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Kallelse till Utskottet för stöd och strategi 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Utskottet för stöd och strategi, 
Tisdag den 31 maj 2022, kl 09:00. Näset 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Bengt Storbacka Ebba Jansson 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Bengt Storbacka, ordförande (S) Ulf Axelsson (V) 

Jonas Bernström (S) Mathz Eriksson (C) 

Jonas Kleber, v ordförande (C) Kristine Andersson (S) 

Fredrik Sundén Vessling (V) Göran Gustavsson (M) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Markus Lundin (KD) 

Nils Detlofsson (L) Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tom Persson (SD) Sofié Krantz (S) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Framtagning av detaljplaner som möjliggör 
utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för 
Lindesjön runt 

KS 2022/134 

2. Återrapportering av projektplan för ny 
återvinningscentral ÅVC i Lindesbergs tätort 

KS 2021/320 

3. Riktlinje för drift- och vägbidrag KS 2022/121 

4. Informationsärenden  
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2022-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §14/22   Dnr: KS 2022/134 

 

Framtagning av detaljplaner som möjliggör 

utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för 

Lindesjön runt 

 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar återremittera ärendet till 
sammanträdet den 31 maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Under 2015 togs en utvecklingsplan för Lindesjön runt fram. 
Utvecklingsplanen har flera syften. Den ska utveckla Lindesjön 
runt till något som är en tillgång för invånarna i kommunen och 
en attraktion för besökare till Lindesbergs kommun. Planen 
innehåller förslag till åtgärder inom området samt prioriteringar 
av och kostnader för dessa. Vidare är det tänkt att planen ska 
fungera som ett underlag för kommunens budgetarbete. 
Tidshorisonten för utvecklingsplanen är tio år och sträcker sig 
fram till år 2025. 

Planen pekar bland annat ut strandpromenaden som ett ståk att 
utveckla. Hela Strandpromenaden ligger inom Lindesbergs stad 
som är av riksintresse för kulturmiljö-värden enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken samt utgör fornlämning enligt 2 kap. 
kulturmiljölagen i form av stadslager. Dessutom utgör 
minnesstenen i Oscarsparken fornlämning och Sundsbron 
byggnadsminne. Delar av utvecklingsplanen har påbörjats.  

Det har även tillkommit andra åtgärder som inte funnits med i 
utvecklingsplanen. 2015 skrevs ett nyttjanderättsavtal mellan 
Lindesbergs kommun som är fastighetsägare och 
nyttjanderättshavaren Egeryds Rådhuskvarteret AB som gäller 
fram till 2026-01-01. I avtalet finns flera krav som ska uppfyllas 
gällande gestaltning då området ligger inom riksintresse för 
kulturmiljö. Utifrån nyttjanderättsavtalet har ett tidsbegränsat 
bygglov för uteservering beviljats. Det tidsbegränsade bygglovet 
gäller fram till 2025-10-01.  

I medborgardialogen för FÖP Lindesbergstätort som 
genomfördes vintern 2021-2022 gavs invånare och besökare 
möjlighet att markera ut på kartor platser som de uppskattar 



§15/22 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 11 maj 2022 § 14 - Framtagning av detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för Lindesjön runt - KS 2022/134-4 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 11 maj 2022 § 14 - Framtagning av detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för Lindesjön runt : Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 11 maj 2022 § 14 - Framtagning av detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för Lindesjön runt

 Protokollsutdrag 5 (6) 

 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2022-05-11  
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och som anses ha utvecklingspotential. Strandpromenaden är ett 
stråk som pektas ut av många, både som favorit plats och som 
plats att fortsätta utveckla. 

Stora delar av strandpromenaden/Oscarsparken mm omfattas 
av stadsplanen från 1926 vilket begränsar 
utvecklingsmöjligheterna av platsen. Det finns därför behov av 
att se över området och anpassa detaljplaner för att kunna 
genomföra förslagen i utvecklingsplanen samt idéerna som 
kommit in i medborgardialogen för FÖPen.  

Aktuellt område som berörs är från pumphuset i söder till gamla 
vårdcentralen i norr. Detaljplanerna kan delas upp i flera 
etapper utifrån vad Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer 
som lämpligt. 

Detaljplanerna ska även utgå från de analyser, 
ställningstagandet och behov som framkommer av den 
fördjupning av översiktsplan för tätorten som nu är under 
framtagande. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

 Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
att ta fram detaljplaner som möjliggör 
utvecklingsförslagen i utvecklingsprogrammet 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och strategi 
återremitterar ärendet för att komplettera med mer information 
till sammanträdet den 31 maj 2022.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Bengt Storbackas (S) ändringsförslag, och finner att 
utskottet för stöd och strategi beslutar enligt detta. 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2022-05-11  
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_______ 
 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivsenheten 
Mark- och exploateringsingenjör 
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    KS 2022/134 

 Infrastruktur- och näringslivsenheten 
David Lundekvam 
 0581-817 48 
david.lundekvam@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Utskottet för stöd och strategi 

Framtagning av detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslag i 

utvecklingsprogrammet för Lindesjön runt 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

 Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram 
detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslagen i 
utvecklingsprogrammet 

Ärendebeskrivning 

Under 2015 togs en utvecklingsplan för Lindesjön runt fram. 
Utvecklingsplanen har flera syften. Den ska utveckla Lindesjön runt till något 
som är en tillgång för invånarna i kommunen och en attraktion för besökare 
till Lindesbergs kommun. Planen innehåller förslag till åtgärder inom området 
samt prioriteringar av och kostnader för dessa. Vidare är det tänkt att planen 
ska fungera som ett underlag för kommunens budgetarbete. Tidshorisonten 
för utvecklingsplanen är tio år och sträcker sig fram till år 2025. 

Planen pekar bland annat ut strandpromenaden som ett ståk att utveckla. 
Hela Strandpromenaden ligger inom Lindesbergs stad som är av riksintresse 
för kulturmiljö-värden enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt utgör fornlämning 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form av stadslager. Dessutom utgör 
minnesstenen i Oscarsparken fornlämning och Sundsbron byggnadsminne. 
Delar av utvecklingsplanen har påbörjats.  

Det har även tillkommit andra åtgärder som inte funnits med i 
utvecklingsplanen. 2015 skrevs ett nyttjanderättsavtal mellan Lindesbergs 
kommun som är fastighetsägare och nyttjanderättshavaren Egeryds 
Rådhuskvarteret AB som gäller fram till 2026-01-01. I avtalet finns flera krav 
som ska uppfyllas gällande gestaltning då området ligger inom riksintresse för 
kulturmiljö. Utifrån nyttjanderättsavtalet har ett tidsbegränsat bygglov för 
uteservering beviljats. Det tidsbegränsade bygglovet gäller fram till 2025-10-
01.  

I medborgardialogen för FÖP Lindesbergstätort som genomfördes vintern 
2021-2022 gavs invånare och besökare möjlighet att markera ut på kartor 
platser som de uppskattar och som anses ha utvecklingspotential. 
Strandpromenaden är ett stråk som pektas ut av många, både som favorit 
plats och som plats att fortsätta utveckla. 

Stora delar av strandpromenaden/Oscarsparken mm omfattas av stadsplanen 
från 1926 vilket begränsar utvecklingsmöjligheterna av platsen. Det finns 
därför behov av att se över området och anpassa detaljplaner för att kunna 
genomföra förslagen i utvecklingsplanen samt idéerna som kommit in i 
medborgardialogen för FÖPen.  
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Aktuellt område som berörs är från pumphuset i söder till gamla 
vårdcentralen i norr. Detaljplanerna kan delas upp i flera etapper utifrån vad 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer som lämpligt. 

Detaljplanerna ska även utgå från de analyser, ställningstagandet och behov 
som framkommer av den fördjupning av översiktsplan för tätorten som nu är 
under framtagande. 

 

Konsekvenser 

Sociala konsekvenser - möjliggör utvecklingsplanen för Lindesjön runt samt 
en tydlig vilja i en nyligen genomförd medborgardialog. 

Ekonomiska konsekvenser - Samhällsbyggnadsförvaltningen ska regelbundet 
informera Näringslivsenheten och utskottet för stöd och strategi om vilka 
detaljplaner som påbörjas samt en tidsplan/prioriteringslista för dessa och 
övriga planer som förvaltningen planerar genomföra inom ramen för 
utvecklingsplanen för Lindejön runt. När en ny detaljplan ska påbörjas ska en 
avstämning ske om att det finns pengar för framtagande av planhandlingar 
inkl. nödvändiga utredningar. Uppskattning av kostnader tas fram av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kostnaderna för att ta fram detaljplanerna inklusive utredningar tas från 
MEX-budgeten. 

 

Wilhelm Magnusson David Lundekvam 
Näringslivschef Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivsenheten 
Mark- och exploateringsingenjör 

Bilagor: 

Utvecklingsprogram för Lindesjön runt 
Karta 
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UTVECKLINGSPLAN FÖR 
LINDESJÖN RUNT
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UTVECKLINGSPLAN FÖR LINDESJÖN RUNT

Styrgrupp
Christer Lenke, kommunchef, Lindesbergs kommun
Merit Israelsson, näringslivschef, Lindesbergs kommun
Peter Grönlund, förvaltningschef, Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
Åsa Jonsson-Carlsson, VD Besök Linde AB
Kristina Grape, planeringsarkitekt, KLARA arkitekter

Referensgrupp
Jonas Andersson, fritidskonsulent, Lindesbergs kommun
Ingrid Andrén, kommunekolog, Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
Peter Bring, LindeCity
Tommy Eriksson, egen företagare
Jens Finckh, markägare
Mikael Martinsson, programsamordnare, Lindesbergs kommun
Christer Pilblad, Studiefrämjandet/Hillsteet
Arne Tschentscher, stadsträdgårdsmästare, Bergslagens kommunalteknik
Jessica Öhlund, verksamhetschef funktionsstöd, Lindesbergs kommun
Kristina Grape, planeringsarkitekt, KLARA arkitekter

Övriga
Jan Erik Engström, arkitekt, KLARA arkitekter
Märta Wictorin, arkitekt, KLARA arkitekter

Kartor
KLARA arkitekter, om inget annat anges

Fotografier
KLARA arkitekter, om inget annat anges 

Övriga illustrationer
KLARA arkitekter, om inget annat anges
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UTVECKLINGSPLAN FÖR LINDESJÖN RUNT

SAMMANFATTNING
Lindesbergs stad har ett fantastiskt läge vid 
Stora Lindessjön. Vattnet har en stor attrak-
tionskraft och är en av stadens viktigaste styrkor 
samt möjligheter.

Kring sjön finns sedan ett antal år en mycket 
populär vandringsled, Lindesjön runt. Under det 
senaste året har det inkommit en rad medbor-
garförslag och motioner avseende utvecklingen 
av vandringsleden. Inom kommunen finns 
dessutom sedan tidigare ett antal skissförslag 
framtagna. Lindesbergs kommun har därför tagit 
beslut om att ta fram en långsiktig utvecklings-
plan för utvecklingen av vandringsleden.

Utvecklingsplanen har flera syften. Den ska 
utveckla Lindesjön runt till något som är en 
tillgång för invånarna i kommunen och en att-
raktion för besökare till Lindesbergs kommun. 
Planen ska innehålla förslag till åtgärder inom 
området samt prioriteringar av och kostnader 
för dessa. Vidare ska planen fungera som ett 
underlag för kommunens budgetarbete.

Tidshorisonten för utvecklingsplanen är tio år 
och sträcker sig fram till år 2025.

Planen avgränsas geografiskt till att omfatta 
vandringsleden kring Stora Lindessjön. I pla-
nen ingår allt som har med sjön att göra såsom 
Strandpromenaden, grönytor i sjöns direkta när-
het och Loppholmarna.

I utvecklingsplanen föreslås åtgärder som be-
döms vara betydelsefulla för att kunna utveckla 
Lindesjön runt till något som är en tillgång för 
invånarna i kommunen och en attraktion för 
besökare till Lindesbergs kommun.

Sju övergripande åtgärder föreslås för hela om-
rådet längs vandringelden. Dessa är tillgänglig-
het, aktiviteter, sittplatser, skyltning, riktlinjer för 
utrustningen, rutnätsstaden och badplats.

Loppholmarna föreslås bli stadens nya stads-
park och gröna oas med plats för en restaurang 
i norr, en stor öppen grönyta i mitten och en 
badplats i söder.

Strandpromenaden föreslås bli stadens nya 
konststråk med plats för offentlig konst, både på 
land och i Stora Lindessjön.

Inom området söder om badhuset, vid 
vårdcentralen och Lindesbergs kyrka samt rast-
platsen Carlssons föreslås inga åtgärder.

Området norr om Församlingshemmet föreslås 
omvandlas till en lummig park som tilltalar alla 
sinnen, Sinnenas park.

Området nedanför Församlingshemmet föreslås 
vidareutvecklas till en park som attraherar alla 
generationer, Generationspark.

Oscarsparken, stadens äldsta park, föreslås 
rustas upp och historiskt återskapas med nya 
planteringar, fler gångstigar och sittplatser.

