biltrafiken, medans åtgärderna för Dalkarlshyttan och Arenana/Lindeskolan ger 

förbättringar för samtliga trafikslag. 

Bondskogsvägen

Björken
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Figur 59, Utvärdering med åtgärdsförslag



Björke
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Goda exempel
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Luleå kommun har ett initiativ som kallas 

för cykelbiblioteket. Initiativet finns även 

i andra kommuner i landet. För att öka 

andelen hållbara transporter så finns det 

möjlighet för medarbetare att låna cyklar 

från cykelbiblioteket. I cykelbiblioteket 

finns det även möjlighet att låna elcyklar 

och lådcyklar. 

Exempel på åtgärder från andra kommuner - cykel

Många kommuner i landet har testat olika typer av åtgärder för att 

främja resandet med cykel. Nedan beskrivs några exempel från olika 

kommuner. 
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Cykelfrämjandets kommunvelometer är 

en stor nationell granskning av 

kommunernas arbete med cykelfrågor. 

Granskningen belyser vilka styrkor och 

svagheter som finns i kommunen, samt 

möjliggör en jämförbarhet mellan 

kommer av liknande karaktär. 

https://cykelframjandet.se/kommunvelo

metern/

Certifiering av cykelvänliga arbetsplatser är ett 
bra sätt att uppmuntra de arbetsplatser som 
gör det lättare för medarbetare att cykla till 
jobbet och i tjänsten. Det finns fler olika system 
inom detta, men ett exempel är plattformen 
https://cykelvanligarbetsplats.se/.  

I bland annat Stenungsund, 

Borås, Gävle, Södertälje, 

Alingsås och Ljusdal arbetar 

man med att få fler att cykla 

på vintern genom kampanjer 

och erbjudanden om 

exempelvis gratis dubbdäck, 

reflexer och lysen.  

https://cykelframjandet.se/kommunvelometern/
https://cykelvanligarbetsplats.se/


För att främja gångresor har Huddinge precis startat ett pilotprojekt 

där de satt upp gångvägvisningsskyltar i centrala Huddinge. 

Bland annat Huddinge och Växjö kommun arbetar aktivt med att 

främja resor till fots. Kommunen har därför tagit fram en gångplan 

för kommunen. Planen pekar på ett antal insatsområden som är 

viktiga att arbeta med för att öka andelen resor till fots.  

Exempel på åtgärder från andra kommuner - fotgängare

Många kommuner i landet har testat olika typer av åtgärder för att 

främja gångresor. Nedan beskrivs några exempel från olika 

kommuner. 
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Flertalet kommuner arbetar aktivt med att skapa trygga och 

inbjudande tunnlar för fotgängare och cyklister. I exempelvis 

Täby kommun arbetar man aktivt för att rusta upp och öka 

tryggheten i kommunens gång- och cykeltunnlar genom en 

tunnelstrategi. 

I bland annat Katrineholm och Varberg har kommunen tagit 

fram planer och strategier för hur det offentliga rummet ska 

göras tryggare och mer inbjudande med hjälp av belysning och 

ljussättning. Detta skapar ett stadsrum som är vackert och 

tryggt att röra sig i till fots de mörka tiderna av dygnet. 



Söderköpings kommun har ett initiativ som heter Trafikgården. 

Trafikgården är en trafikmiljö med gator och trafikmärken i miniatyr. 

Den är anpassad för barn i åldern 4-10 år. Här kan barn, i sällskap 

med vuxen, på ett verklighetstroget sätt lära sig trafikregler.

https://www.soderkoping.se/samhalle-trafik/gront-

lek/trafikgarden/

Exempel på åtgärder från andra kommuner - skoltrafik

Många kommuner i landet har testat olika typer av åtgärder för att 

främja hållbara skolresor. Nedan beskrivs några exempel från olika 

kommuner. 

Global Designing Cities Initiative har 
publicerat en guide på hur gator kan utformas 
utifrån barns perspektiv. 

https://globaldesigningcities.org/streets-for-
kids/

Runbacka skolor fick 2019 en ny plats där föräldrar kan lämna av 

sina barn. Ytan ligger 150 meter från skolans entré och här är 

trafiken enkelriktad utan backande rörelser.

https://www.sollentuna.se/trafik--resor/Trafiksakerhet_2/Saker-

trafikmiljo-runt-skolor/Exempel-fran-arbetet-med-Sakra-

skolvagar/tryggare-trafikmiljo-vid-runbacka/
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Cykelfrämjandet har tagit fram en handbok om cykellekar med tips på olika

cykellekar som kan används för inspiration till skolan och som även har tips

på lekar för barn i skolåldern.

Barn kan lära sig om aktiv transport och trafiksäkerhet på lekfulla sätt i alla 

åldrar. Att använda cykeln som en del av vardagen på skolan är ett bra sätt 

att uppmana till fysisk aktivitet, men det är också ett sätt för att ta med 

vanan utanför skolan. Genom cykellek tränar barnet balans, 

rumsuppfattning, avstånds- och fartbedömning. Detta är både för små och 

äldre barn och kan vara ett bra sätt för dem att använda cykeln genom 

samarbete. 

