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1 Verksamhetsuppföljning 

1.1 Färdtjänstresor 

  

 

 

När vi jämför kostnad och antal färdtjänstresor som utfördes i september 2017/2018 ser vi att 
kostnaden för färdtjänstresorna har ökat 47 % och antalet resor har ökat 68 %. 
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2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Tillväxtutskottet 

Drift 

Verksamhet Nettokostnad 
Budget 
jan-okt 

Budgetavvikelse 
jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Kommunikation 5,4 4,5 -0,9 6,4 5,4 -1,0 

Vägbidrag 1,2 1,3 0,1 1,6 1,6 0,0 

Turism 1,5 1,7 0,2 1,9 1,9 0,0 

Näringslivsenhet 9,5 9,4 -0,1 11,3 11,3 0,0 

Exploatering och 
fastigheter 

4,3 4,3 0,0 5,2 5,2 0,0 

Administration kultur 0,4 0,5 0,1 0,6 0,6 0,0 

Anläggningar, hyror 16,9 17,2 0,3 19,9 20,5 0,6 

Biograf 0,1 0,0 -0,1 0,3 0,1 -0,2 

Föreningsbidrag 3,9 3,7 -0,2 4,4 4,4 0,0 

Programverksamhet 0,9 1,3 0,4 1,6 1,6 0,0 

Biblioteksverksamhet 9,5 9,7 0,2 11,7 11,7 0,0 

Museiverksamhet 1,4 1,6 0,2 1,9 1,9 0,0 

Samverkan 7,8 7,7 -0,1 9,7 9,3 -0,4 

Utbildning 8,7 8,1 -0,6 10,7 9,7 -1,0 

Arbetsmarknad 6,6 7,1 0,5 7,1 8,6 1,3 

Totalt 78,1 78,1 0,0 94,3 93,8 -0,7 

Helårsprognosen för Tillväxtförvaltningen är ett negativt resultat med 0,7 Mnkr. 

Inom verksamheten kommunikation så ingår budget och kostnader för färdtjänstresor. Kostnaderna 
och antalet färdtjänstresor har ökat from mars månad 2018 utifrån att socialförvaltningen har gjort 
en förändring gällande resor till och från daglig verksamhet så att kostnader finns under rätt 
verksamhet. Prognosen för 2018 är - 1,0 Mnkr. From år 2019 så kommer budgeten att utökas med 
1,0 Mnkr. 

Helårsprognosen för anläggningar och hyror är + 0,6 Mnkr, då ridhuset inte är klart förrän i slutet 
på 2018. 

Prognosen för biografen är ett underskott med 0,2 Mnkr. 

Samverkanenhetens avvikelse med - 0,4 Mnkr avser intäkter till caféet då det är färre uthyrningar av 
lokaler till andra verksamheter inom kommunen och externa aktörer. Lokalerna används till den 
egna verksamheten inom Masugnen, då allt fler personer är aktiva inom bla vuxenutbildningen och 
SFI. Inför budget år 2019 som kommer ett arbete ske för att justera denna avvikelsen. 

Verksamheten utbildning har en prognos på - 1,0 Mnkr. Det är SFI och teknikcollege som inte 
klarar budgeten under 2018, det beror på att det har varit antagningsstopp i vår upphandlade 
utbildning, men den är nu igång igen. SFI prognos på ett underskott beror att det har varit SFI under 
sommaren och vikarier har funnits under sommaren, det är även varit sjukskrivningar och vikarier 
har funnits som även har gått omlott vissa perioder. 
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Arbetsmarknadsenhetens prognos är en positiv avvikelse på helåret med 1,3 Mnkr. Det beror på att 
kommunen har fått intäkter från arbetsförmedlingen för att måluppfyllelsen med antalet extra 
tjänster är uppnådd under 2017, samt att serviceteamets intäkter är högre än budgeterat och 
feriejobb visar på ett positivt resultat med 0,3 Mnkr. 

Intäkt för år 2019 från arbetsförmedlingen som avser måluppfyllelse för extra tjänster är ännu inte 
fastställt om det kommer att ske. 