Sparbanksparken föreslås öppnas upp för 
allmänheten och bli stadens nya konstpark med 
plats för offentlig konst, utomhusbrädspel, flera 
gångstigar samt ett flertal sittplatser.

Nedanför Strandpromenaden föreslås en bad-
brygga med många sittplatser och i förlängning-
en av Trädgårdsgatan föreslås en båtbrygga 
som skulle förstärka rutnätsstaden.

Brunnsparken föreslås rustas upp och historiskt 
återskapas med nya planteringar, fler gångstigar 
och sittplatser.

En boardwalk med badbryggor och sittplatser 
samt hopptorn föreslås längs Pälsärmen, mellan 
Sundsbron och Pälsärmsbadet.

Den branta backen vid Sörlunda föreslås till-
gänglighetsanpassas.

Vid den befintliga landstigningsplatsen inom 
Näsets naturreservat föreslås en pollare för för-
töjning av båtar. Rastplatsen vid Näset föreslås 
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Del av vandringsleden vid TorphyttebäckenDel av vandringsleden vid Bullerberget

kompletteras med ett nytt vindskydd, på samma 
plats som det som brann ner.

Den branta backen vid Dalskogskanalen före-
slås tillgänglighetsanpassas.

För att förbättra utsikten vid rastplatsen Bul-
lerberget föreslås att några enstaka träd tas 
ner. Vidare föreslås rastplatsens möbler bytas 
ut till nya enhetliga möbler samt att den branta 
backen vid Bullerberget föreslås tillgänglighets-
anpassas.

Den branta backen vid Parkstugan föreslås 
tillgänglighetsanpassas.

Rastplatsen Parkudden föreslås kompletteras 
med ett nytt vindskydd, på samma plats som det 
som brann ner. Vidare föreslås en naturlekplats 
i närheten av rastplatsen med hinderbana samt 
andra balans- och motorikutrustningar.

Vid Torphyttebäcken föreslås en utomhusteater 
och brygga med pollare för förtöjning av båtar.

Vid Lindeskolan och Lindesberg Arena föreslås 
en park för olika typer av aktiviteter, Aktivitets-
park.

Trallingen föreslås framhävas med ljussättning 
av befintliga träd.

LÄSANVISNING
Utvecklingsplanen är indelad i tre kapitel. I ka-
pitlet Inledning beskrivs planens bakgrund, syfte 
och avgränsning, processen, medborgardialo-
gen samt tidsplanen.

Kapitlet Tidigare ställningstaganden redovisar 
relevanta kommunala planer och program av 
betydelse för utvecklingsplanen.

I kapitlet Förslag till åtgärder återfinns förslag 
till åtgärder inom området samt prioriteringar 
av och kostnader för dessa. Förslaget till åtgär-
der ska fungera som ett underlag för kommu-
nens budgetarbete. Kapitlet innehåller även en 
samlad nulägesbeskrivning med kunskaper om 
befintliga förhållanden, intressen och pågående 
förändringar som är nödvändiga förutsättningar 
för utvecklingsplanen.
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INLEDNING
Lindesbergs stad har ett fantastiskt läge vid 
Stora Lindessjön. Vattnet har en stor attrak-
tionskraft och är en av stadens viktigaste styrkor 
samt möjligheter.

Kring sjön finns sedan ett antal år en mycket 
populär vandringsled, Lindesjön runt. Under 
det senaste året har det inkommit en rad med-
borgarförslag och motioner avseende utveck-
lingen av Lindesjön runt. Inom kommunen finns 
dessutom sedan tidigare ett antal skissförslag 
framtagna. Lindesbergs kommun har därför tagit 
beslut om att ta fram en långsiktig utvecklings-
plan för utvecklingen av vandringsleden.

Bakgrund
Lindesjön runt är en mycket populär vandrings-
led med vackra och variationsrika vyer över 
Lindesbergs stad och dess omgivningar. Längs 
vandringsleden får man uppleva mötet mellan 
staden och landskapet, med det obebyggda 
landskapet på den västra sidan och staden på 
den östra sidan. Vandringleden erbjuder vid-
sträckta utblickar över Stora Lindessjön in mot 
staden, åkrar, betesmarker och skog. Lindes-
bergs kyrka utgör ett landmärke som syns längs 
stora delar av vandringsleden. Längs vandrings-
leden finns även gott om natur- och kulturupple-
velser.

Vandringsleden är ca 7 kilometer lång om man 
går längs Pälsärmen och ca 8,5 kilometer lång 
om man går via Tempelbacken. Om man vill gå 
en ännu längre promenad kan man välja att gå 
över grönområdet Kyrkberget. Det tar två till tre 
timmar att gå runt vandringsleden.

Vandringsleden är anlagd som en stenmjölsbe-
lagd gångväg, som i övrigt följer befintliga grus-
vägar samt gång- och cykelvägar. I dagsläget 
finns det sju iordningsställda rastplatser längs 
vandringsleden. Rastplatserna Carlssons, Tem-
pelbacken, Kyrkberget, bryggan vid Parkudden 
och vägarna till dessa är tillgängliga för rullstol 
och barnvagn.

Syfte
Utvecklingsplanen har flera syften. Den ska 
utveckla Lindesjön runt till något som är en 
tillgång för invånarna i kommunen och en att-
raktion för besökare till Lindesbergs kommun. 
Planen ska innehålla förslag till åtgärder inom 
området samt prioriteringar av och kostnader 
för dessa. Vidare ska planen fungera som ett 
underlag för kommunens budgetarbete.

Tidshorisonten för utvecklingsplanen är tio år 
och sträcker sig fram till år 2025.

Avgränsning
Utvecklingsplanen avgränsas geografiskt till att 
omfatta vandringsleden kring Stora Lindessjön. 
I planen ingår allt som har med sjön att göra så-
som Strandpromenaden, grönytor i sjöns direkta 
närhet och Loppholmarna.

Processen
I processen med att ta fram utvecklingsplanen 
har en styrgrupp och en referensgrupp medver-
kat.

Styrgruppen har skött processen, varit adminis-
tratörer, behandlat inkomna förslag och doku-
menterat gjorda ställningstaganden. Vidare har 
styrgruppen varit huvudansvarig för att granska 
det material som producerats.

KLARA arkitekter har i sin roll som projektle-
dare varit huvudansvariga för att hålla ihop 
och leda arbetet, se till att tidsplanen följs, ta 
fram det underlag som planen bygger på och 
sammanställa utvecklingsplanen.

Referensgruppens uppgift har varit att regelbun-
det stämma av arbetet och komma med förslag 
till åtgärder som en förberedelse för de politiska 
beslut som ska fattas senare.

Kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om anta-
gande. Tre veckor efter att det justerade proto-
kollet har anslagits på kommunens anslagstavla 
vinner utvecklingsplanen laga kraft, om ingen 
överklagar.
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Karta över Lindesjön runt (Lindesbergs kommun)

Idégenerering
Kommunens invånare har kunskaper och syn-
punkter som är värdefulla i planarbetet. Under 
framtagandet av utvecklingsplanen har kom-
munens invånare getts möjlighet att få lämna 
synpunkter.

Syftet med idégenereringen var att på ett öppet 
och transparent sätt skapa ett bättre beslutsun-
derlag.

Genom webbverktyget WIDE har kommunens 
invånare getts möjlighet att få ta del av inkomna 
förslag och kommentera dessa samt lämna 
egna förslag. Webbverktyget fanns tillgängligt 
på kommunens hemsida under tre veckor, mel-
lan den 25 september och den 16 oktober år 
2015. Sammanlagt har 43 förslag inkommit.

De fem förslag som fick flest synpunkter redovi-
sas nedan.
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Vy över Lindesbergs stad

Utomhusgym
Som bidrag till ett aktivt och hälsosamt liv 
föreslås ett eller flera utomhusgym längs med 
Lindessjön. I bifogad länk (http://www.umea.se/
umeakommun/kulturochfritid/idrottmotionochfri-
luftsliv/friluftslivochmotion/utegym.4.4979a5f314
60a35f14d1e99.html) finns exempel från Umeå 
kommun där ett antal gym finns utplacerade i 
allmänna områden.

Badplats
Det har kommit in flera förslag på ny badplats 
i Lindessjön, en attraktiv badplats med bryg-
gor, hopptorn eller liknande och kanske en fin 
lekplats i anslutning till badet.

Parkour freerunning park/skateboard-
park
Det föreslås även en parkour freerunning park, 
en plats där man kan åka kickbike och skatebo-
ard.

Gästhamn
Det har kommit in ett förslag på gästhamn, 
ingen plats för detta har dock preciserats.

Utomhusaktiviteter
Det handlar om att skapa något för alla i alla 
åldrar där man kan vara aktiv utan att tillhöra en 
förening. Där har det kommit in en mängd idéer. 
Parkour, skateboardpark, upplyst löpspår runt 
sjön både kort och långt, utegym osv., något där 
hela familjen kan vara delaktig. Skyltningen är 
mycket viktig. Man bör försöka tänka enkelt och 
lättillgängligt och använda det som ledord. Det 
kommer att kosta kommunen en del men det är 
en investering för framtiden.

Övriga förslag
Utöver ovanstående fem förslag inkom även för-
slag om Sinnenas park, utomhuspool på Lopp-
holmarna, utsmyckning längs hela Strandpro-
menaden, vinteraktiviteter, en generationspark 
med plats för lek för alla åldrar, lekpark för barn 
och ungdomar, ny bro mellan Loppholmarna 
och Strandpromenaden, kanotuthyrning, stads-
nära camping vid Lindeskolan, fler grillplatser, 
museum, löptävling, park för mountainbike, lin-
banor vid Carlssons, boardwalk vid Kyrkbryggan 

eller helt enkelt att spara in på konsultpengarna.

Vidare inkom förslag om att använda Pumphu-
set för utställnings- och evenemangslokal, Open 
Art runt vandringsleden, utomhusscen nedanför 
café Oscar, amfiteater i närheten av Parkudden, 
plats för stadsmuseum, frågesport, återställa 
Sundsbron, sommarrestaurang på Loppholmar-
na, minigolf, fler bänkar, mer blomsterprydna-
der, luftpåfyllning för cyklister, dricksvattenfontä-
ner i parkerna, gångväg som ansluter Lindesby 
och Lindesbyberget till vandringsleden, board-
walk mellan Sundsbron och Pälsärmsbadet, 
båtbryggor, badbryggor, tvättbrygga och att 
använda Pumphuset som konstpaviljong.

Förslag inkom även om gångbrygga nedanför 
Sparbanksparken, galleri och utsiktsbalkong i 
Oscarsparken, plats för dans- och scenfram-
trädanden i Oscarsparken, träkaj söder om 
Kyrkbryggan, vattenträdgård vid Lindesbergs 
kyrka, gångbrygga nedanför Lindesbergs kyrka, 
amfiteater vid Torphyttebäcken, utveckla Lopp-
holmarna till en samlingsplats för rekreation och 
nöje, uppfixning av pumphus och plåtskåp längs 
Strandpromenaden samt behovet av en fung-
erande organisation och styrning för Lindesjön 
runts fortlevnad.

Tidsplan
Framtagande av utvecklingsplanen juli 2015 – 
oktober 2015
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TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
Kapitlet utgör en samlad beskrivning av de 
beslut som kommunen tidigare har tagit i olika 
planer och program som är relevanta för utveck-
lingsplanen.

Översiktliga planer 
Översiktsplan för Lindesbergs kommun
Gällande översiktsplan, Översiktsplan för Lin-
desbergs kommun, antogs av kommunfullmäk-
tige den 17 april 2007.

I översiktsplanen utgöra området kring Stora 
Lindessjön en del av Lindesbergs tätort, vilken 
utgör planlagt område, utan närmare precise-
ring.

I översiktsplanen betonas vikten av att säker-
ställa tätortsnära natur och speciellt grönområ-
den som är viktiga för förskolor, skolor samt bo-
ende. Utvecklingen av den tätortsnära naturen, 
med promenadleder utmed sjöar och vatten-
drag, konstateras i översiktsplanen även vara 
sådant som höjer kvaliteten på bostadsorterna i 
kommunen. Vidare anses grönområden som lig-
ger nära där människor bor ha ett särskilt värde 
för friluftsliv, då de nyttjas oftare och av fler.

Enligt översiktsplanen bör sådan tätortsnära 
natur och grönområden säkerställas som natur-
reservat, alternativt med skötselplaner eller 
detaljplaner. Dessutom betonas vikten av att 
kvaliteten på skötsel, skyltning m.m. säkerställs 
samt att tillgängligheten för personer med funk-
tionsnedsättning förbättras i kommunens natur- 
och friluftsområden.

Naturen och friluftslivet anges i översiktsplanen 
ha stor betydelse för folkhälsan samt stimulera 
till en ökad miljömedvetenhet. Bland annat be-
tonas vikten av att i vardagen ge barn möjlighet 
till undervisning och vistelse i naturen samt att 
skolor och förskolor har nära till naturen.

