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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 
 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostads- och centrumbebyggelse, en 
stadsdelspark samt renovering och komplettering av delar av det befintliga 
bostadsbeståndet med tillhörande utemiljöer och bostadskomplement. Planen 
möjliggör också en expansion av Björkhagaskolan.  Förändringar i området ska göras 
på ett sätt så att värden i den befintliga stadsplanestrukturen kan tillvaratas. Syftet 
med detaljplanen är också att möjliggöra för en stadsdel med trygga utemiljöer och 
platser för lek, rörelse, vila och social samvaro. Vidare syftar planen till att möjliggöra 
för en större funktionsblandning. Detaljplanen ska bidra till en ökad tillgänglighet 
inom området genom möjligheter till en förändrad trafik- och rörelsestruktur. 

Förslaget innebär rivning av sex flerbostadshus och uppförande av nya 

flerbostadshus, rad- eller kedjehus samt möjlighet till verksamhetslokaler. Jämfört 

med ursprunget ökar antalet bostäder i planområdet med cirka 100 lägenheter. 

Antalet kan variera beroende på lägenhetsstorlekar i den nya bebyggelsen och hur 

stora delar av bebyggelsen som kommer att nyttjas för verksamheter inom 

planområdet. 
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PLANBESKRIVNING 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som anger tillåten markanvändning 
för mark- och vattenområden. Det är plankartan som har juridisk kraft medan 
planbeskrivningen och tillhörande bilagor innehåller information som förklarar 
planens syfte, avsikt, förutsättningar och annat typ av underlag som påverkar planen. 
 

OM DETTA DOKUMENT 

Detta dokument är en beskrivning av detaljplanen. Det innehåller en detaljerad 
beskrivning av planbestämmelserna och de ställningstaganden som har gjorts utifrån 
dem. Dokumentet behandlar även förutsättningarna och tidigare ställningstaganden 
som berör området. Slutligen finns även en beskrivning av hur ett genomförande av 
detaljplanen ska hanteras. 
 

PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar: 

- Planbeskrivning (detta dokument) 

- Plankarta 

- Samrådsredogörelse (efter samrådet) 

- Miljöundersökning 

- Fastighetsförteckning 

Utredningar och underlag som är bilagor till planen: 

- Bullerutredning, Soundcon, 2021-02-24 

- Dagvattenutredning, Tyréns, 2021-03-31 

- Kulturmiljöanalys, White, 2021-05-11 (rev 2021-09-09) 

- Geoteknisk utredning, VIAK, 1965-01-13 

- Sol- och skuggstudie, White, 2022-09-16 

 

PLANPROCESSEN 

Planprocessen regleras genom Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och den 

syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämplig på den 

specifika platsen. I planarbetet vägs allmänna och enskilda intressen mot 

varandra.  

Planprocessen består av ett flertal skeenden och av dessa är två extra viktiga, 

samråd och granskning. Under samråd och granskning ställs förslaget till 
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detaljplanen ut bland annat på kommunens webbplats för att kunna samla in 

yttranden från sakägare, allmänhet, företag och myndigheter.  

  

 

 

 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 

2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Utökat planförfarande används när det finns ett större allmänt intresse eller när 

planen kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet. 
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BAKGRUND OCH VISION 

Lindesbergsbostäder AB har ett lägenhetsbestånd om drygt 400 lägenheter i 
Hagaberg (varav ca 300 lägenheter ligger inom planområdet och övriga på 
Lingonvägen söder om planområdet). Inom bebyggelsen finns också två förskolor och 
fem gruppboenden i ombyggda lägenheter (ca 60 lägenheter har inom planområdet 
konverterats på detta sätt). Husen är uppförda i slutet av 1960- och början av 1970-
talet och deras tekniska livslängd närmar sig slutet vilket medför stora 
renoveringsbehov. Området kämpar med socialt utanförskap och förutsättningarna 
för jämlikhet och integration med övriga Lindesbergs tätort behöver förbättras. En 
omfattande utvecklingsprocess startades 2020 under namnet Framtidens stadsdel i 
Lindesberg, där Fastigheter i Lindesberg AB (Falab) och Lindebergsbostäder AB 
(Libo) i dialog med Lindesbergs kommuns förvaltningar och andra nyckelaktörer 
tagit fram en struktur- och färdplan för området som godkändes av styrelsen i Falab 
och Libo i juni 2021. 

Struktur- och färdplanen pekar ut en vision för stadsdelen och verktyg för att sträva 
mot visionen. Verktygen handlar om att arbeta med både organisatoriska, sociala och 
fysiska åtgärder och för att sträva mot visionen krävs samverkan mellan 
kommunförvaltningar, kommunala bolag, näringsliv och civilsamhället.  

Detaljplanen är den första etappen av den fysiska förnyelsen inom Libos fastigheter 
norr om Björkhagaskolan och möjliggör de fysiska förändringar som pekas ut i 
struktur- och färdplanen för Framtidens stadsdel. De fysiska förändringarna ska bidra 
till visionen genom att möjliggöra för: 

- Trygg miljö för barn och unga i hemmet, skolan och på fritiden 

- Platser inomhus och utomhus för lek och aktivitet, vila och gemenskap, hälsa 
och rörelse. 

- Platser och lokaler för samhällsfunktioner och föreningsverksamhet 

- Långsiktigt god markhushållning 

- Lokaler för företagande och utbildning 

DETALJPLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostads- och centrumbebyggelse, en 

stadsdelspark samt renovering och komplettering av delar av det befintliga 

bostadsbeståndet med tillhörande utemiljöer och bostadskomplement. 

Planen möjliggör också en expansion av Björkhagaskolan.  Förändringar i 

området ska göras på ett sätt så att värden i den befintliga 

stadsplanestrukturen kan tillvaratas. Syftet med detaljplanen är också att 

möjliggöra för en stadsdel med trygga utemiljöer och platser för lek, rörelse, 

vila och social samvaro. Vidare syftar planen till att möjliggöra för en större 

funktionsblandning. Detaljplanen ska bidra till en ökad tillgänglighet inom 

området genom möjligheter till en förändrad trafik- och rörelsestruktur. 
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LÄGE 

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Lindesbergs tätort i området 

Hagaberg. Planområdet avgränsas i öster av Björkhyttevägen, i norr av 

Lövstavägen och i väster mot Vita stigen och grönområde. I söder avgränsas 

området av Björkhagaskolan.  

 

 
Översiktskarta med planområdet markerat i rött.  
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Planområdet inom röd markering 

 

PLANFÖRSLAG 

I planen föreslås en fysisk förnyelse av området genom att rusta upp utvalda 
byggnader samt att tillföra ny bebyggelse, nya publika ytor, funktioner och 
användningar med syfte att öka stadsdelen attraktivitet och främja den 
ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Detaljplanen möjliggör den 
första etappen i den fysiska förnyelsen. 

Förslaget innebär rivning av sex flerbostadshus (”blå gården”, 
Björkhyttevägen 57-63 och del av ”gula gården”, Björkhyttevägen 83 och 97). 
Totalt innehåller dessa byggnader idag 117 hyresrättslägenheter. I 
byggnaderna finns också 57:ans gruppboende och Haga förskola med en 
avdelning. 

Förlaget innebär nya flerbostadshus och rad- eller kedjehus med bostäder, 
sammanlagt cirka 300 bostäder. 
 

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR 

Målet med planen är att rusta och utveckla området och att integrera det med 
omgivningen och övriga tätorten. Detta sker genom att rusta upp befintlig 
bebyggelse och tillhörande utemiljö, möjliggöra för ny bebyggelse med en 
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blandning av bostäder och verksamhetslokaler, samt tillföra publika platser i 
form av lågfartsgator, park- och torgmiljöer. Inom planområdet möjliggörs 
både bostadskomplement som möteslokaler och tvättstugor för Libos 
hyresgäster, och offentlig och kommersiell service inom ett nytt, förstärkt 
stadsdelscentrum.  

Trafik- och parkeringsstrukturen förändras för att bättre tillgodose dagens 
behov och förväntningar och ge förbättrade förutsättningar för gång- och 
cykeltrafik inom och till området. Nya lokalgator med låg hastighet och med 
längsgående kantstensparkering tillförs. Från norr till söder anläggs ett gent 
gång- och cykelstråk. Även Björkhyttevägen föreslås kompletteras med gång- 
och cykelbana på kommunal mark. 

  

Illustrationsplan 
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MARKANVÄNDNING 

Inom planområdet möjliggörs flera markanvändningar för att kunna uppnå planens 
syfte: 

C – Centrum: Utemiljöer i form av park, torg etc. Lokaler för offentlig och/eller 
kommersiell service, kontor, samlings- och möteslokaler, butik, café etc. Bil- och 
cykelparkering för arbetande och besökande till centrumlokalerna. 

B - Bostäder: Bostäder i flerbostadshus och rad-, par- eller kedjehus. 
Bostadskomplement som tvättstugor, gemsamhetslokaler, etc. Gruppbostäder. Bil- 
och cykelparkering för boende och besökande till bostäderna. Inom användningen 
bör också medges lokaler för mindre icke-störande verksamheter i den omfattning 
som prövas lämpligt, som ett led i att uppnå detaljplanens syfte om ökad 
funktionsblandning och möjlighet till företagande. 

P – Parkeringshus. Mindre centrumfunktioner som komplement till parkering i form 
av exempelvis kiosk/butik, biltvätt/rekond, cykelverkstad. 

PARK – allmän park med tillhörande anläggningar, gång- och cykelvägar, grillplatser 
etc. 

GATA – allmän gata med tillhörande funktioner som kantstensparkering, 
angöringszon för leveranser och avfallshämtning, gatuträd, gång- och cykelbana. 

NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR 

Områdets grönstruktur förändras genom att ett parkområde tillskapas inom 
fastigheten Hagaberg 11:5. Parken ska innehålla ytor för lek, samvaro och 
aktivitet och vara en central plats i området mellan skolan, torget och 
bostäderna, både nya och gamla. Inom fastigheten Hagaberg 1:1 tas en del av 
nuvarande park istället i anspråk för ett parkeringshus. 
Förändringen av grönstrukturen syftar till att skapa ett öst-västligt stråk 
genom stadsdelen, som väster om planområdet kopplar till befintlig 
stadsdelslekplats och pulkabacke. Grönstråket kopplar till områdets 
stadsdelcentrum i planområdets sydöstra del och kan bidra till ökad trygghet, 
fler anledningar för fler befolkningsgrupper att vistas i stadsdelen och stärkta 
upplevelse- och rekreationsvärden för de boende i bostadsområdet. 