  

Redovisning av investeringar kommer till kommunstyrelsen. 
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Vad är ett planprogram
För att underlätta detaljplanearbetet 
kan ett program tas fram för ett områ-
de . I programmet ska kommunen ange 
områdets mål och utgångspunkter, 
som underlag för en eller flera fram-
tida detaljplaner . Programmet anger 
på en övergripande nivå kommunens 
vision och målsättning för utvecklingen 
av området och syftar bl .a . till att i ett 
tidigt skede lyfta frågor om olika alter-
nativa lösningar till diskussion .

Det finns inte något krav på att ett 
program ska tas fram, utan det är 
kommunen själv som avgör om det 
behövs . Programmet är inte heller ju-
ridiskt bindande, men vägledande för 
efterkommande detaljplanering .

I det här fallet har det bedömts vara 
lämpligt eftersom området är stort till 
ytan och bl .a . omfattar ett större tät-
ortsnära rekreationsområde .

Programmet kommer att skickas på 
samråd till myndigheter, allmänhet och 
olika intressenter för att få in synpunk-
ter på förslaget inför den fortsatta 
planeringen .

Efter beslut om godkännande av 
programmet följer framtagandet av 
en eller flera detaljplaner. I samband 
med detaljplaneringen ges ytterligare 
möjlighet att lämna synpunkter på 
respektive detaljplaneförslag .

Bakgrund
Det finns intresse av att utveckla 
olika delar av Dalkarlshytteområdet . 
Bland annat vill Fastigheter i Linde 
AB (FALAB) bygga bostäder mellan 
Dalkarlshytteån och golfbanan samt 
längs Svarttjärnsvägen söder om 
golfbanan. Vidare finns det tankar om 
att utöka det område med golfnära 
boende som byggts vid södra delen av 
golfbanan . Förutom ytterligare bostä-
der har även möjligheten att kunna 
lokalisera ytterligare anläggningar för 
idrotts- och fritidsaktiviteter i anslut-
ning till golfbanan diskuterats .

Då det finns ett antal övergripande 
frågeställningar förknippade med 
tillgängligheten till området (främst 
vad gäller biltrafik), bullersituationen i 
nordväst längs järnvägen samt ian-
språktagandet av delar av naturområ-
det söder om golfbanan för bostäder 
har det beslutats att ett program ska 
tas fram .

Syfte
Syftet med planprogrammet är främst 
att utreda förutsättningarna för att upp-
föra nya bostäder och att möjliggöra 
fler idrotts- och rekreationsrelaterade 
verksamheter inom området .

Planprogrammet ska visa på en möjlig 
vidareutveckling av området kring 
Dalkarlshyttan och i skogen söder om 
golfbanan, där hänsyn tas till befintliga 

Inledning
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verksamheter och utvecklingen sker 
i samklang med områdets natur- och 
kulturvärden .

Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade den 
15 december 2015 att ett program 
ska tas fram för del av fastigheterna 
Dalkarlshyttan 2:1 och Björkhyttan 
2:46 . Som styrgrupp för arbetet utsågs 
Tillväxtutskottet . I styrgruppen ska 

även representant för Lindesbergs 
Golfklubb samt Fastigheter i Linde AB 
ingå .

Läge
Programorådet ligger strax sydost om 
centrala Lindesberg . I norr avgränsas 
det av Dalkarlshytteån och i väster av 
järnvägen . Området sträcker sig cirka 
två kilometer åt söder från ån och en 
kilometer åt öster från järnvägen .

Programområdets läge i förhållande till centrala Lindesberg

I N L E D N I N G
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I N L E D N I N G
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Översiktliga planer
Översiktsplan för Lindesbergs 
kommun
Gällande översiktsplan, Översiktsplan 
för Lindesbergs kommun, antogs av 
kommunfullmäktige den 17 april 2007 .

I översiktsplanen utgör programom-
rådet en del av Lindesbergs tätort . 
Någon precisering av områdets 
användning görs inte utan istället 
hänvisas till gällande översiktplan . För 
de delar av området som inte omfat-
tas av detaljplaner hänvisas till den 
områdesplan för tätorten som antogs 
1981 . Denna områdesplan upphäv-
des i samband med att en fördjupad 
översiktsplan för centrala Lindesberg 
antogs, se nedan .