I översiktsplanen anges även att orörd natur 
har ett värde för kommunens attraktivitet och 

att sådan natur bör utvecklas på olika sätt så 
att man tar vara på kopplingen mellan turism, 
miljö, kulturmiljö samt naturvård. Vidare poäng-
teras i översiktsplanen vikten av att ha möjlig-
het att utöva friluftsliv såsom vistelse i naturen 
för att få naturupplevelser och naturstudier, att 
vara fysiskt aktiv, ta promenader, bada och att 
få avkoppling. Dessutom pekas strandmiljö-
erna i kommunen ut som en källa till friluftsliv, 
där tillgängliga stränder har stor betydelse för 
friluftslivet.

För tätortsnära kommunalägd skog anges att 
den biologiska mångfalden, friluftslivet, motion, 
rekreation samt skolors och förskolors utomhus-
verksamhet bör styra skötseln. Vidare betonas 
att den tätortsnära skogen har ett stort socialt 
värde och ett värde för folkhälsan samt är en 
tillgång för tätorten.

Fördjupning av översiktsplanen för 
Lindesbergs stad
För Lindesbergs stad finns en fördjupning av 
översiktsplanen, Fördjupning av översiktsplanen 
för Lindesbergs stad, vilken antogs av kommun-
fullmäktige den 16 december 2014.

I fördjupningen av översiktsplanen bedöms 
nedanstående inriktningsmål vara relevanta för 
utvecklingsplanen.

• Centrum-, och stationsnära boende ska 
tillskapas inom stadskärnan genom förtät-
ningsprojekt.

• Förstärk och synliggör den historiska delen 
av Lindesberg.

• I den fortsatta fysiska planeringen av stads-
kärnan ska det rätvinkliga gatunätet stå som 
förebild för tillkommande bebyggelse.

• Utveckla Lindesbergs parker och lekplatser 
genom upprustning och koppla samman 
dessa med trevliga gångstråk.

• Värna särskilt om och utveckla de naturmil-
jöer som används av förskola och skola.

• Vid nyexploatering ska det gröna vara en 
självklar del av bostadsområdets kvaliteter.

• Lindesjöns stora natur- och kulturupplevel-
ser samt bad och friluftsliv ska värnas och 
utvecklas.
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• På offentliga platser ska tillgänglighet för 
alla prioriteras.

• Synliggör kulturen i stadsmiljön och grönom-
råden.

• Ta fram riktlinjer för arbetet med konst i of-
fentliga miljöer.

• En övergripande dagvattenstrategi för Lin-
desberg ska tas fram.

• Minska belastningen på Lindesjön och Arbo-
gaån genom att förespråka lokalt omhänder-
tagande av dagvatten.

• Synliggör vattnets kretslopp genom nya 
lösningar såsom t.ex. öppna LOD-dammar 
och gröna tak.

• Möjliggör en tätare och mer attraktiv stads-
kärna med fler boende och bättre service 
genom att skapa fler bostäder genom förtät-
ning.

• Stärk Lindesbergs stads varumärke där den 
pittoreska staden, småskalighet, tillgänglig-
het, närhet, caféer och närheten till Linde-
sjön kan fungera som ledord.

• Fortsätt utveckla en tillgänglig och vacker 
stadsmiljö genom att utveckla parker, gröny-
tor och offentliga platser samt värna om 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

• Ett ianspråktagande av Lindeskolans ute-
miljö bör kompenseras i en upprustning av 
kvarstående skolgård.

• Utveckla Loppholmen till Lindesbergs nya 
stadspark med aktiviteter för alla åldrar.

• Förstärk kontakten till vattnet på Lopphol-
marna genom att anlägga en badplats och 
sittplatser vid vattnet.

• Öka gångflödena genom parken på Lopp-
holmarna för att skapa en trygg plats och 
öka användningen av området.

• Utveckla Parkudden som frilufts- och rekrea-
tionsmål i Lindesberg.

• Tillgängliggör Parkudden för såväl dem som 
kommer dit i båt och till fots.

• Anlägg en ny rastplats vid Parkudden, i an-
slutning till Lindesjön runt.

I fördjupningen av översiktsplanen är vandrings-
leden Lindesjön runt utpekad, både den kring 
Stora Lindessjön och den kring Lilla Lindes-
sjön. Kring Stora Lindessjön utgör Lindesbergs 
centrum en del av den inre och yttre stadskär-

nan, medan Loppholmarna och området kring 
Lindesberg Arena utgör en del av den yttre 
stadskärnan. Vidare finns ett förtätningsområde 
söder om Lindeskolan samt två exploaterings-
områden, ett vid Lindesby och ett vid Sörlunda. 
Dessutom finns två utvecklingsområden för fri-
luftsliv och rekreation, ett vid Loppholmarna och 
ett vid Parkudden. Övriga områden kring Stora 
Lindessjön utgör i fördjupningen av översiktspla-
nen grönstruktur. Grönstrukturen har ekologiska 
och sociala värden som är inventerade i grön-
planen för Lindesbergs stad.

Lindesbergs centrum, Lindesby, Sörlunda, om-
rådet söder om Lindeskolan, Loppholmarna och 
Parkudden utgör i fördjupningen av översikts-
planen prioriterade delområden.

Lindesbergs centrum
Lummiga parker, stenlagda torg och Strandpro-
menaden i Lindesbergs centrum anses berika 
den täta staden och fungera som mötesplatser 
för stadens invånare. I fördjupningen av över-
siktsplanen anges att kopplingen mellan stads-
kärnan och Lindesjön ska stärkas genom att 
förbättra stråken i väst-östlig riktning. Bytesga-
tan anses vara ett särskilt viktigt stråk, då detta 
kan koppla samman stationen med Lindesberg 
Arena och Lindeskolan.

Vidare anges att det finns få gröna ytor i stads-
kärnan varför dessa bör utvecklas och rustas 
upp. I centrum poängteras att det är extra viktigt 
med en hög nivå på skötseln och att parkerna i 
centrum bör utvecklas med olika karaktärer för 
att skapa variation och en bred användning av 
dem.

I fördjupningen av översiktsplanen anges närhe-
ten till Lindesjön vara en stor tillgång i centrum. 
Närhet bör dock utnyttjas bättre och koppling-
arna mot vattnet stärkas. Promenadstråket 
längs sjön bör även fortsätta att utvecklas och 
kopplas samman med de grönytor som finns 
längs med stråket. Vidare bör parkeringsytorna 
närmast sjön ses över och där det är möjligt bör 
parkeringsytorna flyttas för att ge plats för andra 
användningar, såsom bostäder och parker.
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Brygga vid Parkudden

Lindesby
Exploateringsområdet Lindesby är tänkt som ett 
framtida bostadsområde, i direkt anslutning till 
vandringsleden Lindesjön runt. I fördjupningen 
av översiktsplanen föreslås att nya gång- och 
cykelstråk anläggs som binder ihop exploate-
ringsområdet med Lindesjön runt, stadskärnan, 
Lindeskolan och Fritidsbyn.

Sörlunda
Exploateringsområdet Sörlunda är tänkt som ett 
framtida bostadsområde, i direkt anslutning till 
naturreservatet Näset och på båda sidorna om 
vandringsleden.

Söder om Lindeskolan
Förtätningsområdet söder om Lindeskolan 
är tänkt som ett framtida bostadsområde, en 
stadsnära camping eller för utvecklingen av Lin-
deskolan, i direkt anslutning till vandringsleden 
Lindesjön runt. I fördjupningen av översiktspla-
nen föreslås att kvarstående del av skolgården 
utvecklas till en aktivitetspark och att parken 
skulle kunna sammankopplas med Lindesjön 
runt, för att ytterligare berika det populära pro-
menadstråket.

Loppholmarna
Loppholmarna utgör i fördjupningen av över-
siktsplanen ett utvecklingsområde för friluftsliv 
och rekreation. Området ses som en viktig länk 
mellan centrum och de västra bostadsområdena 
samt området kring Lindesberg Arena. Lopphol-
marna bedöms ha stor potential att bli en grön 
mötes- och aktivitetsplats i staden.

I fördjupningen av översiktsplanen är målet 
för Loppholmarna att skapa en stadspark med 
många funktioner som kan användas året om 
för både barn och vuxna. Närheten till både 
centrum och Lindesberg Arena medför att par-
ken även skulle kunna nyttjas för olika evene-
mang och uppträdanden.

Bland annat föreslås att bryggor eller trädäck 
bör anläggas längs delar av stranden för att 
skapa ytor för vistelse samt för att utnyttja när-
heten till vattnet. Andra idéer som skulle kunna 
öka attraktiviteten kan vara anläggande av en 

scen, beachvolleyplan, planteringar, stadsod-
ling, bättre belysning och en lekplats. Vidare 
skulle ett café kunna öka användningen över 
dygnet.

I fördjupningen av översiktsplanen föreslås även 
att ett bad anordnas på Loppholmarna, då detta 
är något som saknas i centrala Lindesberg. För 
att förbättra tillgängligheten och funktionen som 
länk mellan centrum och de västra delarna av 
staden föreslås dessutom att en ny bro byggs 
mellan Loppholmarna och Bytesgatan, som 
leder till Resecentrum. En ny bro skulle med-
föra ökade gångflöden genom parken och när 
området blir mer välbesökt skulle det dessutom 
upplevas som tryggare.

Parkudden
Parkudden utgör i fördjupningen av översikts-
planen ett utvecklingsområde för friluftsliv och 
rekreation. Området föreslås kunna utvecklas 
till en utflyktsplats för såväl de som åker båt på 
sjön som de som tar sig till Parkudden till fots. 
Bland annat föreslås att ett vindskydd och en 
mindre träningsstation skulle stärka och utveck-
la området.

Vidare föreslås att information om natur och 
kultur skulle kunna finnas längs en naturstig 
eller i en raststuga, där det även skulle kunna 
finnas plats för tillfälliga utställningar. Dessutom 
föreslås att en amfiteater anläggs, för att an-
passa platsen så att den kan nyttjas ännu mer 
av skolelever. Amfiteatern skulle även kunna 
användas som ett uteklassrum och en fågel-
skådningsplats, nära sjön och med en vacker 
utsikt över staden.
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Vy över åkermark

Detaljplaner
Området längs vandringsleden kring Stora 
Lindessjön omfattas i dag av 13 detaljplaner. 
Detaljplanerna omfattar Lindesby, Lindeskolan, 
Lindesberg Arena och Loppholmarna i norr samt 
stadskärnan i nordost och en del av Skoga-
lundsområdet i sydost. Samtliga planers genom-
förandetider är utgångna.

Övriga delar av det aktuella området är i dag 
inte detaljplanelagt.

Utöver de 13 gällande detaljplanerna finns en 
detaljplan antagen för Strandskolan som är 
överklagad.

Naturvårdsprogram
För Lindesbergs kommun finns ett Naturvårds-
program, vilket antogs av kommunfullmäktige 
den 14 december 2009. Naturvårdsprogrammet 
syftar till att klarlägga kommunens ansvar och 
ambitioner i naturvårdsarbetet.

En övergripande målsättning med naturvårds-
programmet är att få ett gemensamt förhåll-
ningssätt kring skötseln av den kommunala 
tätortsnära naturmarken. Kommunens tätortsnä-
ra naturmark ska ha en skötsel där målet är att 
värna biologisk mångfald, rekreation och social 
verksamhet samt främja folkhälsa, pedagogiska 
möjligheter och estetiska värden som ett led i 
arbetet för en uthållig kommun. Med tätortsnära 
natur avses i naturvårdsprogrammet ett område 
mellan en och två kilometer runt tätorten. Detta 
innebär att hela området längs vandringsleden 
kring Stora Lindessjön ingår i Lindesbergs stads 
tätortsnära natur.

I naturvårdsprogrammet anges att den tät-
ortsnära naturen måste vara varierad för att få 
en biologisk mångfald och eftersom olika grup-
per i samhället uppskattar olika kvaliteter. Den 
tätortsnära skogen bör även vara omväxlande 
med träd i olika åldrar, många arter och varierad 
täthet i träd- och buskskikt. Vidare poängteras 
vikten av att bevara och utveckla naturområden 
i skolors och förskolors närområde, bl.a. för att 
möjliggöra för utomhuspedagogik. Dessutom 
betonas att tillgängliga stränder har stor bety-
delse för friluftslivet och för människors möjlig-
het att utnyttja allemansrätten.

Vandringsleden Lindesjön runt anges i natur-
vårdsprogrammet som en succé som har en 
positiv effekt på folkhälsan, då många promene-
rar runt sjön regelbundet.

I naturvårdsprogrammet framhålls att fler mar-
kerade stigar och samlingsplatser bör skapas 
för att locka ut människor i naturen. Vidare är 
information, leder, parkeringsplatser, vägvisning 
och olika serviceanordningar viktiga för tillgäng-
ligheten. För att anordningarna ska upplevas 
attraktiva är det dessutom viktigt att de håller 
hög kvalitet och sköts ordentligt. Detta är sär-
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Del av vandringsleden på västra sidan av sjön

skilt betydelsefullt i de kommunala reservaten 
och i områden som nyttjas av många.

Vad det gäller information framhålls att detta är 
kommunens ansikte utåt och den därför bör ha 
enhetlig layout och hålla hög kvalitet samt att 
informationstavlor och skyltar utomhus bör vara 
av väderbeständigt material. Vidare anges att 
det i de kommunala naturreservaten och i ut-
valda friluftsområden ska finnas bra information 
om både natur- och kulturvärden.