Inom planområdet finns en trädallé som bedöms omfattas av det generella 
biotopskyddet. Planförslaget innebär att allén finns kvar.  

Vid utveckling av området måste marken runt denna trädallé hanteras med stor 
försiktighet och med hänsyn till trädens rötter.  
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Trädallé inom planområdet 

 

 Röd markering – större sammanhängande områden där grönska försvinner.  
Grön markering – områden där större sammanhängande områden av grönska bevaras.  

1 

2 

3 
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Orange markering – större sammanhängande område där ny grönska tillskapas. 

 

STÖRRE SAMMANHÄNGANDE OMRÅDEN MED GRÖNSKA SOM PÅVERKAS 

Område 1: Området vid Vita stigen utgörs idag av parkliknande naturmark med 
gräsytor och träddungar. Träd och sly har nyligen gallrats. Träd som utmärker sig och 
som kommer att tas ner vid detaljplanens genomförande är mindre björkar, aspar och 
lönnar (ca 15-20 cm i diameter) samt några stycken större björkar och en tall (ca 40-
50 cm i diameter). Området innehåller även några äldre och lite säregna rönnar och 
tallar närmast hyreshusen. 

 
Bilden visar karaktären på naturmarken inom område 1 som kommer att exploateras och bebyggas med 

parkeringshus vid detaljplanens genomförande. 

Område 2: Område med gallrad dunge som bedöms ha triviala naturvärden. 

Område 3: Långsträckt naturmark med träddungar och stenblock längs 
Björkhyttevägen. Trädbeståndet består till största delen av björkar och andra lövträd 
varav många är yngre. Naturmarken kommer till största delen att tas bort vid 
detaljplanens genomförande då Björkhyttevägen breddas och nya infarter, 
parkeringsytor och utemiljö till bostäder anläggs. 
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Bilderna visar karaktären på naturmarken inom område 3 som kommer att exploateras vid detaljplanens 

genomförande. 

ENSKILDA TRÄD 

Spritt i området finns flera stora uppväxta träd på bostadsgårdar, längs gångstråk och 
vid parkeringsytor. Ambitionen är att bevara så många träd som möjligt. Det kommer 
att krävas markarbeten i närheten av samtliga träd och det behöver utredas vid 
detaljprojektering om respektive träd kan bevaras och på vilket sätt. Det kan 
exempelvis vara att upprätta en skyddszon runt trädet där ingen för trädet skadlig 
aktivitet får ske utan tillstånd, rotkartering med vakuumsug för arbeten i träds rotzon 
etc.  Det behöver utredas vid detaljprojektering om respektive träd kan bevaras och 
lämpliga åtgärder för detta. 
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Exempel på stora uppväxta träd inom planområdet. 

 

RAS OCH SKREDRISK 

I samband med planens genomförande modelleras terrängen om vilket gör 
att ingen risk för skred förekommer efter planens genomförande.  

RADON 

Planområdet ligger i ett normal/lågriskområde för radon. Inga särskilda 
utformningskrav på bebyggelse föreligger.  

VATTEN 

LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Planområdet är inte topografiskt känsligt för att översvämmas vid stora regn. En del 
mindre lågpunkter har identifierats i planområdet. Dessa kommer att åtgärdas genom 
förändring av markens höjdsättning. 

DAGVATTEN 

Dagvatten ska omhändertas enligt utgångspunkterna i Lindesbergs översiktsplan. 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för avlopp där även 
dagvatten ingår. 
 
Utgångspunkten är att dagvatten ska omhändertas inom den egna fastigheten innan 
det släpps till det allmänna dagvattensystemet.  
 
Då planområdet innehåller flera kvarter som i framtiden kan styckas av till olika 
fastigheter innebär det att dagvattenlösningar behöver projekteras för varje etapp. 
 
En dagvattenutredning har tagits fram som visar att det inom planområdet finns goda 
förutsättningar för att hantera dagvattnet efter exploateringen. Enligt beräkning av 
behöver dagvattenflödena efter exploatering av Hagaberg 11:5, 11:6 och 11:7 
begränsas till totalt ca 560 l/s vid ett 5-årsregn och 1 100 l/s vid ett 20-årsregn. 
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I praktiken innebär det att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördröjas på 
egen fastighet genom lokalt omhändertagande av dagvatten. Ytvatten ska ledas till 
grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning sker till det kommunala 
ledningsnätet. 
 
I övrigt bör markytor intill nya byggnader planeras så att ytvatten inte rinner in i 
byggnader eller innestängs och magasineras på ett okontrollerat sätt. Dagvatten från 
gator och parkeringsplatser bör ledas till planteringar där det kan fördröjas och i viss 
mån renas innan det ansluter till det kommunala ledningsnätet. 
 
 
 

  
Principer för hantering av dagvatten inom kvartersmark. Blå pilar visar rinnvägar för ytvatten. 
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RISK FÖR HÖGA VATTENSTÅND 

Det föreligger ingen risk för höga vattenstånd.  

BEBYGGELSE 

Bebyggelsen i området består dels av renoverat befintligt fastighetsbestånd 
och dels av nybyggnation. Dessa olika delar ska komplettera varandra och 
bidra till att uppnå en blandning av bostadstyper i området. Bebyggelsen ska 
utformas så att det skapas en kvartersstuktur med tydliga gaturum och 
genom detta uppnås en ökad orienterbarhet i området.  

BEBYGGELSESTRUKTURER  

Befintligt bestånd i områdets västra del bibehåller sin grundstruktur med lamellhus i 
två plan grupperade kring bostadsgårdar. Ny bebyggelse består av olika 
bebyggelsetyper som syftar till att tillskapa fler boendeformer i området för att 
möjliggöra både kvarboende och inflyttning på ett sätt som befintligt 
lägenhetsbestånd inte förmår. I områdets norra del möjliggörs två punkthus i upp till 
åtta plan. I områdets nordöstra del möjliggörs för flerbostadshus i upp till tre plan 
och inredd vind, samt radhus/kedjehus i två till tre plan med tillhörande privata 
trädgårdar. Söder därom möjliggörs tre punkthus i fem till åtta våningar. Husen ligger 
mellan det nya gång- och cykelstråket som löper genom planområdet och 
Björkhyttevägen och omges av grönska. Längst söder i området, i anslutning till 
skolan, skapas ett torg och i anslutning till det en park. Öster om torget möjliggörs för 
en byggnad i upp till 16 våningar med en större sockel om 2-3 våningar innehållande 
lokaler för service, arbetsplatser och handel. 

  

Vy från Lövstavägen i norr.  Vy från husen öster om Björkhyttevägen. 
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Vy från Hagastråket mot områdets norra del. Vy från Björkhyttevägen mot söder. 

 

  
Vy från den nya parken mot norr  Vy från gröna gården mot hjärtat i söder.  

  

 
Vy från Björkhyttevägen mot norr. 
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Snedbild över parkeringshuset i väst. 

 

 

 

Illustrationsplan som visar principer för befintliga bostadsgårdar med entréer mot gården och möjlighet 
till privata uteplatser mot gården och baksidan; ny lokalgata mellan ny och befintlig bebyggelse samt den 
nya bebyggelsens struktur med entréer mot lokalgatorna och Björkhyttevägen. 

  

Vy från ny lokalgata mot norr, med 
parkeringsgarage i väster. 
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STADSBILD OCH GESTALTNING 

Viktiga mål för bebyggelsestrukturen och gestaltningen är: 

- Ökad orienterbarhet och rumslig integration. Den befintliga bebyggelsen består 
av en upprepning av ett fåtal hustyper placerade i ett långt nord-sydligt stråk och 
parkeringsytor längs hela den östra sidan mot Björkhyttevägen. Bostäderna är 
placerade för att skapa lugna bostadsgårdar utan genomströmning. Detaljplanen ska 
bibehålla de lugna bostadsgårdarnas kvaliteter (”Gröna” och ”gula gården”) men i 
övrigt förändra strukturen för en ökad orienterbarhet och rumslig integration.  

Det öst-västliga torg- och parkstråket blir ett nytt stadsdelscentrum som kopplar mot 
Vita stigen och grönstråket med Lövstagatans lekplats i väster. På parkeringsytorna 
längs Björkhyttevägen tillförs ny bebyggelse och på ömse sidor om den skapas tydliga 
publika rum i form av Björkhyttevägen och ”Hagastråket”, ett gent gång- och 
cykelstråk som kopplar till Björkhagaskolans huvudentré i söder och mot Norslund i 
norr.  

Nya höga hus blir orienteringsmärken och fondmotiv. 

 

Illustrationsplan som visar befintlig färgidentitet av gårdarna – Gula gården och Gröna gården.   
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- Publika rum som tillgodoser behov av lek, vila, social samvaro och upplevelse. 
Ny bebyggelse ska med sin placering och med entréer bidra till det publika rummet. 
Utemiljön ska gestaltas så att det är tydligt vad som är privata trädgårdar och 
uteplatser, halvprivata bostadsgårdar och publika rum och stråk. Detta är särskilt 
viktigt för nya punkthus. Befintliga marklägenheter föreslås få tydligt avgränsade 
privata uteplatser och/eller trädgårdar som ges en enhetlig gestaltning. Den nya 
parken och torget, ”hjärtat”, ska tillsammans med lokaler i bottenvåningar på den 
närmaste bebyggelsen bidra med plats för lek, vila, social samvaro och upplevelse. 

- Trygghetsupplevelse genom god belysning, god form-, färg och 
materialverkan. Ny och befintlig bebyggelse ska gemensamt skapa en god helhet 
med utrymme för mer arkitektoniska upplevelser än idag. De publika rummen är 
viktiga för att knyta ihop de olika kvarteren och skapa en logisk och trygg struktur. 
Belysning och gestaltning av de publika rummen ska bidra till trygghet och betona 
olika vardagsfunktioner. Karaktäristiskt för Hagaberg är de öppna hörn som bildas av 
byggnadernas placeringar och där man rör sig in och ut från de halvprivata gårdarna. 
Hörnen är viktiga att fortsatt hålla öppna och gröna och bör därför hårdgöras så lite 
som möjligt. 