Mer inspiration kan hämtas på: https://cykelframjandet.se/wp-

content/uploads/2021/03/cykellek-pockethandbok-tryck.pdf.

https://www.soderkoping.se/samhalle-trafik/gront-lek/trafikgarden/
https://globaldesigningcities.org/streets-for-kids/
https://www.sollentuna.se/trafik--resor/Trafiksakerhet_2/Saker-trafikmiljo-runt-skolor/Exempel-fran-arbetet-med-Sakra-skolvagar/tryggare-trafikmiljo-vid-runbacka/
https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2021/03/cykellek-pockethandbok-tryck.pdf
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Slutsatser
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Slutsats 
Denna underlagsrapport till framtagande av en FÖP för Lindesbergs tätort har 

beskrivit och analyserat tätortens trafik- och transportsystem. Detta har gjorts för 

samtliga trafikslag; motortrafik, kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik. Syftet 

med utredningen är att genom en nulägesanalys identifiera brister och behov samt 

föreslå åtgärdsförslag. Dessa ska i sin tur bidra till att utveckla Lindesberg i en 

riktning som medför att det ska vara enkelt, tillgängligt och möjligt att resa med 

samtliga trafikslag inom tätorten. 

På en övergripande nivå har de olika trafikslagen utvärderats genom en samlad 

bedömning. Denna har gjorts utifrån hur väl dagens trafiksystem fungerar, samt 

vilket potential som finns för förbättring. Samtliga åtgärdsförslag i rapporten 

kopplar till de utvärderingskriterier som tagits fram grundat i viktiga aspekter för 

respektive trafikslags attraktivitet. 

Resultaten av utredningen påvisar att det finns en utvecklingspotential för 

Lindesbergs tätort, både med avseende på infrastruktur och strategier/planer på 

kommunnivå. Nedan listas några av de viktigaste punkterna som återkommer i 

rapporten, och som anses särskilt viktiga för att utveckla och förnya Lindesbergs 

transportsystem:

• Mål, strategier och visioner om trafiksystemets utveckling bör tas fram och 

förankras politiskt. 

• Det saknas i dagsläget ett aktivt arbete med att främja hållbara resor inom 

kommunen.

• För att stärka kollektivtrafikens attraktivitet och tillgänglighet behöver dess 

utformning ses över, både med avseende på förbättrad infrastruktur och utbud, 

men även påverkansåtgärder för att öka antalet resenärer. 
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• Den barriäreffekten som Bottenån och järnvägen utgör kan komma att bli större 

problem då orten växer. På sikt kan fler planskilda korsningar och broar 

behövas.

• Hastigheterna i tätorten är höga. Detta behöver åtgärdas, främst med tanke på 

trafiksäkerhet.

• Vid framtida planering av verksamheter som alstrar stora trafikmängder, bör 

man ta hänsyn till det omkringliggande gatunätets kapacitet och utformning i 

hög grad. Detta för att undvika att skapa nya problem med stora trafikmängder 

på små villagator. 

• Vid exploatering av nya bostadsområden behöver kommunen säkerställa att 

dessa har god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelinfrastruktur, redan 

vid inflytt.

Utifrån den bedömning som gjorts under arbetet med denna studie finns det 

platser och åtgärder som bör prioriteras högre än andra, likväl är det vissa av 

åtgärdsförslagen som sannolikt kan vara för omfattande att genomföra på en och 

samma gång till följd av dess omfattning. Det finns olika sätt att öka förståelsen 

kring vilka fysiska åtgärder som bör prioriteras. En viktigt del bör dock vara att 

skapa en bra bild av hur invånare i Lindesberg rör sig i dagsläget, och hur de vill 

röra sig i framtiden. Detta kan exempelvis göras med en RVU med riktade frågor 

kring färdmedel och olika stråk och passager. Med ett bra underlag kring den 

typen av frågeställningar är det sannolikt lättare att göra en bedömning om vilka 

åtgärder som bör prioriteras. Samtidigt är det också viktigt att påpeka att de 

åtgärdsförslag som tagits fram i denna studie ofta utgår från att göra situationen 

så bra som möjligt. Med det sagt är det viktigt att förbättra situationen i den 

utsträckning som det är finansiellt rimligt, än att inte göra något alls.



Utöver förändringar i den fysiska miljön bör det också analyseras vilka regleringar 

och styrmedel Lindesberg kan använda sig av för att uppnå en önskad utveckling 

av transportsystemet. Detta kan exempelvis ske genom att integrera kriterier och 

principer som främjar hållbara resor i olika planeringsskeden såsom restidskvoter 

vid lokalisering av nyexploateringar, eller krav på cykelparkering vid bostäder, 

handel och kontor. Andra viktiga styrmedel är tillgång till och kostnad för parkering 

av bilar som kan minska både bilinnehav och bilresandet. Även här krävs en 

planering som innebär att attityd- och beteendepåverkande åtgärder kan förhöja 

effekten av ny eller förbättrad infrastruktur. Det finns också en stor potential att 

öka det hållbara resandet i kommunen baserat på befintlig infrastruktur och 

utbud, enbart genom god information och kampanjer.
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Bilagor
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Exempel på alternativa vägar utan Prästbron 

Dalkarlshyttan
- Lindesby

7 min tidsskillnad

Björkhagaskolan
- Lasarettet

7 min tidsskillnad

Resecentrum
- Arenan

10 min tidsskillnad
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