I naturvårdsprogrammet bedöms nedanstående 
principer för naturen vara relevanta för utveck-
lingsplanen.

• Sjöars, stränders och vattendrags stora 
värden för natur- och kulturupplevelser samt 
bad och friluftsliv ska värnas och utvecklas 
hänsynsfullt och långsiktigt.

• Vid skötsel av kommunägd skog vid tätor-
ter ska inriktningen vara en varierad skog 
för rekreation, pedagogisk verksamhet och 
biologisk mångfald.

• 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.

• Skolor och förskolor ska ha lättillgängliga 
naturområden av bra kvalitet för sin pedago-
giska verksamhet. Skolans delaktighet ska 
uppmuntras och dess intressen ska väga 
tungt i planeringen, särskilt där kommunen 
är markägare.

• Den tätortsnära naturmiljön bör utformas så 
att även människor med funktionsnedsätt-
ning ges möjlighet att komma ut i naturen.

• Kommunens tätortsnära naturmark ska ha 
en skötsel med målet biologisk mångfald 
och rekreation.

• Kommunens friluftsanordningar och natur-
områden ska vara av god kvalitet och hållas 
välskötta. Allmänheten skall ges information.

Det finns även en uppdaterad kortversion av 
kommunens Naturvårdsprogram från år 2014. I 
kortversionen är fokus lagt på tätortsnära natur 
och lokala miljömål. Syftet är det samma för 
kortversionen som för naturvårdsprogrammet 
från år 2009.

I kortversionen anges att den tätortsnära na-
turen är en prioriterad naturvårdsfråga och en 
utpräglad kommunal angelägenhet. Vidare 
poängteras att det är viktigt att säkerställa att 
varje bostadsområde, äldreboende, skola och 
förskola har en varierad natur på gångavstånd. 
I övrigt är innehållet i kortversionen ungefär 
det samma som i naturvårdsprogrammet från 
år 2009, bortsett från en uppdatering av lokala 
miljömål.

Grönplan
För Lindesbergs stad pågår arbetet med att ta 
fram en Grönplan. Grönplanen är tänkt att skick-
as ut på remiss i slutet av år 2015. Då grönpla-
nen är under framtagande återges inte dess 
innehåll. Under arbetet med utvecklingsplanen 
har dock kommunen tillhandahållit en arbetsver-
sion av grönplanen.
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Brant backe vid Sörlunda

Aktiviteter bör finnas längs vandringsleden (Tress)

FÖRSLAG TILL
ÅTGÄRDER
Nedan återfinns förslag till åtgärder inom 
området samt prioriteringar av och kost-
nader för dessa. Förslaget till åtgärder ska 
fungera som ett underlag för kommunens 
budgetarbete. Kapitlet innehåller även en 
samlad nulägesbeskrivning med kunskaper om 
befintliga förhållanden, intressen och pågående 
förändringar som är nödvändiga förutsättningar 
för utvecklingsplanen.

Föreslagna åtgärder bedöms vara betydelseful-
la för att kunna utveckla Lindesjön runt till något 
som är en tillgång för invånarna i kommunen 
och en attraktion för besökare till Lindesbergs 
kommun.

För varje område följer en beskrivning, 
förutsättningar, förslag till åtgärder samt re-
kommendationer och beräknade kostnader 
exklusive moms för ett genomförande. Därefter 
följer en prioritering och etappindelning av de 
föreslagna åtgärderna.

Övergripande åtgärder
I arbetet med utvecklingsplanen har behovet av 
nedanstående övergripande åtgärder uppmärk-
sammats. Dessa åtgärder är relevanta för hela 
området längs vandringsleden.

Tillgänglighet
För att främja folkhälsan och få så många som 
möjligt att nyttja Lindesjön runt och bör hela 
vandringsleden vara tillgänglig, speciellt för per-
soner med funktionsnedsättning.

För att kunna tillgängliggöra hela vandrings-
leden behöver framför allt fyra branta backar 
tillgänglighetsanpassas. Dessa backar är vid 
Sörlunda, Dalskogskanalen, Bullerberget och 
Parkstugan.

Aktiviteter
För att få fler att använda Lindesjön runt bör 
det finnas aktiviteter längs vandringsleden som 
attraherar både kommuninvånare och besökare. 



§15/22 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 11 maj 2022 § 14 - Framtagning av detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för Lindesjön runt - KS 2022/134-4 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 11 maj 2022 § 14 - Framtagning av detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för Lindesjön runt : Utvecklingsplan+för+Lindesjön+runt

15

UTVECKLINGSPLAN FÖR LINDESJÖN RUNT

Sandstranden på Loppholmarna

Bänk längs Strandpromenaden

Skylt för vandringsleden

Det bör finnas aktiviteter för alla åldrar utspridda 
längs vandringsleden som lockar till olika typer 
av aktiviteter såsom naturupplevelser, avkopp-
ling och fysisk aktivitet.

Sittplatser
För att fler ska kunna ta del av alla natur- och 
kulturupplevelser samt njuta av alla vackra och 
variationsrika vyer över Lindesbergs stad samt 
omkringliggande landskap bör det finnas fler 
sittplatser längs vandringsleden. Sittplatserna 
bör placeras med jämna avstånd längs vand-
ringsleden.

Skyltning
För att främja att så många som möjligt nyttjar 
Lindesjön runt bör det finnas skyltar med infor-
mation om vandringsleden, natur- och kulturvär-
den samt distansangivelser. Skyltar med infor-
mation om själva vandringsleden bör placeras 
på strategiska platser där många invånare och 
besökare rör sig, både i Lindesbergs stad och 
omkringliggande landskap.

Skyltar med information om natur- och kulturvär-
den bör placeras i anslutning till dessa värden 
och vara pedagogiskt utformade för att bl.a. 
kunna nyttjas vid utomhuspedagogik.

Skyltar som markerar distansen bör placeras på 
ett jämnt avstånd längs vandringsleden. Vilken 
eller vilka platser distansskyltningen bör utgå 
från bör utredas vidare i den fortsatta proces-
sen.

Riktlinjer för utrustningen
Riktlinjer bör tas fram för utrustningen längs 
Lindesjön runt såsom belysning, möbler, of-
fentlig konst, tekniska installationer och skyltar. 
Riktlinjerna bör omfatta rekommendationer kring 
hur utrustningen bör utformas och placeras 
samt vilken färgsättning och vilka material som 
företrädesvis bör användas.

Rutnätsstaden
Lindesbergs stad karaktäriseras av att bebyg-
gelsen följer den rätvinkliga rutnätsplanen från 
1600-talet, vilket erbjuder många och långa sikt-
linjer samt utblickar över Stora Lindessjön. För 
att förstärka rutnätsstaden samt locka invånare 
och besökare ner till vandringsleden bör åtgär-
der i så stor utsträckning som möjligt placeras i 
förlängningen av stadens gator.

Badplats
En centralt belägen badplats har tidigare funnits 
på bl.a. Loppholmarna och frågan om en ny har 
utretts och diskuterats under många år. Då det 
finns en stor efterfrågan bör en centralt belägen 
badplats anordnas.
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Loppholmarna 
Allmän beskrivning
Loppholmarna ligger längs den norra delen av 
vandringleden kring Stora Lindessjön, mellan 
Lindesbergs stad i öster och Linde Arena i väs-
ter. Marken inom det berörda området ägs av 
Lindesbergs kommun.

Förutsättningar
Loppholmarna omfattas i dag av fyra detalj-
planer, plan-ID LG A25, LG A56, 371 och 405. 
Planerna anger i huvudsak område för frilufts-
bad, park och vattenområde samt i norr om-
råde för restaurangverksamhet. De två äldsta 
detaljplanerna är från tiden innan det generella 
strandskyddet trädde i kraft och de två nyare 
detaljplanerna är från innan den 1 januari år 
2011 då strandskyddet återinträder vid upprät-
tandet av ny detaljplan. Loppholmarna omfattas 
därför i dagsläget inte av strandskydd.

Stora Lindessjön har i dagsläget problem med 
vattenkvaliteten, dålig cirkulation och låg vat-
tenomsättning samt att stora delar av sjön är 
grund.

Delar av området ligger inom riskområde för 
höga vattenstånd enligt Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps (MSB) översväm-
ningskartering från år 2013. Loppholmarna 
omfattas av 50-, 100- och 200-årsflöde samt 
beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde).

Delar av Loppholmarna har även förutsättningar 
för ras- och skredrisk.

Loppholmarna ligger i närheten av Lindesbergs 
stad som är av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt utgör forn-
lämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form av 
stadslager.

Åtgärder
Loppholmarna föreslås bli stadens nya stads-
park och gröna oas med plats för en restaurang 
i norr, en stor öppen grönyta i mitten och en 
badplats i söder.

I norr finns enligt gällande detaljplan byggrätt 
för en restaurang med tillhörande bryggor, vilka 
skulle kunna användas för uteservering. Här 
föreslås plats för en sommarrestaurang.

I närheten av restaurangen föreslås en skylt 
med karta och information om vandringsleden. 
Vidare föreslås skyltar i marken för att markera 
själva vandringsleden.

Den stora öppna grönytan i mitten kan använ-
das för spontanaktiviteter såsom lek, solbad och 
sport samt olika evenemang och uppträdanden. 
Den befintliga dansbanan föreslås flyttas och 
placeras i närheten av restaurangen. Här före-
slås även en utomhusscen, en portabel utom-
husscen, placeras. En sådan scen skulle på ett 
flexibelt sätt kunna användas på Loppholmarna 
och andra platser längs vandringsleden samt i 
andra delar av kommunen.

I söder föreslås en badplats med sandstrand, 
utomhusduschar och plats för en kiosk eller ett 
sommarcafé. De befintliga volleybollplanerna 
föreslås flyttas och placeras i närheten av 
badstranden. I förlängningen av udden i syd-
väst föreslås ett kallbadhus som skulle synas i 
förlängningen av Skolgatan och därmed förstär-
ka rutnätsstaden.

För att förbättra vattenkvaliteten, få bättre cir-
kulation och vattenomsättning vid badplatsen fö-
reslås en damm för lokalt omhändertagande av 
dagvatten mellan Loppholmarna och Strandpro-
menaden. Vidare föreslås muddring för att öka 
djupet ner till sjöbotten, fyllning med sand för 
att förbättra bottenkvaliteten samt en styrande 
skärm för att leda in vatten till badplatsen.

En fontän föreslås i Stora Lindessjön, i när-
heten av badplatsen. Den skulle förbättra 
vattenkvaliteten och bli synlig i förlängningen 
av Köpmangatan och därmed förstärka rutnäts-
staden. Med fördel skulle fontänen kunna vara 
belyst kvälls- och nattetid samt under årets 
mörka månader.

På udden i sydost föreslås en grillplats med 
sittgradänger i söderläge.
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En ny bro föreslås mellan Strandpromenaden 
och Loppholmarna, i förlängningen av Bytesga-
tan, för att binda samman den östra och västra 
delen av staden. En bro i detta läge skulle även 
förstärka stråket från Resecentrum till Lindes-
berg Arena och Lindeskolan samt förstärka 
rutnätsstaden. Bron föreslås anläggas på vallen 
för dammen för lokalt omhändertagande av 
dagvatten.

Cykelparkeringar föreslås vid restaurangen i 
norr och vid den nya bron i söder.

På Loppholmarna föreslås även ett större antal 
sittplatser.

Rekommendationer
Risken för höga vattenstånd samt ras- och 
skredrisken bör beaktas vid ett genomförande. 
Vidare bör hänsyn tas till närheten till riksintres-
set för kulturmiljövården samt fornlämningen.

En ny detaljplan behövs för att bron mellan 
Strandpromenaden och Loppholmarna ska 
kunna genomföras.

Kostnader
Skyltar   5 000 kr
Flytt av dansbanan  20 000 kr
Portabel utomhusscen   400 000 kr
Badplats   5 000 000 kr
Två utomhusduschar  10 000 kr
Flytt av volleybollplaner  90 000 kr
Kallbadhus   5 000 000 kr
Fontän    200 000 kr
Grillplats och sittgradänger 200 000 kr
Bro    500 000 kr
Gångstigar   25 000 kr
Cykelparkeringar  40 000 kr
Sittplatser   100 000 kr

Totalt:   11 590 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Kostnader för en restaurang i norr och en kiosk 
eller ett sommarcafé i söder redovisas inte, då 
dessa inte bör bekostas av kommunen.

Plats för en sommarrestaurang i norr

Exempel på skylt i marken

Grönytan i mitten av Loppholmarna

Plats för en sommarrestaurang
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Exempel på kallbadhus

Exempel på fontänExempel på bro

Plats för grillplats

Plats för sittgradänger i söderläge

Exempel på sittplatser

Exempel på sittplatser

Kallbadhus i Lindesberg i början av 1900-talet 
(Lindesbergs kulturhistoriska arkiv)
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Exempel på målning på asfalt

Strandpromenaden 
Allmän beskrivning
Strandpromenaden ligger längs den nordöstra 
delen av vandringleden kring Stora Lindessjön, 
mellan Loppholmarna i norr och Sundsbron i 
söder. Marken inom det berörda området ägs av 
Lindesbergs kommun.