Inför detaljplanens granskningsskede ska ett kvalitetsprogram tas fram som tydliggör 
de strukturella och gestaltningsmässiga kvaliteter som eftersträvas i områdets 
förnyelse. Kvalitetsprogrammet ska vara ett stöd vid projektering och lovprövning av 
utemiljöer, ny bebyggelse och ombyggnationer. 

 

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA BYGGNADER 

Stadsdelscentrum och bostäder ”Hjärtat” 

Byggnaden utformas med en större ”sockel” i två till tre våningsplan. Här placeras 
lokaler för publika verksamheter och möteslokaler i bottenvåningen. En till två 
trappor upp kan ges plats för kontorsarbetsplatser eller andra typer av lokaler som 
inte är direkt öppna för allmänheten. ”Sockeln” bidrar till en upplevelse av lägre skala 
när man rör sig kring byggnaden och den höga volymen med bostäder på plan 3 eller 
4 upp till plan 14 eller 15 placeras indragen från sockeln. Den höga volymen ska 
också placeras indragen från Björkhyttevägen för att minska skuggeffekt för 
befintliga bostäder öster om Björkhyttevägen. Målsättningen är att det eller de 
översta våningsplanen, plan 16 och eventuellt plan 15, ges ett publikt innehåll så att 
utsikten är öppen att ta del av. Från plan 16 syns både Råssvalen och Lindesjön och 
många bostäder får en utsikt som inga andra bostäder i kommunen har. 
Gestaltningsprinciperna ska förtydligas i kvalitetsprogrammet som tas fram till 
detaljplanens granskningsskede. 

Parkeringshus 

Parkeringshuset kan utformas med en tydlig koppling till Vita stigens natur-
/parkstråk. Detta föreslås göras genom att huset utformas delvis nedgrävt och förses 
med sluttande tak med sin lägsta del mot Vita stigen för att ge en upplevelse av 
byggnaden som en del av landskapet. Byggnadens tak bör utformas beträdbart 
och/eller med vegetation. Gestaltningsprinciperna ska förtydligas i 
kvalitetsprogrammet som tas fram till detaljplanens granskningsskede. 
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Illustration och principsektion för möjlig utformning av parkeringshuset. 

 

GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR BEFINTLIG BEBYGGELSE 

Renovering och upprustning ska tillvarata kvaliteter i den befintliga arkitekturen som 
dess horisontalitet, rena linjer och tydliga volymer. Gestaltningsprinciperna ska 
förtydligas i kvalitetsprogrammet som tas fram till detaljplanens granskningsskede. 
Se även kulturmiljöanalysen som är underlag till detaljplanen. 

PLANBESTÄMMELSER 

Bebyggelsens höjd regleras med nockhöjd. Av illustrationerna nedan framgår hur nockhöjd 

har beräknats. Höjd har tagits för en konstruktion med trästomme i samtliga nya 

byggnader. I byggnader med användning C har höjd även tagits för en högre bottenvåning 

för att möjliggöra lokaler. Teknikutrymmen, hiss och trapphus för att nå ut på eventuella 

takterrasser tillåts att lokalt överskrida nockhöjden. 
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Illustration som visar beräkning av nockhöjd för radhus och flerbostadshus som ligger till grund för 
plankartans bestämmelser. Bjälklagstjocklekar har dimensionerats för träkonstruktion. 

 

 

Illustration som visar beräkning av nockhöjd för punkthus som ligger till grund för plankartans 
bestämmelser. Bjälklagstjocklekar har dimensionerats för träkonstruktion. 

Det sexton våningar höga huset ”Hjärtat” regleras enligt illustration på plankartan. 

HÖJDSÄTTNING 

Bebyggelsen ska placeras och omgivande mark ska höjdsättas så att 
dagvatten inte rinner in i byggnader och källare. 
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KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Planen möjliggör en komplettering av offentlig och kommersiell service, se 
vidare ovan under Markanvändning. 

Vidare tillskapas en expansionsmöjlighet för Björkhagaskola inom 
planområdet. Detaljplanen medger en utbyggnad av Björkhagaskolans 
lokaler med en byggnad om maximalt 1000 kvadratmeter byggnadsarea. 
Skolgården kan utökas med ca 5500 kvadratmeter. 
Idag finns på Björkhagaskolan över 40 kvadratmeter skolgård per elev, 
beräknat på 500 skolelever. Om skolgården utvidgas och lokalerna byggs ut 
enligt detaljplanen kommer det fortsatt att finnas över 40 kvadratmeter per 
elev, beräknat på 600 skolelever. 

Grönsiskans förskola och Haga förskola nyttjar idag bostadsgårdar till friyta vilket ger 
mindre friyta till de boende. Lokalerna består av ombyggda bostadshus och är inte 
ändamålsenliga för verksamheten. Därför planeras Grönsiskan och Haga läggas ner 
och förskolan Björken, söder om planområdet, att byggas ut för att tillgodose behovet 
av förskoleplatser som uppstår till följd av nedläggningen.  

Inom planområdet möjliggörs ca 100 nya bostäder (netto efter rivningar och 
nybyggnation). En ökad befolkning innebär ett ökat behov av förskoleplatser. 
Prognos för behov av förskoleplatser i tätorten och lokalisering av eventuella nya 
förskolor med utgångspunkt från tidigare lokaliseringsutredning (se nedan under 
avsnittet Tidigare ställningstaganden) är ett arbete som drivs parallellt med denna 
detaljplan. Planen pekar inte ut någon plats för en större förskola inom planområdet. 
Förskola i begränsad omfattning som är inrymd i ett flerbostadshus kan dock 
betraktas som bostadskomplement. En förutsättning för en eventuell förskola i 
flerbostadshus är att tillräcklig friyta kan anordnas.  

SKYDDSRUM 

Skyddsrum finns i delar av bebyggelsen som föreslås rivas. Det är fastighetsägarens 
ansvar att tillse att nya skyddsrum tillskapas i motsvarande omfattning. Nya 
skyddsrum kan placeras i källare på ny bebyggelse, alternativt inrymmas i någon av 
de befintliga källare i planområdet som idag nyttjas som förråd. 

FRIYTOR  

Detaljplanen innebär en annan bebyggelsestruktur än idag. Marken som när 
stadsdelen byggdes låg i stadens utkant är idag omgärdat av annan 
bebyggelse. Hagaberg byggdes med ett stadsdelscentrum vid Konsum som 
inte finns kvar och området är därför inte någon naturlig nod i staden. Men 
när staden fortsätter växa finns en möjlighet att skapa en nod för lokal 
service för den östra delen av Lindesbergs tätort här, och även för omlandet. 
Det är ett sätt att utnyttja marken effektivt och samtidigt göra livsvillkoren i 
stadsdelen bättre. Här finns redan en av stadens två grundskolor i stadierna 
F-6 och mer service skulle kunna tillkomma.  

Förändringarna i strukturen och den mer effektiva markanvändningen tar sig uttryck 
i att parkeringsytor bebyggs och bilparkering förläggs i mer markeffektiva 
parkeringshus och/eller underjordiska parkeringsgarage. För att klara av 
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investeringar i utemiljöer och upprustning av befintliga bostäder finns också ett 
behov av att tillskapa nya bostäder. De nya bostäderna ger också ett förbättrat 
serviceunderlag. I detaljplanen föreslås dels bebyggelse i kvarter med egna friytor 
inom nya bostadsgårdar. Bebyggelse föreslås också genom punkthus längs 
Björkhyttevägen som ges en mindre halvprivat utemiljö närmast huset, men som 
också ska kunna nyttja parken i planområdet södra del. Punkthusen i norr kommer 
också att behöva ta del av den befintliga ”gula gården” som friyta. 

Alla bostäder kommer, med parken på kvartersmark inräknad som friyta för 
punkthusen i sydöst, att få tillgång till minst 20 kvm friyta per bostad.  

LEK OCH REKREATION 

I området finns ett rekreationsstråk kallat Vita stigen. Gångstråket dras om på den 
västra sidan av planerat parkeringshus. Samtidigt kan rekreationsområdet utvecklas 
med fler möjligheter till lek, aktivitet och vila. 

Vita stigen har potential att bli ett attraktivt naturstråk som knyter samman Hagaberg 
med grannområdena i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning.  

Närmaste lekplats är stadsdelslekplatsen vid Lövstavägen. Björkhagaskolans skolgård 
nyttjas också som lekplats under kvällstid och helger. Ombyggnationen av Hagaberg 
möjliggör ett större parkområde i söder med potential för en större stadsdelslekpark 
som kan locka både äldre och yngre barn. På respektive bostadsgård finns plats för 
bostadsnära lek.  

Inför detaljplanens granskningsskede ska ett kvalitetsprogram tas fram som bland 
annat tydliggör de strukturella och gestaltningsmässiga kvaliteter som eftersträvas i 
förnyelsen av utemiljöerna. Kvalitetsprogrammet ska vara ett stöd vid projektering 
och lovprövning av utemiljöer, ny bebyggelse och ombyggnationer. 

 

KULTURMILJÖ 

VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER 

Renoveringen av de delar av den befintliga bebyggelsen som ska rustas upp 
ska göras med utgångspunkt från arkitekturen. Ett kvalitetsprogram ska tas 
fram till detaljplanens granskningsskede som tydliggör förhållningssätt till 
1960-talsarkitekturen. Inga skyddsbestämmelser bedöms nödvändiga för 
befintlig bebyggelse och miljöer. Planen bevarar delar av den befintliga 
bebyggelsestrukturen och bygger vidare på den karaktäristiska strukturen 
med kringbyggda gröna gårdar som kopplas samman av publika gångstråk. 

STRANDSKYDD 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

GATOR OCH TRAFIK 

TRAFIKNÄT  

Den framtida gatustrukturen i området utgår i huvudsak från befintligt gatunät. 
Björkhyttevägen föreslås fortsätta vara kollektivtrafikstråk och huvudgata förbi 
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området, och kommer också att utgöra angöringsväg till delar av den nya 
bebyggelsen. Det befintliga gatunätet inom planområdet byggs om för att bli 
genomgående. Syftet med detta är att öka tillgängligheten till bostadsentréer inne i 
området och att slippa vändplaner för större fordon, t ex avfallsfordon, som i stället 
kan köra igenom området. Gatunätet kompletteras också med en ny lågfartsgata på 
kvartersmark i områdets norra del, mellan befintlig bebyggelse och nybyggnation. 
Hela gatunätet utformas för låga hastigheter på maximalt 30 km/h och föreslås i 
utgångsläget vara dubbelriktat för biltrafik. Utformningen ska inte uppmuntra till 
genomfartstrafik utan hastigheterna ska hållas så pass låga att genomfart inte blir 
attraktivt.  