Förutsättningar
Strandpromenaden omfattas i dag av sju de-
taljplaner, plan-ID LG A2, LG A13, LG A25, LG 
A56, LG A71, LG A77 och 394. Planerna anger 
i huvudsak område för allmänna planteringar, 
park eller plantering och vattenområde. De 
äldsta detaljplanerna är från tiden innan det 
generella strandskyddet trädde i kraft och de 
nyare detaljplanerna är från innan den 1 januari 
år 2011 då strandskyddet återinträder vid upp-
rättandet av ny detaljplan. Strandpromenaden 
omfattas därför i dagsläget inte av strandskydd.

Hela Strandpromenaden ligger inom Lindes-
bergs stad som är av riksintresse för kulturmiljö-
vården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt utgör 
fornlämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form 
av stadslager. Dessutom utgör minnesstenen 
i Oscarsparken fornlämning och Sundsbron 
byggnadsminne.

Den södra delen av Strandpromenaden, Brunn-
sparken, ligger inom vattenskyddsområdet för 
Rya vattentäkt. Vidare finns ett potentiellt föro-
renat område i Sparbanksparken. Det potentiellt 
förorenade området är inte riskklassat.

Stora delar av Stora Lindessjön är grund.

Hela Strandpromenaden ligger inom riskområde 
för höga vattenstånd enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) över-
svämningskartering från år 2013. Strandprome-
naden omfattas av 50-, 100- och 200-årsflöde 
samt beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde). 
Delar av Strandpromenaden, norr om vård-
centralen, har även förutsättningar för ras- och 
skredrisk.

Åtgärder
Strandpromenaden föreslås bli stadens nya 
konststråk med plats för offentlig konst, både 
på land och i Stora Lindessjön. Konstverk i 
stadsmiljön skapar liv och karaktär, de får oss 
att reagera på olika sätt, stärker våra intryck och 
upplevelser samt öppnar våra ögon för hur det 
ser ut omkring oss.

Offentlig konst kan vara allt ifrån ljussättning 
av vegetation och byggnader till skulpturer, 
målningar på asfalt och lekskulpturer. I så stor 
utsträckning som möjligt bör den offentliga kon-
sten vara mångfunktionell och gärna gå att sitta 
eller leka på. För att förstärka rutnätsstaden 
bör den offentliga konsten i så stor utsträckning 
som möjligt placeras i förlängningen av stadens 
gator.

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till riksintresset för kulturmil-
jövården, fornlämningarna, byggnadsminnet 
och vattenskyddsområdet samt det potentiellt 
förorenade området. Vidare bör risken för höga 
vattenstånd samt ras- och skredrisken beaktas 
vid ett genomförande.

Kostnader
Offentlig konst  500 000 kr

Totalt:   500 000 kr
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Exempel på lekskulptur Exempel på lekskulptur

Exempel på offentlig konst som går att sitta på Exempel på offentlig konst

Exempel på offentlig konstExempel på offentlig konst i vatten

Exempel på ljussättning Exempel på skulptur
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Söder om badhuset 
Allmän beskrivning
Området ligger längs den nordöstra delen av 
vandringleden kring Stora Lindessjön, söder om 
badhuset Energikällan. Marken inom det berör-
da området ägs av Lindesbergs kommun.

Förutsättningar
Området omfattas i dag av en detaljplan, plan-
ID LG A71. Planen anger i huvudsak område 
för park eller plantering. Detaljplanen är från 
innan den 1 januari år 2011 då strandskyddet 
återinträder vid upprättandet av ny detaljplan. 
Området omfattas därför i dagsläget inte av 
strandskydd.

Området ligger inom Lindesbergs stad som är 
av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 
6 § miljöbalken samt utgör fornlämning enligt 2 
kap. kulturmiljölagen i form av stadslager.

Området ligger inom riskområde för höga vat-
tenstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) översvämningskartering 
från år 2013. Området omfattas av 50-, 100- 
och 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde 
(10 000-årsflöde). Delar av området har även 
förutsättningar för ras- och skredrisk.

Åtgärder
Badhuset Energikällan och Linde Energi har 
utrett ett utomhusbad i anslutning till badhuset 
som sommartid skulle kunna nyttja överskotts-
värme från industrin. Då det i dagsläget är oklart 
om och i så fall var ett utomhusbad skulle place-
ras föreslås inga åtgärder inom detta område.

Om inte utomhusbadet blir av bör grönytan 
söder om badhuset ses över avseende plante-
ringar och möblering.

Området söder om badhuset, sett från söder

Området söder om badhuset, sett från norr

Området söder om badhuset, sett från norr
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Vårdcentralen 
Allmän beskrivning
Vårdcentralen ligger längs den nordöstra delen 
av vandringleden kring Stora Lindessjön, öster 
om Loppholmarna. Marken inom det berörda 
området är främst i privat ägo, men en del ägs 
av Lindesbergs kommun.

Förutsättningar
Området kring vårdcentralen omfattas i dag av 
tre detaljplaner, plan-ID LG A2, LG A13 och LG 
A71. Planerna anger i huvudsak område för all-
männa planteringar, park eller plantering, områ-
de för allmänt ändamål samt mark som inte får 
bebyggas. De äldsta detaljplanerna är från tiden 
innan det generella strandskyddet trädde i kraft 
och den nyare detaljplanerna är från innan den 
1 januari år 2011 då strandskyddet återinträder 
vid upprättandet av ny detaljplan. Området om-
fattas därför i dagsläget inte av strandskydd.

Området ligger inom Lindesbergs stad som är 
av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 
6 § miljöbalken samt utgör fornlämning enligt 2 
kap. kulturmiljölagen i form av stadslager.

Området ligger inom riskområde för höga vat-
tenstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) översvämningskartering 
från år 2013. Området omfattas av 50-, 100- 
och 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde 
(10 000-årsflöde). Delar av området har även 
förutsättningar för ras- och skredrisk.

Åtgärder
Lindesbergs vårdcentrals mottagningar är i 
behov av större lokaler och beslut har tagits om 
att samla mottagningarna i en och samma bygg-
nad på en annan plats i staden. Vidare har en 
avsiktsförklaring undertecknats av landstings-
styrelsen, kommunstyrelsen och Fastigheter i 
Linde AB (FALAB) där avsikten är att kommu-
nen ska förvärva nuvarande vårdcentralen och 
utveckla området för bostäder. Då det i dags-
läget är oklart hur den befintliga vårdcentralen 
och området kring den kommer att utvecklas 
till bostäder föreslås inga åtgärder inom detta 
område.

I samband med att vårdcentralens mottagningar 
flyttar och området får en annan användning bör 
parkeringsplatser helst inte placeras närmast 
Strandpromenaden och vattnet.

Vårdcentralen

Parkeringsplatser vid vårdcentralen

Strandpromenaden vid vårdcentralen

Vårdcentralen
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Norr om Församlingshemmet 
Allmän beskrivning
Området ligger längs den nordöstra delen av 
vandringleden kring Stora Lindessjön, mel-
lan Skolgatan i norr och Köpmangatan i söder. 
Marken inom det berörda området ägs främst av 
Lindesbergs kommun, men den östra delen är i 
privat ägo.

Förutsättningar
Området omfattas i dag av en detaljplan, plan-
ID 394. Planen anger i huvudsak område för 
parkering, lokalgata och park. Detaljplanen är 
från innan den 1 januari år 2011 då strandskyd-
det återinträder vid upprättandet av ny detalj-
plan. Området omfattas därför i dagsläget inte 
av strandskydd.

Området ligger inom Lindesbergs stad som är 
av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 
6 § miljöbalken samt utgör fornlämning enligt 2 
kap. kulturmiljölagen i form av stadslager.

Området ligger inom riskområde för höga vat-
tenstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) översvämningskartering 
från år 2013. Området omfattas av 50-, 100- 
och 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde 
(10 000-årsflöde).

Åtgärder
Området föreslås omvandlas till en lummig park 
som tilltalar alla sinnen, Sinnenas park. Parken 
föreslås ha flera rumsbildningar som samman-
binds av gångstigar och med plats för många 
sittplatser.

I norr föreslås en rumsbildning med fruktträd, 
bärbuskar och en ”hummsten”. Sydost om 
denna föreslås en rumsbildning med en pavil-
jong samt planteringar såsom doftande blom-
mor och örter.

I mitten föreslås en rumsbildning med pergola 
och fontän.

De två rumsbildningarna i söder föreslås inne-
hålla olika typer av ljudlek.

Ytorna i parken bör vara av olika material som 
är spännande och annorlunda att gå och känna 
på.

I parken föreslås skyltar med information om de 
olika växterna.

Rekommendationer
En överenskommelse med den privata markä-
garen behövs för att parken ska kunna genom-
föras.

Hänsyn bör tas till riksintresset för kulturmiljö-
vården och fornlämningen. Vidare bör risken för 
höga vattenstånd beaktas vid ett genomförande.

En ny detaljplan behövs för att parken ska 
kunna genomföras.

Kostnader
Planteringar   440 000 kr
Gångstigar   45 000 kr
Sittplatser   75 000 kr
Hummsten   20 000 kr
Paviljong   20 000 kr
Pergola   35 000 kr
Fontän   20 000 kr
Ljudlek   15 000 kr
Skyltar   3 000 kr

Totalt:   673 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Exempel på ljudlek
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Skala 1:400
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Exempel på ljudlek Exempel på ljudlek

Exempel på planteringar Exempel på planteringar

Exempel på fontän Exempel på pergola

Exempel på planteringar Exempel på planteringar
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Församlingshemmet 
Allmän beskrivning
Församlingshemmet ligger längs den nordöstra 
delen av vandringleden kring Stora Lindessjön, 
mellan Köpmangatan i norr och Prästgatan i 
söder. Marken inom det berörda området är i 
privat ägo.

Förutsättningar
Församlingshemmet omfattas i dag av en detalj-
plan, plan-ID LG A2. Planen anger i huvudsak 
område för allmänna planteringar och kvarter 
huvudsakligen avsedda för slutet byggnadssätt. 
Detaljplanen är från tiden innan det generella 
strandskyddet trädde i kraft. Församlingshem-
met omfattas därför i dagsläget inte av strand-
skydd.

Församlingshemmet ligger inom Lindesbergs 
stad som är av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt utgör forn-
lämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form av 
stadslager.

Församlingshemmet ligger inom riskområde 
för höga vattenstånd enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) över-
svämningskartering från år 2013. Församlings-
hemmet omfattas av 50-, 100- och 200-årsflöde 
samt beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde).

Åtgärder
Området nedanför Församlingshemmet föreslås 
vidareutvecklas till en park som attraherar alla 
generationer, Generationspark. Parken föreslås 
ha fler rumsbildningar som sammanbinds med 
gångstigar, med plats för ytterligare lekutrust-
ning och många sittplatser.

I mitten föreslås en lekplats med pendelgunga, 
studsmatta, fågelbogunga, karusell och klätter-
ställning och playballs.

I söder föreslås en stenlabyrint med olika stenar 
från trakten. På de olika stenarna bör skyltar fin-
nas med namn och information om dem.

Rekommendationer
En överenskommelse med den privata markä-
garen behövs för att parken ska kunna genom-
föras.

Hänsyn bör tas till riksintresset för kulturmiljö-
vården och fornlämningen. Vidare bör risken för 
höga vattenstånd beaktas vid ett genomförande.

Kostnader
Sittplatser   80 000 kr
Gångstigar   40 000 kr
Pendelgunga   55 000 kr
Studsmatta   31 000 kr
Fågelbogunga  20 000 kr
Karusell   28 000 kr
Klätterställning  44 000 kr
Playballs   23 000 kr
Stenlabyrint   25 000 kr
Skyltar   3 000 kr

Totalt:   349 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Området nedanför Församlingshemmet

Området nedanför Församlingshemmet
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Exempel på pendelgunga (Tress) Exempel på klätterställning (Tress)

Exempel på studsmatta (Tress) Exempel på playballs (Tress)

Exempel på stenlabyrintExempel på karusell (Tress)

Befintlig lekutrustning i parken Befintlig lekutrustning i parken
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Lindesbergs kyrka 
Allmän beskrivning
Lindesbergs kyrka ligger längs den nordöstra 
delen av vandringleden kring Stora Lindessjön, 
mellan Prästgatan i norr och Norra Torggatan 
i söder. Marken inom det berörda området är i 
privat ägo.

Förutsättningar
Lindesbergs kyrka omfattas i dag av en detalj-
plan, plan-ID LG A2. Planen anger i huvudsak 
område för allmänna planteringar och kvarter 
huvudsakligen avsedda för offentliga byggna-
der. Detaljplanen är från tiden innan det gene-
rella strandskyddet trädde i kraft. Kyrkan omfat-
tas därför i dagsläget inte av strandskydd.

Lindesbergs kyrka ligger inom Lindesbergs 
stad som är av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt utgör forn-
lämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form av 
stadslager. Kyrkan och kyrktomten utgör även 
kyrkligt kulturminne.

Lindesbergs kyrka ligger inom riskområde för 
höga vattenstånd enligt Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps (MSB) översväm-
ningskartering från år 2013. Kyrkan omfattas 
av 50-, 100- och 200-årsflöde samt beräknat 
högsta flöde (10 000-årsflöde).

Åtgärder
Mot bakgrund av verksamhetens art samt att 
Lindesbergs kyrka och kyrktomten utgör kyrkligt 
kulturminne, och att backen vid kyrkan vintertid 
redan i dag används som pulkabacke, föreslås 
inga åtgärder inom detta område.

Lindesbergs kyrka

Lindesbergs kyrka Tvättbrygga och Kyrkbryggan
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Oscarsparken 
Allmän beskrivning
Oscarsparken ligger längs den nordöstra delen 
av vandringleden kring Stora Lindessjön, mellan 
Norra Torggatan i norr och Södra Torggatan i 
söder. Marken inom det berörda området ägs av 
Lindesbergs kommun, medan sprut- och våghu-
sen är i privat ägo.

Förutsättningar
Oscarsparken omfattas i dag av en detaljplan, 
plan-ID LG A2. Planen anger i huvudsak om-
råde för allmänna planteringar och kvarter 
huvudsakligen avsedda för offentliga byggna-
der. Detaljplanen är från tiden innan det gene-
rella strandskyddet trädde i kraft. Oscarsparken 
omfattas därför i dagsläget inte av strandskydd. 
Vattenområdet nedanför parken är i dag inte 
detaljplanelagt och omfattas av strandskydd.

Oscarsparken ligger inom Lindesbergs stad 
som är av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt utgör forn-
lämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form av 
stadslager. Dessutom utgör minnesstenen i 
Oscarsparken fornlämning.

Stora delar av Stora Lindessjön är grund.

Oscarsparken ligger inom riskområde för höga 
vattenstånd enligt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps (MSB) översvämnings-
kartering från år 2013. Oscarsparken omfattas 
av 50-, 100- och 200-årsflöde samt beräknat 
högsta flöde (10 000-årsflöde).

Åtgärder
Oscarsparken, stadens äldsta park, föreslås 
rustas upp och historiskt återskapas med nya 
planteringar, fler gångstigar och sittplatser.

I parken föreslås skyltar med information om de 
olika växterna.

Minnesstenen och parkens kulturvärden före-
slås lyftas fram. Vidare föreslås Oscarsparkens 
historiska betydelse betonas genom att parken 
förlängs ut i Stora Lindessjön med en vatten-
trädgård mellan Kyrkbryggan och Södra Torgga-

tan. Vattenträdgården skulle synas i förlängning-
en av Södra Torggatan och därmed förstärka 
rutnätsstaden.

Sprut- och våghusen föreslås bindas samman 
med en terrass och galleribyggnad för att möjlig-
göra för en restaurang i parken.

Rekommendationer
En överenskommelse med den privata markä-
garen som äger sprut- och våghusen behövs för 
att terrassen och galleribyggnaden ska kunna 
genomföras.

Hänsyn bör tas till riksintresset för kulturmiljö-
vården och fornlämningarna. Vidare bör risken 
för höga vattenstånd beaktas vid ett genomför-
ande.

Strandskyddsdispens behövs för att vattenträd-
gården ska kunna genomföras.

Kostnader
Planteringar   160 000 kr
Gångstigar   100 000 kr
Sittplatser   40 000 kr
Skyltar   3 000 kr
Vattenträdgård  150 000 kr

Totalt:   453 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Kostnader för en terrass och en galleribyggnad 
redovisas inte, då dessa inte bör bekostas av 
kommunen.

Oscarsparken
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Minnesstenen

Exempel på planteringar

Oscarsparken i början av 1900-talet 
(Lindesbergs kulturhistoriska arkiv)

Minnesstenen i parken i början av 1900-talet
(Lindesbergs kulturhistoriska arkiv)

Oscarsparken i början av 1900-talet 
(Lindesbergs kulturhistoriska arkiv)

Plats för vattenträdgård Plats för vattenträdgård

Kyrkbryggan
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Sparbanksparken 
Allmän beskrivning
Sparbanksparken ligger längs den nordöstra 
delen av vandringleden kring Stora Lindessjön, 
mellan Södra Torggatan i norr och Borgmästare-
gatan i söder. Marken inom det berörda området 
är i privat ägo.

Förutsättningar
Sparbanksparken omfattas i dag av en detalj-
plan, plan-ID LG A2. Planen anger i huvudsak 
kvarter huvudsakligen avsedda för slutet bygg-
nadssätt. Detaljplanen är från tiden innan det 
generella strandskyddet trädde i kraft. Spar-
banksparken omfattas därför i dagsläget inte av 
strandskydd. Vattenområdet nedanför parken 
är i dag inte detaljplanelagt och omfattas av 
strandskydd.

Sparbanksparken ligger inom Lindesbergs stad 
som är av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt utgör forn-
lämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form av 
stadslager.

Det finns ett potentiellt förorenat område i Spar-
banksparken. Det potentiellt förorenade områ-
det är inte riskklassat.

Sparbanksparken ligger inom riskområde för 
höga vattenstånd enligt Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps (MSB) översväm-
ningskartering från år 2013. Sparbanksparken 
omfattas av 50-, 100- och 200-årsflöde samt 
beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde).

Åtgärder
Sparbanksparken föreslås öppnas upp för 
allmänheten och bli stadens nya konstpark med 
plats för offentlig konst, utomhusbrädspel, flera 
gångstigar samt ett flertal sittplatser.

Det befintliga staketet mot Strandpromenaden 
föreslås flyttas närmare sparbanksbyggnaden. 
Längs med nya gångstigar föreslås plats för 
offentlig konst samt utomhusbrädspel såsom 
schack, luffarschack och fia med knuff.

Nedanför Strandpromenaden föreslås en sitt-
brygga med gästbåtplatser för besökande till 
staden.

Rekommendationer
En överenskommelse med den privata markä-
garen behövs för att konstparken ska kunna 
genomföras.

Hänsyn bör tas till riksintresset för kulturmiljö-
vården och fornlämningen samt det potentiellt 
förorenade området. Vidare bör risken för höga 
vattenstånd beaktas vid ett genomförande.

Strandskyddsdispens behövs för att sittbryggan 
med gästbåtplatser ska kunna genomföras.

Kostnader
Flytt av staket  10 000 kr
Gångstigar   22 000 kr
Sittplatser   20 000 kr
Schackspel   10 000 kr
Luffarschackspel  5 000 kr
Fia med knuff  10 000 kr
Offentlig konst  100 000 kr
Sittbrygga med gästbåtplatser 150 000 kr

Totalt:   327 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Exempel på lekskulptur
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Exempel på offentlig konstExempel på schackspel (Tress)

Exempel på offentlig konst

Exempel på sittbrygga med gästbåtplatser Exempel på ljussättning

Exempel på skulpturer Exempel på lekskulptur

Sparbanksparken
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Strandskolan 
Allmän beskrivning
Strandskolan ligger längs den nordöstra delen 
av vandringleden kring Stora Lindessjön, mellan 
Trädgårdsgatan i norr och Kvarngatan i söder. 
Marken inom det berörda området ägs av Lin-
desbergs kommun.

Förutsättningar
Strandskolan omfattas i dag av en detaljplan, 
plan-ID LG A2. Planen anger i huvudsak kvarter 
huvudsakligen avsedda för offentliga byggna-
der. Detaljplanen är från tiden innan det gene-
rella strandskyddet trädde i kraft. Strandskolan 
omfattas därför i dagsläget inte av strandskydd. 
Vattenområdet nedanför Strandskolan är i dag 
inte detaljplanelagt och omfattas av strand-
skydd.

Vidare finns en detaljplan antagen för Strand-
skolan som är överklagad.

Strandskolan ligger inom Lindesbergs stad som 
är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken samt utgör fornlämning en-
ligt 2 kap. kulturmiljölagen i form av stadslager.

Stora delar av Stora Lindessjön är grund.

Strandskolan ligger inom riskområde för höga 
vattenstånd enligt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps (MSB) översvämnings-
kartering från år 2013. Strandskolan omfattas 
av 50-, 100- och 200-årsflöde samt beräknat 
högsta flöde (10 000-årsflöde).

Åtgärder
Nedanför Strandpromenaden föreslås en bad-
brygga med många sittplatser och i förlängning-
en av Trädgårdsgatan föreslås en båtbrygga 
som skulle förstärka rutnätsstaden. Båtbryggan 
är främst tänkt att användas av de boende i 
Strandskolan.

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till riksintresset för kulturmiljö-
vården och fornlämningen. Vidare bör risken för 
höga vattenstånd beaktas vid ett genomförande.

Strandskyddsdispens behövs för att badbryggan 
och båtbryggan ska kunna genomföras.

Kostnader
Badbrygga   500 000 kr

Totalt:   500 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Kostnader för en båtbrygga redovisas inte, då 
den inte bör bekostas av kommunen.

Exempel på badbrygga

Exempel på badbrygga

Strandskolan
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Brunnsparken 
Allmän beskrivning
Brunnsparken ligger längs den nordöstra delen 
av vandringleden kring Stora Lindessjön, mellan 
vid Sundsbron. Marken inom det berörda områ-
det ägs av Lindesbergs kommun.

Förutsättningar
Brunnsparken omfattas i dag av en detaljplan, 
plan-ID LG A77. Planen anger i huvudsak 
område för park eller plantering samt allmänt 
ändamål för Pumphuset. Detaljplanen är från 
innan den 1 januari år 2011 då strandskyddet 
återinträder vid upprättandet av ny detaljplan. 
Brunnsparken omfattas därför i dagsläget inte 
av strandskydd.

Brunnsparken ligger inom Lindesbergs stad 
som är av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt utgör forn-
lämning enligt 2 kap. kulturmiljölagen i form av 
stadslager.

Brunnsparken ligger även inom vattenskydds-
området för Rya vattentäkt.

Brunnsparken ligger inom riskområde för höga 
vattenstånd enligt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps (MSB) översvämnings-
kartering från år 2013. Brunnsparken omfattas 
av 50-, 100- och 200-årsflöde samt beräknat 
högsta flöde (10 000-årsflöde).

Åtgärder
Brunnsparken föreslås rustas upp och historiskt 
återskapas med nya planteringar, fler gångstigar 
och sittplatser.

I parken föreslås skyltar med information om de 
olika växterna.

Parken föreslås utformas som en plats för ef-
tertanke, ro och saknad där Estoniamonumen-
tet ges en central roll. I öster föreslås parken 
avgränsas mot Kungsgatan med vegetation.

Pumphuset föreslås användas som en konstpa-
viljong i likhet med Paviljong Lux i Örebro.

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till riksintresset för kulturmiljö-
vården, fornlämningen och vattenskyddsom-
rådet. Vidare bör risken för höga vattenstånd 
beaktas vid ett genomförande.

Kostnader
Planteringar   90 000 kr
Gångstigar   20 000 kr
Sittplatser   35 000 kr
Skyltar   3 000 kr
Konstpaviljong  100 000 kr

Totalt:   248 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Pumphuset
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Brunnsparken i början av 1900-talet 
(Lindesbergs kulturhistoriska arkiv)

Exempel på planteringar

Brunnsparken från norr

Pumphuset

Brunnsparken från söder

Estoniamonumentet Pumphuset, Sundsbron och Pälsärmen

Exempel på planteringar
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Exempel på boardwalk med badbryggaExempel på boardwalk

Exempel på boardwalk

Pälsärmen 
Allmän beskrivning
Pälsärmen ligger längs den östra delen av 
vandringleden kring Stora Lindessjön, mellan 
Sundsbron och Pälsärmsbadet. Marken inom 
det berörda området ägs av Lindesbergs kom-
mun.

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Pälsärmen omfattas av strandskydd och ligger 
inom vattenskyddsområdet för Rya vattentäkt. 
Dessutom utgör Sundsbron byggnadsminne.

Pälsärmen ligger inom riskområde för höga vat-
tenstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) översvämningskartering 
från år 2013. Pälsärmen omfattas av 50-, 100- 
och 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde 
(10 000-årsflöde).

Åtgärder
En boardwalk med badbryggor och sittplatser 
samt hopptorn föreslås längs Pälsärmen, mellan 
Sundsbron och Pälsärmsbadet.

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till vattenskyddsområdet och 
byggnadsminnet. Vidare bör risken för höga vat-
tenstånd beaktas vid ett genomförande.

Strandskyddsdispens behövs för att boardwal-
ken ska kunna genomföras.

Kostnader
Boardwalk   3 000 000 kr

Totalt:   3 000 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Plats för boardwalk
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Sörlunda 
Allmän beskrivning
Sörlunda ligger längs den sydöstra delen av 
vandringleden kring Stora Lindessjön, mellan 
Pälsärmen och naturreservatet Näset. Marken 
inom det berörda området ägs av Fastigheter i 
Linde AB (FALAB).

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Sörlunda ligger inom vattenskyddsområdet för 
Rya vattentäkt. Dessutom ingår Sörlunda i ett 
område med högt naturvärde enligt länsstyrel-
sens naturvårdsprogram. Området är av mycket 
stor betydelse för landskapsbilden kring Stora 
Lindessjön och har också betydande rekreativa 
värden.