En trafikalstringsberäkning har genomförts i syfte att få fram beräknad 
årsdygnstrafik i området. Beräkningen är baserad på 430 bostäder med ett snitt om 2 
personer/bostad enligt underlag från SCB samt 3400 kvm bladade verksamheter 
inom användning BC. Årsdygnstrafiken beräknas bli enligt illustration nedan, se röda 
siffror.   

De tillkommande och ombyggda gatorna föreslås utformas för att prioritera 
oskyddade trafikanter och säkerställa låga hastigheter på motorfordonstrafiken. För 
att säkerställa barns framkomlighet och trafiksäkerhet utformas alla gator med 
separerade gångbanor, och gångpassager utformas med barns säkerhet i fokus. Detta 
är viktigt för att möjliggöra säkra skolvägar till fots för barn som bor både inom 
Hagaberg och norr om planområdet. Räddningstjänstens behov av att angöra till både 
ny och befintlig bebyggelse ska tillgodoses i detaljutformningen av gatunätet.  
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Illustration som visar trafikalstringsberäkning för området. 
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Principsektion genom det nord-sydliga gång- och cykelstråket samt Björkhyttevägen. 

 

 

 
 

 
Principsektion för ny gata vid nya radhus i nordost.  

 
 
 
 
 
 
 



    S-2021-47 

     
     

 

     

     

    29 (68) 
  

 
Principsektion för ny gata vid adresserna Björkhyttevägen 71-73. 

 
 

Principsektion för gata vid adresserna Björkhyttevägen 81 och 87. 
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Illustrationsplan med trafikslag 

 

 

KOLLEKTIVTRAFIK   

Busshållplatser finns idag på Björkhyttevägen och ryms inom den 
kommunala gatan. Detaljplanen förutsätter inga nya busshållplatser men på 
sikt bör hållplatser utformas mer attraktiva och med hänsyn till detaljplanens 
placering av ny bebyggelse och centrumverksamheter som innebär en 
förändring av underlaget för kollektivtrafiken. 
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GÅNG OCH CYKELNÄT 

Björkhyttevägen är utpekad i kommunens cykelplan som ett stråk som är viktigt för 
skolpendling. I detaljplanen ges utrymme för anläggande av en cykelväg längs 
Björkhyttevägen. Detta stråk ska underlätta för pendlingscykling och är avsett att 
användas både av cyklister som bor norr om Hagaberg, boende inom området som 
ska resa en längre sträcka med cykel, och av större barn som cyklar längre avstånd till 
skolan.  

Inom planområdet skapas ett genomgående nord-sydligt gång och cykelstråk som 
binder samman Norevägen med Norslundsvägen. Stråkets södra del föreslås bli ett 
gång- och cykelstråk i parkmiljö medan den norra delen av stråket blir en del av 
gatusektionen men med en separerad gång- och cykelbana. 

PARKERING, ANGÖRING SAMT IN- OCH UTFARTER 

Angöring ska kunna ske inom 25 meter till entrén för befintlig och ny bebyggelse. För 
befintlig bebyggelse sker angöring via gårdarna, och för ny bebyggelse via nya eller 
befintliga (ombyggda) gator.  

Parkering för bil ordnas i samlade anläggningar i huvudsak i områdets utkant, för att 
minska biltrafiken inom området.  

I dagsläget finns 0,75 parkeringsplatser per bostad i det befintliga beståndet. 
Detaljplanen möjliggör bilparkering genom markparkering, parkeringshus och 
nedgrävda parkeringsgarage under eller i anslutning till bebyggelsen (Helt 
underjordisk källare för exempelvis bilparkering får uppföras utan stöd av någon 
särskild planbestämmelse).  

Därutöver behövs bilparkering till eventuella verksamheter som kan uppföras inom 
område BC – bostäder och centrum, samt eventuellt inom område B – bostäder. Där 
medges enbart mindre lokaler som komplement till bostadsanvändningen där så 
prövas lämpligt. Verksamhetslokaler som butiker, kontor och caféer innebär en större 
efterfrågan på bilparkering än bostäder. 

Illustrationsplanen nedan visar på möjlig disposition av bilparkering inom 
planområdet. Om samtliga anläggningar byggs innebär det totalt: 

 

Markparkering  119 st 

Kantstensparkering 56 st 

Parkeringsgarage 1 77 st 

Parkeringsgarage 2 77 st 

Parkeringsgarage 3 50 st 

Parkeringshus  150 st 

Totalt  529 st 
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Parkeringsbehovet och det erhållna parkeringstalet kan beräknas utifrån 
nedanstående scenario: 

 

Parkeringsbehov för verksamheter, inklusive besöksparkering 

Lokalarea inom användning BC och B (antagande): Totalt 4000 kvm med en 
blandning av kontor (2/3), butik (1/6) och restaurang (1/6). 

Behov kontor 15 bilplatser per 1000 kvm 40 platser 

Behov butik 35 bilplatser per 1000 kvm 23 platser 

Behov restaurang20 bilplatser per 1000 kvm 13 platser 

Totalt behov    76 platser 

 

Antal bostäder i detaljplanen 

Antal befintliga lägenheter   199 st 

Antal nybyggda lägenheter   260 st 

Totalt    459 st 

 

Räknas 76 bilplatser för verksamheter bort från de redovisade 529 bilplatserna 
ger det 453 bilplatser för bostäderna, vilket innebär ett p-tal om ca 1 
parkeringsplats per bostad om samtliga parkeringsanläggningar skulle byggas. 
Sammantaget möjliggör detaljplanen tillräckligt med parkering och vilka 
parkeringslösningar som väljs kan studeras vidare i respektive utbyggnadsetapp. 
Att bil- och cykelparkeringsbehovet tillgodoses prövas slutligt i bygglovskedet. 

För att uppnå en hållbar mobilitet i området är det viktigt att bilen inte är ett 
alltför attraktivt alternativ. Det viktigaste komplementet till bilen är 
kollektivtrafiken, som detaljplanen inte råder över. Tätare bussturer skulle 
förbättra möjligheterna till hållbar mobilitet i planområdet. En kombination av 
mobilitetsåtgärder som hyrcykelpool, bilpool, tillgänglig cykelparkering och 
fortsatta investeringar i gång- och cykelvägnätet mellan planområdet och 
stadskärnan skulle möjliggöra för ett lägre bilberoende vilket kan medföra att färre 
bilparkeringsplatser kan byggas. Visst samnyttjande av bilparkering bör även 
kunna ske mellan olika användningar. 
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Cykelparkering för nya bostäder ordnas i nära anslutning till bostäderna. 
Cykelparkeringen ska utformas så att även lastcyklar, cykelvagnar och andra 
specialcyklar ryms.  

 

FLYGHINDERSPRÖVNING 

Kravet på en flyghindersanalys utreds vidare efter samrådet.  
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STÖRNINGAR 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD  

Till denna detaljplan har en bullerutredning tagits fram 2021-02-24 av Soundcon. 
Björkhyttevägen och Lövstavägen är de bullerkällor som påverkar planområdet. Inom 
planområdet blir trafikmängderna och hastigheterna låga vilket gör att buller från 
trafik på de lokala gatorna inte påverkar förutsättningar att klara riktvärdena för 
trafikbuller vid bostadens fasad. Trafikmängden har räknats upp till prognosår 2040 
och ny exploatering i och kring planområdet har räknats in. 
 
Resultaten visar att ljudnivåerna inom det aktuella områdets fasader blir låga och 
samtliga befintliga och nya bostäder får ekvivalenta ljudnivåerna som ligger under 
riktvärdet 60 dBA. Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den 
ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Av 
resultaten framgår att ljudnivåerna i området uppfyller dessa riktvärden. 
Vid ljudnivåerna utan befintliga byggnader framgår att riktvärdet 60 dBA vid fasad 
uppfylls i hela området och bostäder skulle kunna placeras när Björkhyttevägen om 
så önskas. 
 
Den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik har en noggrannhet på ± 3 dB för 
avstånd upp till 50 m från väg och ± 5 dB för avstånd upp till 200 m från väg. 
Noggrannheten i utförda beräkningar beror även på kvaliteten/noggrannheten i 
indata, såsom t ex trafikuppgifter, höjdinformation, placering/utformning av 
byggnader och byggnaders höjder. Sammantaget ger detta, som bäst, en 
noggrannhet på ± 3 dB. 

 
Bullerberäkning, dygnsekvivalent ljudnivå. 
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SKOLÄNDAMÅL 

På skol- eller förskolegårdar är det önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 

dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för lek, 

rekreation och pedagogisk verksamhet. Boverkets allmänna råd (2015:1).  En 

målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. Bedömningen 

utifrån bullerberäkningen för bostäderna är att riktvärdet klaras även för 

skolgård inom planområdet. 

SKUGGNING 

En sol- och skuggstudie har tagits fram för planförslaget. De högsta husen i åtta och 
sexton våningar i planområdets sydöstra del innebär en skuggpåverkan på 
småhustomter på östra sidan av Björkhyttevägen. Punkthusen i norr har en 
begränsad påverkan på småhustomterna norr om Lövstavägen. Se vidare solstudie. 

 

Skuggstudie, vår- och höstdagjämning kl 15. 
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TEKNISK INFRASTRUKTUR 

DAGVATTEN 

Se under kapitel Planförslag, rubrik Vatten och underrubrik Dagvatten. 

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-

verksamhetsområde. Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas 

på och bedöms klara av att försörja ny bebyggelse. 

AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering föreslås fungera enligt principdiagram på nästa sida. För 

bostäder närmast Björkhyttevägen angör avfallsfordon i en ficka längs 

gatan (se även Trafik ovan). I övrigt hanteras avfall inom kvartersmark. 
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Illustrationsplan med princip för avfallshantering 

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Fjärrvämeledning inom planområdet ligger kvar och hävdas med u-område 

i plankartan. 