Sörlunda ligger inom riskområde för höga vat-
tenstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) översvämningskartering 
från år 2013. Sörlunda omfattas av 50-, 100- 
och 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde 
(10 000-årsflöde). Delar av Sörlunda har även 
förutsättningar för ras- och skredrisk.

Åtgärder
Den branta backen vid Sörlunda föreslås till-
gänglighetsanpassas.

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till vattenskyddsområdet och 
området med högt naturvärde. Vidare bör risken 
för höga vattenstånd samt ras- och skredrisken 
beaktas vid ett genomförande.

Kostnader
Tillgänglighetsanpassning  105 000 kr

Totalt:   105 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Näset 
Allmän beskrivning
Näset ligger längs den sydvästra delen av vand-
ringleden kring Stora Lindessjön, vid Sörlunda. 
Marken inom det berörda området ägs av Lin-
desbergs kommun.

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Näset ligger inom naturreservatet Näset. 
Dessutom ingår Näset i ett område med högt 
naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdspro-
gram. Området är av mycket stor betydelse för 
landskapsbilden kring Stora Lindessjön och har 
också betydande rekreativa värden.

Näset ligger inom riskområde för höga vatten-
stånd enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) översvämningskartering 
från år 2013. Sörlunda omfattas av 50-, 100- 
och 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde 
(10 000-årsflöde). Delar av Näset har även 
förutsättningar för ras- och skredrisk.

Åtgärder
Vid den befintliga landstigningsplatsen föreslås 
en pollare för förtöjning av båtar.

Rastplatsen föreslås kompletteras med ett nytt 
vindskydd, på samma plats som det som brann 
ner.

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till naturreservatet och området 
med högt naturvärde. Vidare bör risken för höga 
vattenstånd samt ras- och skredrisken beaktas 
vid ett genomförande.

Kostnader
Pollare   1 000 kr
Vindskydd   25 000 kr

Totalt:   26 000 kr
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Dalskogskanalen 
Allmän beskrivning
Dalskogskanalen ligger längs den sydvästra 
delen av vandringleden kring Stora Lindessjön, 
väster om naturreservatet Näset. Marken inom 
det berörda området ägs av Lindesbergs kom-
mun.

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Dalskogskanalen ligger inom naturreservatet 
Näset. Dessutom ingår Dalskogskanalen i ett 
område med högt naturvärde enligt länsstyrel-
sens naturvårdsprogram. Området är av mycket 
stor betydelse för landskapsbilden kring Stora 
Lindessjön och har också betydande rekreativa 
värden.

Dalskogskanalen ligger inom riskområde för 
höga vattenstånd enligt Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps (MSB) översväm-
ningskartering från år 2013. Dalskogskanalen 
omfattas av 50-, 100- och 200-årsflöde samt 
beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde). Delar 
av Dalskogskanalen har även förutsättningar för 
ras- och skredrisk.

Åtgärder
Den branta backen vid Dalskogskanalen före-
slås tillgänglighetsanpassas.

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till naturreservatet och området 
med högt naturvärde. Vidare bör risken för höga 
vattenstånd samt ras- och skredrisken beaktas 
vid ett genomförande.

Kostnader
Tillgänglighetsanpassning  105 000 kr

Totalt:   105 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Plats för vindskydd

Naturreservatet Näset

Dalskogskanalen

Brant backe vid Dalskogskanalen
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Bullerberget 
Allmän beskrivning
Bullerberget ligger längs den sydvästra delen 
av vandringleden kring Stora Lindessjön, norr 
om Dalskogskanalen. Marken inom det berörda 
området är i privat ägo.

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Bullerberget ingår i ett område med högt na-
turvärde enligt länsstyrelsens naturvårdspro-
gram. Området är av mycket stor betydelse för 
landskapsbilden kring Stora Lindessjön och har 
också betydande rekreativa värden.

Bullerberget ligger inom riskområde för höga 
vattenstånd enligt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps (MSB) översvämnings-
kartering från år 2013. Bullerberget omfattas 
av 50-, 100- och 200-årsflöde samt beräknat 
högsta flöde (10 000-årsflöde). Delar av Bul-
lerberget har även förutsättningar för ras- och 
skredrisk.

Åtgärder
För att förbättra utsikten vid rastplatsen föreslås 
att några enstaka träd tas ner.

Rastplatsens möbler föreslås bytas ut till nya 
enhetliga möbler.

Den branta backen vid Bullerberget föreslås 
tillgänglighetsanpassas.

Rekommendationer
En överenskommelse med den privata markä-
garen behövs för att åtgärderna ska kunna 
genomföras.

Hänsyn bör tas till området med högt naturvär-
de. Vidare bör risken för höga vattenstånd samt 
ras- och skredrisken beaktas vid ett genomför-
ande.

Kostnader
Ta ner träd   5 000 kr
Sittplatser   15 000 kr
Tillgänglighetsanpassning  158 000 kr

Totalt:   178 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Utsikt från Bullerbeget

Träd vid rastplatsen

Sittplatser vid Bullerberget

Skylt vid rastplatsen
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Parkstugan 
Allmän beskrivning
Parkstugan ligger längs den sydvästra delen av 
vandringleden kring Stora Lindessjön, norr om 
Bullerberget. Marken inom det berörda området 
är i privat ägo.

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Parkstugan ingår i ett område med högt natur-
värde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram. 
Området är av mycket stor betydelse för land-
skapsbilden kring Stora Lindessjön och har 
också betydande rekreativa värden.

Delar av området har förutsättningar för ras- och 
skredrisk.

Åtgärder
Den branta backen vid Parkstugan föreslås 
tillgänglighetsanpassas.

Rekommendationer
En överenskommelse med den privata markä-
garen behövs för att backen ska kunna tillgäng-
lighetsanpassas.

Hänsyn bör tas till området med högt naturvär-
de. Vidare bör ras- och skredrisken beaktas vid 
ett genomförande.

Kostnader
Tillgänglighetsanpassning  158 000 kr

Totalt:   158 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Del av vandringsleden vid Parkstugan

Brant backe vid Parkstugan
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Carlssons 
Allmän beskrivning
Carlssons ligger längs den nordvästra delen av 
vandringleden kring Stora Lindessjön, norr om 
Parkstugan. Marken inom det berörda området 
ägs av Fastigheter i Linde AB (FALAB).

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Carlssons ingår i ett område med högt natur-
värde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram. 
Området är av mycket stor betydelse för land-
skapsbilden kring Stora Lindessjön och har 
också betydande rekreativa värden.

Carlssons ligger inom riskområde för höga vat-
tenstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) översvämningskartering 
från år 2013. Carlssons omfattas av 50-, 100- 
och 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde 
(10 000-årsflöde).

Åtgärder
Rastplatsen med dess två eldplatser, toalett, 
väderskydd och brygga används i dag flitigt 
och är ett populärt utflyktsmål. Då rastplatsen 
inte bedöms kräva några åtgärder föreslås inga 
åtgärder inom detta område.

Eldplats vid rastplatsen

Väderskyddet Milan

Toalett vid rastplatsen

Brygga vid Carlssons

Del av vandringsleden mot Carlssons
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Parkudden 
Allmän beskrivning
Parkudden ligger längs den nordvästra delen av 
vandringleden kring Stora Lindessjön, norr om 
Carlssons. Marken inom det berörda området 
ägs av Fastigheter i Linde AB (FALAB).

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Parkudden ingår i ett område med högt natur-
värde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram. 
Området är av mycket stor betydelse för land-
skapsbilden kring Stora Lindessjön och har 
också betydande rekreativa värden.

Parkudden ligger inom riskområde för höga vat-
tenstånd enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) översvämningskartering 
från år 2013. Parkudden omfattas av 50-, 100- 
och 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde 
(10 000-årsflöde). Delar av Parkudden har även 
förutsättningar för ras- och skredrisk.

Åtgärder
Rastplatsen föreslås kompletteras med ett nytt 
vindskydd, på samma plats som det som brann 
ner, sittplatser och en grillplats.

En naturlekplats föreslås i närheten av rastplat-
sen med hinderbana samt andra balans- och 
motorikutrustningar.

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till området med högt naturvär-
de. Vidare bör risken för höga vattenstånd samt 
ras- och skredrisken beaktas vid ett genomför-
ande.

Kostnader
Vindskydd   25 000 kr
Sittplatser   10 000 kr
Grillplats   10 000 kr
Naturlekplats   100 000 kr

Totalt:   145 000 kr

Plats för vindskydd och grillplats

Exempel på naturlekplats (Tress)

Brygga vid Parkudden
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Skala 1:400
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Torphyttebäcken 
Allmän beskrivning
Torphyttebäcken ligger längs den nordvästra 
delen av vandringleden kring Stora Lindessjön, 
norr om Parkudden. Marken inom det berörda 
området ägs av Fastigheter i Linde AB (FALAB).

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Torphyttebäcken ingår i ett område med högt 
naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdspro-
gram. Området är av mycket stor betydelse för 
landskapsbilden kring Stora Lindessjön och har 
också betydande rekreativa värden. Dessutom 
ingår Torphyttebäcken i ett område med nyckel-
biotoper.

Torphyttebäcken ligger inom riskområde för 
höga vattenstånd enligt Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps (MSB) översväm-
ningskartering från år 2013. Torphyttebäcken 
omfattas av 50-, 100- och 200-årsflöde samt 
beräknat högsta flöde (10 000-årsflöde). Delar 
av Torphyttebäcken har även förutsättningar för 
ras- och skredrisk.

Åtgärder
Vid Torphyttebäcken föreslås en utomhusteater 
och brygga med pollare för förtöjning av båtar. 
Utomhusteatern skulle kunna användas för 
utomhuspedagogik samt som en rastplats och 
fågelutsiktsplats.

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till området med högt natur-
värde och området med nyckelbiotoper. Vidare 
bör risken för höga vattenstånd samt ras- och 
skredrisken beaktas vid ett genomförande.

Kostnader
Utomhusteater och brygga  560 000 kr

Totalt:   560 000 kr

Plats för utomhusteater

Plats för utomhusteater och brygga

Utsikt över Torphyttebäcken och Lindeskolan

Utsikt över Torphyttebäcken och Lindesbergs stad
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Skala 1:200

0                     10    20    30 m

Utomhusteater 
och brygga

Idéskiss



§15/22 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 11 maj 2022 § 14 - Framtagning av detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för Lindesjön runt - KS 2022/134-4 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis sammanträde den 11 maj 2022 § 14 - Framtagning av detaljplaner som möjliggör utvecklingsförslag i utvecklingsprogrammet för Lindesjön runt : Utvecklingsplan+för+Lindesjön+runt

53

UTVECKLINGSPLAN FÖR LINDESJÖN RUNT

Lindeskolan och Lindesberg Arena 
Allmän beskrivning
Lindeskolan och Lindesberg Arena ligger längs 
den norra delen av vandringleden kring Stora 
Lindessjön, väster om Loppholmarna. Marken 
inom det berörda området ägs av Lindesbergs 
kommun och Fastigheter i Linde AB (FALAB).

Förutsättningar
Området omfattas i dag av en detaljplan, plan-
ID 371. Planen anger i huvudsak område för 
skola och park. Detaljplanen är från innan den 
1 januari år 2011 då strandskyddet återinträder 
vid upprättandet av ny detaljplan. Lindeskolan 
och Lindesberg Arena omfattas därför i dagslä-
get inte av strandskydd.

Det finns två potentiellt förorenade områden 
kring Lindeskolan och Lindesberg Arena. De 
potentiellt förorenade områdena är inte riskklas-
sade.

Lindeskolan och Lindesberg Arena ligger inom 
riskområde för höga vattenstånd enligt Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
översvämningskartering från år 2013. Områ-
det söder om gång- och cykelvägen omfattas 
av 50-, 100- och 200-årsflöde samt beräknat 
högsta flöde (10 000-årsflöde). Området norr 
om gång- och cykelvägen omfattas av beräknat 
högsta flöde (10 000-årsflöde). Området söder 
om gång- och cykelvägen har även förutsätt-
ningar för ras- och skredrisk.

Åtgärder
Vid Lindeskolan och Lindesberg Arena föreslås 
en park för olika typer av aktiviteter, Aktivitets-
park. I parken bör många sittplatser finnas.

Vid Lindeskolan förerslås skateboardpark, par-
kour freerunning park och bouldersvamp samt 
kulle med sittgradänger. Den befintliga skate-
boardrampen på Loppholmarna föreslås flyttas 
och placeras i skateboardparken.

Vid Lindesberg Arena föreslås fler boulebanor 
intill de befintliga banorna och ett utomhusgym 
öster om kanothuset. 

Rekommendationer
Hänsyn bör tas till de potentiellt förorenade 
områdena. Vidare bör risken för höga vatten-
stånd samt ras- och skredrisken beaktas vid ett 
genomförande.

Kostnader
Skateboardpark  360 000 kr
Flytt av skateboardramp  20 000 kr
Parkour freerunning park  40 000 kr
Bouldersvamp  200 000 kr
Kulle med sittgradänger  150 000 kr
Boulebanor   25 000 kr
Utomhusgym   525 000 kr

Totalt:   1 320 000 kr

Därutöver tillkommer kostnader för markarbe-
ten.