Elledningar inom planområdet förutsätts flyttas. Befintlig 
transformatorstation inom planområdet förutsätts ersättas med två nya 
transformatorstationer för elförsörjning av ny och befintlig bebyggelse. 
Dessa placeras inom E-områden på plankartan. 

Övrig infrastruktur byggs ut i samråd med ledningsägaren.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild 
betydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av 
riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada 
eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller andra 
ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  

Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap. 5–8 § och 4 kap. 
miljöbalken. 

STRANDSKYDD 

Detaljplanen omfattas inte av strandskydd.  

ÖVERSIKTSPLAN 

I översiktsplanen för Lindesbergs kommun som vann laga kraft 15 maj 
2019, utgör området stadsbygd. Med stadsbygd menas att området har 
stads- eller tätortsmässig karaktär med bostäder, kontor, handel eller annan 
verksamhet som är förenlig med bostäder indelade i kvartersliknande 
struktur.  Även trafik- och parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar 
kan ingå i användningen stadsbygd. 

Planområdet ligger inom ett av kommunen föreslagna områden för 
samhällsutveckling. Inom utvecklingsområdena ska ny bebyggelse främst 
tillkomma inom befintliga kärnor och tätorter, i huvudsak i anslutning till 
befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning. Att 
koncentrera ny bebyggelse intill redan befintlig bebyggelse bidrar till att 
freda orörd natur. Det innebär även att redan genomförda investeringar i 
bland annat kommunikationer kan nyttjas samt att möjligheterna till 
kollektivtrafikförsörjning ökar, vilket skapar förutsättningar för ett minskat 
bilberoende. 
 
Inom tätorten bör en variation av nya bostäder eftersträvas och nya 
bostäder bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus, 
flerbostadshus, parhus och radhus. Nya bostäder bör placeras och utformas 
med hänsyn till den befintliga bebyggelsens struktur och skala. Stor hänsyn 
bör tas till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Utblickar 
över Stora Lindesjön bör bibehållas. 
 

Vidare fastslår översiktsplanen att den tätortsnära naturen har ett särskilt 
värde för rekreation och folkhälsa och att närheten till natur- och 
grönområden är speciellt viktig för barn och gamla som kan ha begränsade 
möjligheter att ta sig ut från bebyggelsen. Närmiljöns utformning är av stor 
betydelse för spontanidrott, särskilt för att barn och ungdomar ska 
uppmuntras samt ges förutsättningar till fysisk aktivitet i bostadens närhet. 
Även i närheten av förskolor och skolor behövs områden för att kunna 
bedriva utomhuspedagogik. 
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För att upprätthålla en framtida hållbar stadsplanering förespråkar 
översiktsplanen mångfunktionella ytor, där flera olika värden kombineras 
på samma yta. Dessa ytor har en stor betydelse för de förväntade 
klimatförändringarna. Vid en förtätning behöver gröna värden, som bl.a. 
bidrar med fördröjning av dagvatten, bullerdämpning och rekreativa 
värden, inkluderas. 
 
Norr om planområdet ligger Norslund som i översiktsplanen föreslås som ett 
förändringsområde för bostäder i anslutning till Lindesbergs tätort.  
 
Bedömningen är att planförslaget inte strider mot översiktsplanen. 
Den nya bebyggelsen avviker från stadsdelens befintliga skala men 
kompletterar den också på ett sätt som ligger i linje med översiktsplanens 
intentioner.   

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN 

Det finns ingen antagen fördjupning av översiktsplanen. Arbetet med 

framtagande av en ny FÖP pågår parallellt med planarbetet.  

GÄLLANDE DETALJPLANER  

För planområdet gäller detaljplan Hagaberg 11:5-7 m.fl som vann laga kraft 

2003-02-11. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av området i 

form av att anlägga ett torg, möjliggöra centrumverksamhet, 

kontorsverksamhet samt ge utrymme för att kunna tillföra balkonger och 

påbyggnad på några av husen. Planens syfte är också att möjliggöra 

kompletteringsbyggnader så som uthus, förråd och servicebyggnader inom 

planområdet. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. 
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Detaljplan Hagaberg 11:5-7 m.fl Planområdet är inringat med svart streckad linje.  

 

VISION 2030 

I visionen anges bland annat att Lindesbergs kommun ska: 

- Genom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det 
naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar 
av Mälardalen.  

- Ta tillvara på drömmar, behov och ambitioner och ge alla möjlighet att växa 
och förverkliga sina liv. 

- Ge de bästa möjligheterna till arbete och eget företagande. 
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- Erbjuda en varierad fritid. 

- Tillgodose att alla kan leva ett gott och tryggt liv i kommunen. 

- Erbjuda goda kommunikationer, ett sjudande affärsliv, attraktiva bostäder, 
industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart. 

- Bygga ett hållbart samhälle som inkluderar människor 

 

Planen bidrar till visionen genom att möjliggöra för en attraktiv och hållbar stadsdel 
dels för de som bor där, dels för besökande genom att tillföra nya målpunkter. Planen 
möjliggör för ökad service, plats för förenings- och kulturliv samt förutsättningar för 
mindre företagande. Planen medför även att gång- och cykelnätverket byggs ut och 
ger Lindesbergs invånare större möjlighet för ett hälsosamt och aktivt liv. 
Blandningen av bostadstyper kan bidra till en ökad integration och jämlikhet i 
området.     

 

LOKALISERINGSUTREDNING – FÖRSKOLOR I LINDESBERGS TÄTORT (BUN 

2017/201-3) 2017-12-01.  

Lokaliseringsutredningen togs fram med syftet att peka ut minst fem lämpliga platser 
för lokalisering av nya förskolor i Lindesbergs tätort. Utifrån placeringen av redan 
befintliga förskolor i centrala Lindesberg samt vilka utvecklingsområden som beskrivs i 
översiktsplanen, görs i utredningen en indelning av Lindesbergs tätort i tre områden. 
Detta för att i större grad synliggöra var behov finns samt för att få en överblicksbild av 
hur det ser ut i dagsläget. Planområdet ligger inom område 1 som utgörs av stadsdelarna 
öster om järnvägen: Norslund, Hagaberg, Bondskogen, Haga och Hermanstorp. Fem 
tänkbara platser pekas ut inom området.  

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERG (AKK2015/447-20) 2015-09-28, REVIDERAD 

2017-09-14. 

Planen betonar vikten av att gång- och cykelvägnätet utvecklas i hela kommunen för 
att få kommuninvånarna att gå och cykla mer. Målet med cykelplanen är:  
 
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 
cykelväg  

 

Föreslagna åtgärder i detaljplanen bidrar till att knyta ihop redan utbyggt GC-nät, öka 
trafiksäkerheten och utveckla rekreationsstråk. 

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LINDESBERGS KOMMUN 

I prognosen bedöms befolkningen i hela Lindesbergs kommun öka med ca 2000 
personer de närmaste 10 åren. Vid ett antagande om att befolkningsfördelningen i 
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kommunen består under prognostiden innebär det att Lindesbergs tätort ökar med ca 
1000 personer.  

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING 2016-2025 LINDESBERGS KOMMUN 

(2000:1383)  

Riktlinjerna anger bland annat följande med bäring på detaljplanen: 

Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om att undersöka behovet av nya bostäder 
utan också hur man hanterar det befintliga beståndet. Det är det befintliga beståndet 
som utgör det stora utbudet. Tillskott på nybyggda bostäder underlättar rörligheten på 
bostadsmarknaden, vilket leder till att fler kan hitta den bostad som är rätt för dem. 
Samtidigt bidrar en varierad nybyggnation till att bredda utbudet av boendeformer och 
därmed öka attraktiviteten i kommunen.  
 

En god boendemiljö handlar inte bara om själva bostaden utan också i stor utsträckning 
om miljön runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, kön, 
etnisk och kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. 

 

NATURVÅRDSPROGRAM  

Naturvårdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2009 och syftar till att 
klarlägga kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. Programmet anger 
bland annat nedanstående: 
 

• Befolkningen ska ha tillgång till natur med höga frilufts-, kulturmiljö- och 
naturvärden i och nära tätorter.  

• Stadens struktur ska präglas av närhet till parker och naturområden. 

• Natur- och grönområden i och nära tätorten ska värnas så att behovet för 
rekreation, lek, biologisk mångfald och en hälsofrämjande lokal miljö 
tillgodoses. 

• Vid exploatering i tätorten ska det utredas hur kringliggande 
bostadsområdens tillgång till naturområden påverkas. 

• Vid lokalisering av nya bostadsområden ska tillgång till naturområden 
säkerställas. Ny bebyggelse ska planeras så att naturkvaliteterna för befintliga 
bostäder i möjligaste mån bevaras. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdets area är ca 12 hektar. I planområdet ingår fastigheterna 

Hagaberg 11:7, Hagaberg 11:6 och Hagaberg 11:5. Fastigheterna ägs av LIBO 

(Lindesbergsbostäder AB). En del av fastigheten Hagaberg 9:5 som ägs av 

Fastigheter i Lindesberg AB ingår också, samt delar av fastigheten Hagaberg 

1:1 som ägs av Lindesbergs kommun. 

RÄTTIGHETER 

Inom planområdet finns ledningsrätter för fjärrvärme och elledningar. Se 

fastighetsförteckningen för detaljerad information. 

NATUR 

NATURMILJÖ 

Planområdet utgörs till stor del av exploaterad mark. Planområdets västra 
del utgör ett grönstråk med gång- och cykelväg som kopplar samman 
området med centrum och närliggande småhusområde. 
Inom grönområdet finns naturmark med träd och annan växtlighet.    
 
TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Marken i områdets östra del består till störst del av exploaterad mark. Bitvis finns 
stora nivåskillnader inom planområdet.  

NATURVÄRDEN  

Se ovan under Planförslag.  

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

SGU:s kartvisare jordartskartan 1:25 000 – 1: 100 000 visar området som 

sandig morän och glacialt slit.  
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Utdrag ur översiktliga jordartskartan (www.sgu.se) planområdet markerat med svart ring. 

En geoteknisk utredning genomfördes i planområdet inför exploateringen på 1960-
talet. Utredningen indikerar att det finns fast berg på mellan ca två och sju meters 
djup. Ovan berget består marken av morän eller mo/mjäla/lera. 
Grundläggningsförhållande bedöms vara goda.  

RAS OCH SKREDRISK 

Inom områdets norra delar förekommer risk för ras där marken har en 

lutning om minst 10%.   

RADON 

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning för markradon är det 

låg till ingen risk för markradon i området.  

Sandig morän 
 

Glacial slit 
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Karta som visar markradon.   
 

FÖRORENAD MARK  

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. Inte heller finns några 
indikationer på tidigare verksamheter som kan ha medfört risk för 
markföroreningar. 

Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken (2007:660) har den som äger eller brukar en 
fastighet skyldighet att genast kontakta tillsynsmyndigheten om en 
förorening upptäcks som kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljö, oavsett tidigare kännedom om föroreningar i området.  

VATTEN 

LÅGPUNKTER OCH FLÖDESVÄGAR 

Av en markkartering framgår att det lokalt finns instängda områden där ytvatten 
riskerar att bli stående inom planområdet. Området är dock försett med ett lokalt 
dagvattenledningsnät och Lindesbergsbostäder har få eller inga inrapporterade 
problem med stående dagvatten inom planområdet. 
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Lågpunkter och avrinningsvägar vid ett 100-årsregn. Ungefärligt planområde i rött. © Scalgo | © ESRI 

 

RISK FÖR ÖVERSVÄMNING 

Planområdena riskerar inte att översvämmas vid höga vattenstånd, varken från 
Bottenån eller Talbomsbäcken, eftersom höjdskillnaden mellan vattendragen och 
planområdena är mycket stor.  
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Utbredning av översvämningsområde vid extremflöden i Bottenån. Ungefärligt planområde i rött. © 
Översvämningskarteringar MSB | © Bakgrundskarta Lantmäteriet 

 

BEFINTLIG BEBYGGELSEMILJÖ 

HISTORIK 

Planområdet var fram till 1960-70-talet oexploaterat och bestod mestadels 
av skogsmark med inslag av åkermark. Rekordårens industriella expansion 
medförde ett ökat behov av bostäder varpå aktuellt område togs i anspråk. 
Hagaberg blev ett av Lindesbergs största utbyggnadsprojekt under 
rekordåren.   

 

Flygbild från 1960, före exploatering. 
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Flygbild från 1970, efter exploatering. 

 

BYGGNADER 
BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 

Byggnaderna i form av lamellhus har en enhetlig modernistisk gestaltning 
som bygger på repetitionens estetik. Det modernistiska uttrycket ses även i 
husens materialval, förenklade formspråk, tidstypiska balkonger och fönster. 
De flacka sadeltaken och husens låga höjd ger en god anpassning till 
omgivande bebyggelse.     

BEBYGGELSESTRUKTURER OCH FRIYTOR 

Hagabergsområdet utgörs av ett relativt flackt landskap, där lamellhusbebyggelsen 
formar ett långt stråk som sträcker sig från söder mot norr efter ett rätvinkligt 
bebyggelsemönster. Genom områdets västra del sträcker sig ett tvärgående gångstråk 
omgivet av grönska med naturkaraktär så som bestående av ängsmark och sparade 
skogspartier. Gångstråket kopplar samman kvarters bebyggelse, skolområdet och den 
omgivande småhusbebyggelsen.  

Området öster om lamellhusen präglas av vidsträckta parkeringsytor som skiljs från 
bebyggelsen av grönytor med buskage och planterade träd. Till parkeringarna 
ansluter matargator från omgivande trafikled. Gårdarna på Hagaberg 11:5-7 skiljs åt 
av säckgator kantade av gångvägar.  

Grönstrukturen präglas av en funktionsuppdelning där de omslutna gårdsrummen 
har en strukturerad karaktär med förgårdar, större allmänna ytor och lekplatser. 
Inom flera av gårdsrummen har artificiella höjder skapats som ett varierande inslag 
till lek. Mellan de slutna gårdsrummen på Hagaberg 11:5-7 och de parallellt ställda 
huslängorna bildas sammanlänkande vidsträckta grönytor bestående av generösa 
förgårdar, grönytor, planteringar och buskage som omsluter bebyggelsen. Väster om 
bebyggelsen har ursprunglig vegetation sparats och grönskan har en mer naturlig och 
varierande karaktär.  
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Inom och mellan kvarteren finns särskilda ytor avsedda för funktioner såsom 
mattpiskning eller cykelparkering. Dessa tillsammans med gångstråk och inramade 
förgårdar skapar en geometrisk struktur där räta och runda vinklar möts. På 
gårdarna finns andra strukturer bevarade såsom betongplattor för uteplatser och 
stödmurar i betong. 

 

Bild på området från 1982. 

TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE 

SKOLA  

Planen gränsar i söder till Björkhagaskolan och Förskolan Tallbacken. Det 
finns även två förskolor inom planområdet, Förskolan Haga och Förskolan 
Grönsiskan.  

VÅRD  

Lindesbergs vårdcentral ligger på ett avstånd av ca 2 km från planområdet. 
Lindesbergs lasarett finns inom 3 km från planområdet.  

LEKPLATSER 

Inom planområdet finns närlekplatser på gårdarna. På den ”gröna” och ”gula” 
gården finns lekplatser tillhörande förskolan som kan nyttjas av boende på 
kvällar och helger. Vid Björkhagaskolan, som gränsar till områdets i söder, 
finns en skolgård och en multiarena som även den kan nyttjas av de boende 
på kvällar och helger. En allmän lekplats finns vid Lövstagatan i väster. 

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

En livsmedelsbutik finns inom ca 600 meter från planområdet.  
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KULTURMILJÖ 

Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, 

bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som 

ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, 

vilket är en uppgift för kommunerna. 

VÄRDEFULLA BYGGNADER, BEBYGGELSEMILJÖER OCH KULTURMILJÖER 

En kulturmiljöanalys har tagits fram till underlag för detaljplanen. Områdets miljö har 
ett stadsplanehistoriskt värde som uttrycks dels i den för tiden typiska 
planstrukturen med stadsdel omgärdad av grönska, funktionsuppdelning, 
trafikseparering med trafikerade vägar förlagda kring området med inmatning in på 
gårdar och trafikseparerade gångstråk.  

Inom den då rådande stadsplaneringen fanns även ambitionen att genom miljön förse 
de boende med sociala och rekreativa värden vilket utrycks i bland annat i de 
kringbyggda gårdsrummen, parkstråk och lekplatser samt i kopplingar till anslutande 
grönstråk och strövområden.  

Bebyggelsens struktur, men spegelvända gårdar, speglar att de omslutna gårdarna 
har planerats för lugn och rekreation. De inbjuder inte till genomströmmande 
rörelser vilket är typiskt för tidens planering av bostadsområden, där ett av syftena 
med planeringen var att skapa hemkänsla och inbjuda till trygga möten med grannar. 
 

 
Datering av bebyggelsen  

ARKEOLOGI OCH FORNLÄMNINGAR 

Det finns idag ingen kännedom om arkeologi & fornlämningar inom 

planområdet.  

Alla fornlämningar, kända och okända är skyddade av kulturmiljölagen. Om 

exploatören skulle påträffa fornlämningar så är den skyldig att avstanna 

arbetet och kontakta länsstyrelsen. 
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GATOR OCH TRAFIK 

Enligt en resvaneundersökning för Örebro län från 2017 gör personer som bor i 
Lindesberg 70 procent av sina resor med bil. 8 procent av resorna sker med 
kollektivtrafiken (hälften med buss, hälften med tåg). 13 procent av resorna sker till 
fots och 6 procent med cykel. 90 procent av hushållen i Örebro län har tillgång till bil.  

Även för resor inom Lindesbergs kommun sker 69 procent av resorna med bil. Fyra 
procent av resorna sker med buss, 9 procent sker med cykel och 15 procent till fots.  

Hagaberg ligger en dryg kilometer från centrala Lindesberg och det är gång- eller 
cykelavstånd till alla större målpunkter inom tätorten, även om vägnätet är relativt 
kuperat och Bottenån och järnvägen tillsammans utgör en barriär för resor till västra 
delen av tätorten. Infrastrukturen för gång och cykel har också en del brister. 
Området trafikeras av buss med hållplatser på Björkhyttevägen, men denna har gles 
turtäthet. Lokaltrafiken med buss i kommunen är inte så omfattande och endast 4 
procent av resorna sker med buss.  

Endast 30 procent av hushållen i Hagaberg äger en bil, vilket är mycket lågt jämfört 
med siffrorna för hela Örebro län, där 90 av hushållen har tillgång till minst en bil. Det 
låga bilinnehavet i kombination med bristande kollektivtrafik innebär en risk för att 
de boende idag upplever bristande tillgänglighet, särskilt till målpunkter som ligger 
längre bort än Lindesbergs tätort. Det kan finnas ett undertryckt behov av bättre 
mobilitet som av ekonomiska skäl inte kan uppfyllas idag.  

TRAFIKNÄT 

Trafiken i planområdet matas via Björkhyttevägen och Lövstavägen, som inte 

har några kapacitetsproblem idag. Trafiken in i området går via säckgator. 

Området angränsar endast till kommunala gator som idag underhålls av 

Samhällsbyggnad Bergslagen.  

GÅNG OCH CYKELNÄT 

I planområdets västra det finns ett gång- och cykelstråk, Vita stigen. Längs 

med Björkhyttevägen finns endast en gångbana. I planområdet och i 

anknytning till stadsdelen är standarden för majoriteten av cykelbanor låg. 

Korsningar i området och i de flesta viktiga stråk mot målpunkter har låg till 

medel standard.   

PARKERING, VARUMOTTAGNING SAMT IN- OCH UTFARTER 

Områdets östra del består av parkering i form av markparkering och garage. 

Parkeringarna ligger långt från bostadsentréer vilket ger en låg tillgänglighet. 

Det finns få särskilda parkeringsplatser inom området som ligger inom 

tillgänglighetskravet på 25 m från bostadsentré.   
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MILJÖKVALITETSNORMER OCH LUFTFÖRORENINGAR 

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen 

ska ske genom mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och 

kommunerna kan genomföra kontrollen antingen på egen hand eller i 

samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen för luftvårdsförbund.  