Exempel på skateboardpark

Exempel på parkour freerunning park (Tress)
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Plats för skateboardpark, parkour m.m.

Exempel på utomhusgym Exempel på utomhusgym

Plats för utomhusgymPlats för fler boulebanor

Exempel på parkour freerunning park (Tress) Exempel på bouldersvamp (Ergo Holds)

Kanothuset
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Trallingen 
Allmän beskrivning
Ön Trallingen ligger i mitten av Stora 
Lindessjön. Marken inom det berörda området 
ägs av Lindesbergs kommun.

Förutsättningar
Området är i dag inte detaljplanelagt.

Trallingen omfattas av strandskydd och ligger 
inom riskområde för höga vattenstånd enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) översvämningskartering från år 2013. 
Trallingen omfattas av 50-, 100- och 200-års-
flöde samt beräknat högsta flöde (10 000-års-
flöde).

Åtgärder
Trallingen föreslås framhävas med ljussättning 
av befintliga träd. Under kvälls- och nattetid 
samt under årets mörka månader skulle ön 
kunna synliggöras som ett landmärke i sjön.

Rekommendationer
Risken för höga vattenstånd bör beaktas vid ett 
genomförande.

Kostnader
Ljussättning av träd  5 000 kr

Totalt:   5 000 kr

Exempel på ljussättning Exempel på ljussättning

Trallingen i mitten av Stora Lindessjön

Ön från öster
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Prioriteringar
Nedan följer en prioritering av de föreslagna 
åtgärderna med de högst prioriterade åtgärder-
na längst upp under respektive etapp.

Utöver nedanstående kostnader bör pengar 
avsättas för framtida drift och underhåll.

För utomhusteatern och bryggan vid Torphyt-
tebäcken samt för utomhusgymmet vid Lin-
deskolan och Lindesberg Arena finns redan i 
dag pengar avsatta. Dessa åtgärder bör därför 
prioriteras.

En del av de andra föreslagna åtgärderna så-
som sittbryggan med gästbåtplatser vid Spar-
banksparken och boardwalken längs Pälsärmen 
skulle kunna finansieras genom crowdfunding 
eller sponsring, i likhet med Långbryggan i Rätt-
vik och trappan vid Konst på hög i Kumla.

Vidare skulle exempelvis elever på bygg- och 
anläggningsprogrammet på Lindeskolan kunna 
vara med och bygga vindskydden vid Näset och 
Parkudden.

Etapp 2016-2017
Torphyttebäcken
Utomhusteater och brygga  560 000 kr

Lindeskolan och Lindesberg Arena
Utomhusgym   525 000 kr

Parkstugan
Tillgänglighetsanpassning  158 000 kr

Loppholmarna
Skyltar   5 000 kr
Portabel utomhusscen   400 000 kr

Sparbanksparken
Sittbrygga med gästbåtplatser 150 000 kr

Näset
Pollare   1 000 kr
Vindskydd   25 000 kr

Strandpromenaden
Offentlig konst  100 000 kr

Totalt:   1 924 000 kr
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Etapp 2018-2019
Bullerberget
Ta ner träd   5 000 kr
Sittplatser   15 000 kr
Tillgänglighetsanpassning  158 000 kr

Församlingshemmet
Sittplatser   80 000 kr
Gångstigar   40 000 kr
Pendelgunga   55 000 kr
Studsmatta   31 000 kr
Fågelbogunga  20 000 kr
Karusell   28 000 kr
Klätterställning  44 000 kr
Playballs   23 000 kr
Stenlabyrint   25 000 kr
Skyltar   3 000 kr

Brunnsparken
Konstpaviljong  100 000 kr

Trallingen
Ljussättning av träd  5 000 kr

Strandpromenaden
Offentlig konst  100 000 kr

Totalt:   732 000 kr

Etapp 2020-2021
Dalskogskanalen
Tillgänglighetsanpassning  105 000 kr

Loppholmarna
Badplats   5 000 000 kr
Två utomhusduschar  10 000 kr
Bro    500 000 kr
Gångstigar   12 500 kr
Flytt av dansbanan  20 000 kr
Flytt av volleybollplaner  90 000 kr
Cykelparkeringar  40 000 kr
Sittplatser   100 000 kr

Oscarsparken
Planteringar   160 000 kr
Gångstigar   100 000 kr
Sittplatser   40 000 kr
Skyltar   3 000 kr

Lindeskolan och Lindesberg Arena
Skateboardpark  360 000 kr
Flytt av skateboardramp  20 000 kr
Parkour freerunning park  40 000 kr

Parkudden
Vindskydd   25 000 kr
Sittplatser   10 000 kr
Grillplats   10 000 kr

Strandpromenaden
Offentlig konst  100 000 kr

Totalt:   6 745 500 kr
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Etapp 2022-2023
Sörlunda
Tillgänglighetsanpassning  105 000 kr

Pälsärmen
Boardwalk   3 000 000 kr

Brunnsparken
Planteringar   90 000 kr
Gångstigar   20 000 kr
Sittplatser   35 000 kr
Skyltar   3 000 kr

Loppholmarna
Grillplats och sittgradänger 200 000 kr

Sparbanksparken
Flytt av staket  10 000 kr
Gångstigar   22 000 kr
Sittplatser   20 000 kr
Schackspel   10 00 kr
Luffarschackspel  5 000 kr
Fia med knuff  10 000 kr
Offentlig konst  100 000 kr

Strandpromenaden
Offentlig konst  100 000 kr

Totalt:   3 730 000 kr

Etapp 2024-2025
Norr om Församlingshemmet
Planteringar   440 000 kr
Gångstigar   45 000 kr
Sittplatser   75 000 kr
Hummsten   20 000 kr
Paviljong   20 000 kr
Pergola   35 000 kr
Fontän   20 000 kr
Ljudlek   15 000 kr
Skyltar   3 000 kr

Lindeskolan och Lindesberg Arena
Bouldersvamp  200 000 kr
Kulle med sittgradänger  150 000 kr
Boulebanor   25 000 kr

Loppholmarna
Kallbadhus   5 000 000 kr
Fontän    200 000 kr
Gångstigar   12 500 kr

Parkudden
Naturlekplats   100 000 kr

Strandskolan
Badbrygga   500 000 kr

Oscarsparken
Vattenträdgård  150 000 kr

Strandpromenaden
Offentlig konst  100 000 kr

Totalt:   7 110 500 kr
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/320 

    
   
   
   

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Utskottet för stöd och strategi 

Återrapportering av projektplan för ny återvinningscentral ÅVC i 

Lindesbergs tätort 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På USS den 5 april 2022 beslutade Utskottet för stöd och strategi om att en 
projektplan för ny återvinningscentral ÅVC i Lindesbergs tätort ska redovisas.  

Under återrapporteringen deltar  

 Michael Lindström, avfallstrateg på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen, 

 Kjell Jansson, planarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen. 

 

Ola Westin Michael Lindström   
Förbundschef Handläggare 

För kännedom:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2022-04-20  KS 2022/121 

 Infrastruktur- och näringslivsenheten 
Wilhelm Magnusson 
 0581-811 39 
wilhelm.magnusson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Utskottet för stöd och strategi 

Riktlinje för drift- och vägbidrag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

 Anta Riktlinje för drift och vägbidrag 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun ger bidrag till vägföreningar i två olika former.  

1. Årligt driftsbidrag som omfattar bidrag för skötsel och underhåll av väg.  

Det kommunala bidraget beräknas på 10 % av den av Trafikverkets 
beräknade årliga totalkostnad. 

2. Särskilt driftsbidrag som omfattar 23,5 % av totalkostnad givet att 
Trafikverket beviljat bidrag om 70 % av totalkostnad. Exempel på åtgärder 
som omfattas av särskilt bidrag är byte av vägtrummor, reparationer av 
broar, förstärkning av bärighet, omläggning av vägsträcka, vägräcken eller 
annan trafiksäkerhetsåtgärd.  

För att strategiskt hantera bidragen har riktlinjer för drift och vägbidrag tagits 
fram. 

Wilhelm Magnusson Martina Björck 
Näringslivschef Näringslivsutvecklare 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Ekonomichef 
Näringslivschef 

För kännedom: 

Kommundirektör  

Bilagor: 

Riktlinjer för drift och vägbidrag för Lindesbergs kommun 
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Riktlinjer för bidrag till enskilda vägar 

som erhåller statsbidrag 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 

Plan/program 

›› Riktlinje 
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1. Riktlinjer för bidrag till enskilda vägar som erhåller 

statsbidrag 

 

1.1 Bidrag får sökas av  
Vägsamfälligheter som är godkända av Trafikverket och erhåller 

statsbidrag för vägen. 

 

1.2 Bidragsformer 
Lindesbergs kommun har två olika bidragsformer till enskilda vägar 

med statsbidrag. 
 

1.2.1 Årligt driftsbidrag 

Bidrag för skötsel och underhåll av väg.  
Det kommunala bidraget beräknas på 10 % av den av Trafikverkets 

beräknade årliga totalkostnad.  
 

1.2.2 Särskilt driftsbidrag 
Det kommunala bidraget ges om 23,5 % av totalkostnad, (se 1.3.2. 

villkor) samt givet att trafikverket beviljat bidrag om 70 % av 

totalkostnad. Exempel på åtgärder som omfattas av särskilt bidrag 

är byte av vägtrummor, reparationer av broar, förstärkning av 

bärighet, omläggning av sträcka, vägräcken eller annan 

trafiksäkerhetsåtgärd. 

 

1.3 Villkor 

 
- Kommunen förlitar sig på Trafikverkets genomförda utredningarna, 

både vad gäller att klara grundvillkoren för att beviljas bidrag såväl 

som genomförda kostnadsanalyser. 

 

-  Ansökan om Årligt bidrag och Särskilt driftsbidrag ska inkomma till 

kommunen under samma år som beslut och besiktning utförs av 

Trafikverket. 
 

- Vägen får inte stängas av för allmän trafik 

 

1.3.1 Årligt driftbidrag 
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- Kommunen lämnar enkom bidrag till enskilda vägar vars andelar till 

minst 50 % innehas av privatpersoner och enskilda företagare. 
 

- Bidrag lämnas endast till de delar av enskilda vägar vars sträckning 

finns innanför kommungränsen. Vid delar av den enskilda vägen 

belägen utanför kommunen beräknas bidrag i förhållande till den 

andel av vägen som finns inom Lindesbergs kommun uttryckt i 

procent.  

 

 

1.3.2 Särskilt driftbidrag  
 

 
- Särskilt driftbidrag utbetalas om 23,5% under förutsättning att 

Trafikverket lämnar ett bidrag om 70% av totalkostnad. 

Finansieringsgraden från det offentliga uppgår till 93,5% av 

totalkostnaden. 

 

- Bidraget betalas ut efter utförd åtgärd när trafikverket gjort en 

slutbesiktning och trafikverkets besiktningsprotokoll är inskickat till 

kommunens handläggare 

 

- Bidrag lämnas endast till de delar av enskilda vägar vars sträckning 

finns innanför kommungränsen. Vid delar av den enskilda vägen 

belägen utanför kommunen beräknas bidrag i förhållande till den 

andel av vägen som finns inom Lindesbergs kommun uttryckt i 

procent. 

 

 

1.4 Ansökan om kommunalt driftbidrag 

 

- Ansökan görs via kommunens e-tjänst mellan den 1 februari och 31 

augusti på årsbasis. Utbetalning av bidrag hanteras och betalas ut 

under september samma år som medlen ansökts om 

underförutsättning att villor för bidraget är uppfyllda.  

 

 

1.5 Ansökan om särskilt bidrag  
 

- Ansökan görs via kommunens e-tjänst och hanteras löpande under 

aktuellt räkenskapsår.  

Ifall de budgeterade medel inte räcker på årsbasis ställs 
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ansökningarna i kö och bidrag utbetalas nästkommande 

räkenskapsår.  
 

- Ansökan behandlas enligt punkt 1.3 och antagen delegationsordning 

för Lindesbergs kommun. Utbetalning hanteras löpande under 

förutsättning att villkor för bidrag är uppfyllda.  

 

Ansökan ska innehålla: 

- Vägnummer 

- Samfällighetens namn 

- Kontaktperson och kontaktuppgifter 

- Kontonummer för utbetalning 

- Ekonomisk redogörelse 

- Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll. 

- Trafikverkets beslut och senare slutbesiktningsdokument. 

 

- Kompletterande uppgifter kan komma att efterfrågas. 

 

1.6 Hur beslutas, kommuniceras och följs drift - och särskilt 

driftbidrag upp? 
 

- Beslut om att bevilja driftbidrag och särskilt driftbidrag sker på 

tjänstepersonsnivå givet att sökande part uppfyller villkoren i punkt 

1.3 och 1.4.  

- Kommunikation till sökande part sker i samband med att bidrag 

beviljas/avslås.  

- Uppföljning av utfall kommuniceras till utskottet för stöd och strategi 

i samband med årsbokslut varje år.  
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Fastställt av:  
Datum:  
För revidering ansvarar:  
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar:  
Dokumentet gäller för:  
Dokumentet gäller till och med:  
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Denna behandling '§18/22 Informationsärenden' har inget tjänsteutlåtande.
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