Kommunernas skyldighet regleras bl.a. enligt kraven i 5 kap miljöbalken där 
tätbebyggt område definieras under 4 § som  
 

1. En befolkningskoncentration med mer än 250 000 invånare, eller  
 
2. En sådan befolkningstäthet per kvadratkilometer att det är motiverat att utvärdera 
och kontrollera luftkvaliteten, om befolkningskoncentrationen är högst 250 000 
invånare.  
 
Bedömningen är att det i detta fall inte är aktuellt att göra en utvärdering av 
luftkvaliteten.  

 

Det finns goda förutsättningar att omhänderta dagvatten från planområdet och vid 
behov rena dagvattnet så att inte möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen för 
recipienten påverkas. Se vidare under Planförslag - Dagvatten. 

STÖRNINGAR OCH RISKER 

TRAFIKBULLER 

Se Planförslag. 

BEFINTLIG VERKSAMHET 

En reservvärmeanläggning för Linde Energi, fjärrvärme, finns ca 125 meter 

söder om planområdet. Avståndet till bostäderna i planområdet bedöms vara 

så stort att det inte finns skäl för några särskilda riskreducerande åtgärder. 

TRANSPORTER AV FARLIGT GODS 

Ingen transportled för farligt gods finns i planområdets närhet. 
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TEKNISK INFRASTRUKTUR 

DAGVATTEN 

Befintligt kommunalt dagvattenledningsnät för fastigheterna Hagaberg 11:5, 
11:6 och 11:7 finns i Björkhyttevägen och Lövstavägen samt väster om 
området. Lindesbergsbostäder AB har även dagvattenledningar inne på 
kvartersmarken. Större delen av det norra området (Hagaberg 11:7) är 
anslutet till ledningen i Björkhyttevägen som leder vattnet österut mot 
Talboms bäck. Södra delen (Hagaberg 11:5 och 11:6) har anslutningar både 
till ledningsnätet i Björkhyttevägen och till ledningarna längs Vita Stigen i 
väst. Detta dagvatten avleds till Bottenån. Det finns inga kända 
kapacitetsproblem i området i dagsläget.  

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens VA-

verksamhetsområde. Spill- och vattenanläggningar i närområdet ska kopplas 

på och bedöms klara av att försörja ny bebyggelse. 

AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten.  

För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon 

m.m. bör råd och anvisningar följas enligt Avfallsplan 2016–2020 för Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Avfallsplanen innehåller mål och 

strategier för avfallshanteringen.  

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

El-, fiber och fjärrvärmeledningar finns inom planområdet. Se vidare under 

Planförslag. 
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Lindesberg kommun ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen för genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör allmän 

platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de 

delar som utgörs av kvartersmark med sammanhängande utredningar, 

undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd mm. 

TIDPLAN 

Arbetet inriktar sig på att detaljplanen kan antas under 2023. 

GENOMFÖRANDETID 

Planen får en genomförandetid om 15 år från den tidpunkt då planen vinner 

laga kraft.  

HUVUDMANNASKAP  

Lindesbergs kommun är huvudman för allmän plats. 

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Avtal ska träffas mellan kommunen och fastighetsägare angående iordningsställande 
av allmänna platser inom planområdet, s.k. exploateringsavtal. Kommunen är 
huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnaden samt drift och underhåll av 
allmän plats och allmän VA-anläggning. Kommunen kan i exploateringsavtalet ge 
exploatören i uppdrag att vidta åtgärder för utbyggnad av allmän plats eller andra 
åtgärder om det bedöms lämpligt för ett ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. 

Kommunens kostnader för genomförande av en detaljplan, utbyggnad av allmänna 
platser och allmänna VA-anläggningar inom detaljplaneområdet samt nödvändiga 
åtgärder utanför planområdet för att kunna genomföra detaljplanen ska betalas av 
exploatören. Kommunens krav på utformning och standard på gator, vägar och annan 
allmän platsmark beskrivs i detaljplanen och/eller exploateringsavtalet. 

Exploatören ska bekosta åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 
genomföras på ett ändamålsenligt sätt. I enlighet med PBL:s bestämmelser om vad 
som får regleras i ett exploateringsavtal kommer kostnaderna för utbyggnad av 
allmän plats, allmänna VA-anläggningar, medfinansieringsersättning och andra 
åtgärder fördelas skäligt och rättvist mellan kommunen och exploatörer, och emellan 
de olika exploatörerna. Principerna för kostnadsfördelning följer huvudsakligen vad 
som föreskrivs i gatukostnadsbestämmelserna i PBL. 

 

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, VA-, tele-, eller 

elledningar bekostas av exploatören. 
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Om planens genomförande förutsätter lantmäteriförrättning skall detta 

bekostas av fastighetsägaren/ledningshavaren om inget annat avtalas. 

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

FASTIGHETETER OCH RÄTTIGHETER 

Fastighetsregleringar som krävs för planens genomförande framgår av 

kartbilden nedan. 
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Rättighet för fjärrvärme inom planområdet kvarstår. 

Rättighet för elledningar inom planområdet måste omprövas för planens 
genomförande. Nya rättigheter kan bildas för elledningar och transformatorstationer. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

Ledningsrätter för elledningar måste upphävas eller ombildas i samband 

med detaljplanens genomförande. 

TEKNISKA FRÅGOR 

TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, GEOTEKNIK, 

Nödvändiga geotekniska undersökningar tas fram av byggherre i samband 

med exploatering av området. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan 

vara vägledande vid projektering och dagvattenfrågor. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska medverka vid höjdsättningen av 

området för att säkerställa att spillvatten och dagvatten kan avledas med 

självfall. 

I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och 

VA utredas.  

ARKEOLOGI  

Där det är nödvändigt med en arkeologisk undersökning av området ska den 

bekostas av exploatör. Ingrepp i fornlämning regleras i Kulturminneslagen 

(1988:950) och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen. 

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut 

marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. I 

samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/- 0,5 meter. Detta gäller 

både för kvartersmark och för allmänna platser. 

BIOTOPSKYDD 

En trädallé inom planområdet bedöms omfattas av det generella biotopskyddet. 
Planförslaget innebär att allén inte påverkas men det behöver säkerställas i 
genomförandet av planen, när exempelvis gator byggs om och markarbeten utförs i 
närheten. Åtgärder för att skydda träden kan exempelvis vara att upprätta en 
skyddszon runt trädet där ingen för trädet skadlig aktivitet får ske utan tillstånd, 
rotkartering med vakuumsug för arbeten i träds rotzon etc.  

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med 

Räddningstjänsten. Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt gällande 

krav.  
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TEKNISKA ANLÄGGNINGAR  

Transformatorstationer för områdets elförsörjning placeras inom 

plankartans användningsområde E. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

För att bedöma planens miljöpåverkan har en undersökning om betydande 
miljöpåverkan gjorts. Checklistan som undersökningen görs utifrån utgår 
bland annat från 4 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Resultatet av undersökningen är att genomförandet av planen inte bedöms 
ge sådana effekter som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 6 kap 11 § miljöbalken behöver upprättas. 

Enligt 4 kap. 34 § i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten 

och andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En 

bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra 

resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har 

följande aspekter beaktats: 

• risker för negativ påverkan på människors hälsa eller för miljön 

• påverkan på kulturvärden 

• påverkan på naturvärden 

• påverkan på sociala värden 

• påverkan på materiella värden 

• den totala (kumulativa) effekten av flera mindre negativa effekter 

Enligt behovsbedömningen medför inte planförslaget en betydande 

miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte 

innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.  

LUFTKVALITET 

Skattningen är att ett plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den 

grad att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

VATTENKVALITET 

Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till 

recipienten. Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte 

medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål för 

miljökvalitetsnormer för vatten. 
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RISKER OCH SÄKERHET 

Några riskkällor som föranleder behov av särskilda skyddsåtgärder har inte 

identifierats. 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Planerad nätstation i planområdets nordöstra del ligger i närheten av 

planerad bebyggelse. Säkerhetsavstånd till nätstation ska uppfyllas. 

SAMHÄLLSKONSEKVENSER 

Samhällskonsekvenserna av detaljplanens genomförande kan vara både 
positiva och negativa och är komplexa att bedöma. I stor utsträckning är de 
sociala och samhällsekonomiska konsekvenserna avhängiga andra åtgärder 
än de rent fysiska som detaljplanen styr. Bland annat kan nämnas sociala 
upphandlingar i samband med ombyggnad, rivningar och nybyggnad; 
arbetsmarknadsåtgärder, samordning med civilsamhället. 

Den fysiska förnyelsen av området riktar in sig på nedanstående områden för 
att sträva mot visionen för stadsdelens utveckling. Visionen presenteras i 
struktur- och färdplan för Framtidens stadsdel i Lindesberg och bygger på en 
analys av förutsättningarna för ökad social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarbarhet i stadsdelen i sig och som en del av Lindesbergs tätort. 

- Trygg miljö för barn och unga i hemmet, skolan och på fritiden 

- Platser inomhus och utomhus för lek och aktivitet, vila och 
gemenskap, hälsa och rörelse. 

- Möjliggöra platser och lokaler för samhällsfunktioner och 
föreningsverksamhet 

- Långsiktigt god markhushållning 

- Möjliggöra lokaler för företagande och utbildning 

Detaljplanen kommer att ge positiva samhällskonsekvenser genom sitt 
bidrag till dessa områden.  

Negativa sociala konsekvenser av detaljplanen uppstår till följd av rivning av 
bostäder där en etablerad social struktur finns. Ersättningsbostäder kommer 
att erbjudas inom Libos lägenhetsbestånd. Möjligen kan en positiv 
konsekvens uppstå av att hyresgäster från olika stadsdelar blandas mer än de 
gör idag som en konsekvens av rivningar. 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren och därigenom påverkan på 
hyror med mera hanteras inte inom detaljplanen. 
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BEFOLKNINGEN I LINDESBERGS TÄTORT 

I 2022 års befolkningsprognos för Lindesbergs kommun bedöms befolkningen i hela 
kommunen öka med ca 2000 personer de närmaste 10 åren. I grova drag är de 
grupper som ökar fram till 2031 åldersgruppen 19-24 som beräknas växa med ca 300 
personer. Gruppen efterfrågar små lägenheter. Den andra gruppen är åldersgruppen 
80+, vilket utgör den stora ökningen. Denna grupp beräknas öka med ungefär 2800 
personer fram till 2031. Det kräver beredskap för tillgänglighetsanpassade bostäder 
och vård- och omsorgsbostäder. Samtidigt beräknas grupperna 0-18 år och 25-55 år 
minska med sammanlagt ca 900 personer vilket kan skapa ett överskott av stora 
bostäder. 

Vid ett antagande om att befolkningsfördelningen i kommunen består under 
prognostiden innebär det att Lindesbergs tätort ökar med ca 1000 personer till år 
2031. Omsatt i bostäder innebär det ca 500 lgh (det bor i genomsnitt 2 pers/lgh i 
Sverige).  

Fler nya bostäder kommer att tillkomma i tätorten under den närmsta 
tioårsperioden. Renoveringen av Hagaberg i sin helhet (etapp 1 och 2) innebär ett 
tillskott av ca 250 lgh, viket motsvarar ca 50 % av Lindesbergs tätorts totala 
bostadsbehov sett till befolkningsprognosens volymmässiga ökning fram till 2031. 

STADSDELEN HAGABERG 

När stadsdelen stod klar på 1970- talet fanns ca 360 lägenheter varav ca 60 under 
åren har konverterats till lokaler för förskola och gruppboenden. 

Bostadsområdet är idag ett av de mest tätbefolkade i Lindesbergs tätort. 
Befolkningstätheten motsvarar ungefär den i stadskärnan. Bostadsområdets 
exploateringsgrad är dock lägre än stadskärnans. I stället är det en utbredd 
trångboddhet som starkt bidrar till den höga befolkningstätheten. Ett mål med planen 
är att differentiera bostadsområdets lägenhetssammansättning och tillföra större 
lägenheter för stora hushåll, vilket i princip saknas helt i planområdet. En utveckling i 
linje med Struktur- och färdplanen för Framtidens stadsdel kommer innebära att 
hushållssammansättningen i planområdet förändras och trångboddheten i det 
befintliga beståndet minskar. Den framtida demografiska sammansättningen är dock 
komplex att bedöma och är kraftigt beroende av hur bostadsbeståndet i kommunen i 
övrigt ser ut, hur bostadsbidrag och andra bostadspolitiska åtgärder utformas i 
framtiden, med mera. 

Detaljplanen innebär rivning av sex flerbostadshus (”blå gården”, 
Björkhyttevägen 57-63 och del av ”gula gården”, Björkhyttevägen 83 och 97). 
Totalt innehåller dessa byggnader idag 117 hyresrättslägenheter. I 
byggnaderna finns också 57:ans gruppboende och Haga förskola med en 
avdelning. Förlaget innebär nya flerbostadshus och rad- eller kedjehus med 
bostäder, sammanlagt cirka 260 bostäder.  

Ett syfte med planen är att öka funktionsblandningen i planområdet. Planen innebär 
att ett tydligare stadsdelscentrum etableras i planområdet, något som fanns i den 
ursprungliga planen för bostadsområdet men som har försvagats över tid. Denna 
inriktning stöds av analyserna som ligger till grund för Struktur- och färdplanen för 
Framtidens stadsdel, som detaljplanen baseras på. Ett stadsdelscentrum kan också bli 
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en viktig nod för hela östra Lindesberg med omland. Etableringen av ett tydligare 
centrum är i sin tur beroende av ett befolkningsunderlag, vilket tillförs i och med 
planförslaget. 

Utifrån ovanstående bedöms den nettoökning av bostäder i planområdet som 
detaljplanen möjliggör vara motiverad. 

Bostäderna som tillkommer i planområdet kommer att vara tillgänglighetsanpassade 
enligt dagens BBR-krav. Den absolut dominerande delen kommer att vara lägenheter 
med hiss. Området som helhet planeras få en bättre tillgänglighet med angöring och 
möjlighet till handikapp-parkering nära entrén på ett sätt som inte tillgodoses idag. 
Stadsdelen får vidare ett tydligare stadsdelscentrum med möjlighet att uppföra fler 
lokaler för service av olika slag. Bostäder för den äldre målgruppen kan med fördel 
tillskapas i anslutning till stadsdelscentrumet. Som helhet bedöms planförslaget bidra 
till att behoven hos gruppen 80+ kan tillgodoses bättre. Detta gäller även för boende i 
angränsande stadsdelar som får ett stadsdelscentrum med fler vardagsfunktioner på 
nära håll.  

 

BARNPERSPEKTIV 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. I 
visionen (se ovan) för stadsdelen är barnperspektivet centralt. Stadsdelen 
ska erbjuda en trygg miljö för alla barn och unga både hemma, i skolan och i 
närmiljön. Stadsdelens sociala och fysiska utformning och utbud ska främja 
lek, vila, fritid och utveckling. Barnens levnadsstandard ska vara hög och 
skolframgångarna goda. På Hagaberg ska barn och unga vara sig själva och få 
förutsättningarna att bli det de vill. 
 
Positiva konsekvenser av detaljplanen ur ett barnperspektiv uppstår genom 
att ytor skapas för liv, rörelse, lek, aktivitet, vila och återhämtning i form av 
gröna bostadsgårdar och en ny park. Hänsyn har tagits till barns behov av 
utemiljö genom att skapa platser för fri lek inom området vilket är viktigt för 
barnens utveckling och självständighet. Planområdet får ett kompletterande 
gång- och cykelstråk där barn kan gå eller cykla till och från skola och 
fritidsaktiviteter. Gång- och cykelstråket korsar bilgator på två platser i 
planområdet vilket kan ge negativa konsekvenser om de inte utformas 
trafiksäkert. 
 
Negativa konsekvenser av detaljplanen uppstår då biltrafik leds in i området 
mellan de två säckgatorna, adresserna Björkhyttevägen 71-73. 
Konsekvenserna mildras av att en separerad gång- och cykelbana anläggs så 
att det går att ta sig till skolan, parken m m utan att korsa biltrafik. 
 
Detaljplanen medger bostäder i nya typer av hus där punkthus är ett 
dominerande nytt inslag. Barn som bor i punkthus har inte samma närhet till 
utemiljöer på marken. Detaljplanen ger sammantaget en god tillgång på 
friytor, strävan har varit att friytor i möjligaste mån ska nås utan att korsa 
biltrafik. 
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KONSEKVENSER FÖR STADSBILD 

Husen i planområdet som är högre än den befintliga bebyggelsen kommer att 
synas från några vypunkter inom stadsdelen.  

Det högsta huset, om 16 våningar, kommer även att synas på längre håll. Påverkan på 
stadsbilden bedöms inte ha några konsekvenser för riksintresset Lindesbergs 
stadskärna.  

 

Fotomontage som visar ungefärlig höjd för planområdets högsta hus, sett från Örebrovägen. 
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Fotomontage som visar ungefärlig höjd för planområdets högsta hus, sett från Lingonvägen. 

 

Fotomontage som visar ungefärlig höjd för planområdets högsta hus, sett från Skinnarbacken. 
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Fotomontage som visar ungefärlig höjd för planområdets högsta hus, sett från ”gröna gården” på 
Björkhyttevägen. 
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Fotomontage som visar ungefärlig höjd för höga hus i planområdet, sett från Björnbärsvägen. 
 

 
Fotomontage som visar ungefärlig höjd för höga hus i planområdets norra del, sett från Lövstavägen. 
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Fotomontage som visar ungefärlig höjd för höga hus i planområdets norra del, sett från Björkhyttevägen. 
Illustrationen visar volmen inplacerad i befintlig miljö. 
 

 
Fotomontage som visar ungefärlig höjd för höga hus i planområdets norra del, sett från Norslundsvägen. 
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KONSEKVENSER FÖR KULTURMILJÖ 

Planförslaget innebär att sex flerbostadshus rivs, fyra på ”blå gården” och två på ”gula 
gården”. Bebyggelsens kulturmiljövärden har analyserats i en kulturmiljöanalys. 
Bebyggelsen berättar om rekordårens utbyggnad och stadsplanering med sin 
tidstypiska planstruktur och grönstruktur. Husen har tidstypiska arkitektoniska 
uttryck. 

Det kulturhistoriska värdet på miljön som helhet har klassats som ”grön” som innebär 
ett lägre värde än ”blå” och ett högre värde än ”gul”. Miljön har stadsplanehistoriska, 
miljöskapande och samhällshistoriska värden som bland annat uttrycks i 
funktionsuppdelningen, de spegelvända gårdarna och trafiklösningarna. 
Bostadsområdet är ett uttryck för industrins expansion som bidrog till tätortens 
tillväxt. 

De enskilda byggnaderna har visst arkitektoniska värde. Inga av byggnaderna som 
föreslås rivas har unika värden. 

Bebyggelsen på ”blå gården” har getts en gul klassning. Värdet är lägre än övrig 
bebyggelse i planområdet då halva det ursprungliga bostadskvarteret har byggts om 
och bildat den norra delen av Björkhagaskolan. 

Bebyggelsen inom gula gården har getts gul/grön klassning. 

Helhetsvärdena påverkas när stadsdelen förändras i sin struktur enligt planförslaget. 
Ett helhetsbevarande av planområdets hela bebyggelsestruktur har dock inte 
bedömts vara en framkomlig väg då visionen för stadsdelen inte skulle kunna uppnås 
då. De kulturhistoriska konsekvenserna har därför vägts mot 
samhällskonsekvenserna av att inte genomföra förändringarna. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

PLANAVTAL 

Ett planavtal är tecknat mellan exploatören och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Ingen planavgift tas ut vid 
bygglov. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen 
vinner laga kraft. 

MARKLOV 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut 
marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. I 
samverkanskommunerna bedöms denna gräns till 0,5 meter.  Detta gäller 
både för tomter och för allmänna platser.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Ekonomiska konsekvenser tydliggörs i arbetet med exploateringsavtal för 
planområdet, som ska godkännas senast i samband med detaljplanens 
antagande. 

MEDVERKANDE 

Detaljplanen har tagits fram av Gustav Fornwall och Hanna Roman, White 
Arkitekter, i samråd med Stadsbyggnadskontoret på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Under arbetet med att ta fram 
detaljplanen har tjänstepersoner från Miljökontoret, Mätningskontoret och 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

 

 

Isabella Lohse        Malena Eriksson Högvall         Gustav Fornwall 
Enhetschef            Planarkitekt                                 Plankonsult White Arkitekter 

 

 