I nordvästra delen av programområdet 
identifierar översiktsplanen ett områ-
de, B2, för nyexploatering av bostäder . 
Vidare uppmärksammas bland annat 
det kommunala naturreservatet Tem-
pelbacken och dess betydelse som 
tätortsnära naturområde . 

Fördjupade översiktsplan för 
Lindesbergs stad
Centrala Lindesberg omfattas av en 
fördjupning av översiktsplanen vilken 
antogs av kommunfullmäktige den 16 
december 2014 .

Fördjupningen omfattar den norra 
delen av programområdet, se karta 
nedan .

I markanvändningskartan redovisas 
hela området söder om golfbanan som 
grönstruktur med ekologiska och soci-
ala värden . I de nordvästra delarna av 
programområdet anger fördjupningen 
ett förtätningsområde (prickat i kartan 
nedan) där kommunen ser positivt 
på exploatering med nya byggnader . 
I programområdets nordöstra del 
bekräftas skyddsområdet (streckat i 
kartan) kring Nammo LIAB . För övriga 
delar av programområdet hänvisas till 
översiktsplanen .

För förtätningsområdet anges bland 
annat att området bör utvecklas till en 

Programområdet i förhållande till fördjupningen 
av översiktsplanen

Tidigare ställningstaganden
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tätortsnära företagsby, där småföreta-
gare verkar tillsammans med de större 
etableringarna, att kommunens sats-
ning på utbildning och innovation ska 
genomsyra området och att områdets 
koppling till stadskärnan ska stärkas . 
Fördjupningen av översiktsplanen lyf-
ter även möjligheten att kunna anläg-
ga en stadsnära camping inom områ-
det samt uppmärksammar behovet av 
att se över trafikföringen till, från och 
genom området .

Förslag till ny översiktsplan för 
Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun håller på att 
ta fram en ny översiktsplan som nu 
är på samråd . I förslaget till ny över-
siktsplan ingår programområdet i 
det utvecklingsområde som omfattar 
Lindesbergs tätort . Norra delen av 
programområdet behandlas i den gäl-
lande fördjupningen av översiktplanen 
för Lindesbergs stad, se ovan, medan 
den södra delen kategoriseras som 
landsbygd .

Förslaget anger att en koncentration 
av kommunens samhällsutveckling 
bör ske inom de utpekade utveck-
lingsområdena . Detta innebär att 
kommunens resurser, bland annat vad 
gäller planläggning samt investeringar 

i infrastruktur, ska prioriteras till dessa 
områden .

Vidare anges i förslaget till ny över-
siktsplan att en fortsatt utveckling 
av bland annat Lindesbergs tätort är 
eftersträvansvärd, då denna kan bidra 
till ett utökat och breddat utbud av 
funktioner i kommunen . I övrigt hän-
visar förslaget till ny översiktsplan till 
fördjupningen av översiktsplanen för 
Lindesbergs stad, vilken fortsatt kom-
mer att gälla .

Att fokusera utvecklingen till utpekade 
utvecklingsområden innebär en resur-
seffektiv planering där redan genom-
förda investeringar, i bl .a . infrastruktur, 
teknisk försörjning och samhällsservi-
ce, kan nyttjas . Vidare bidrar fokuse-
ringen även till att stärka underlaget 
för befintlig service och trygga dess 
fortsatta existens, samtidigt som en 
hållbar samhällsutveckling med goda 
möjligheter till hållbara transporter till 
fots, med cykel samt med kollektivtra-
fik underlättas.

Delområde 6 i fördjupningen av översiktspla-
nen

Utvecklingsstrategin i förslaget till ny översikts-
plan

T I D I G A R E  S T ä L L N I N G S TA G A N D E N
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Detaljplaner
I norra delen av programområdet finns 
tre gällande detaljplaner:

• A76 - Del av fastigheten Dalkarls-
hyttan 1:1 m.fl., fastställd 1982-02-
22

Gällande del av planen förskriver
industri och småindustri för mar-
ken norr om golfklubbens område,
dvs . för bland annat marken kring
skatehallen, herrgården, Plant-
marknaden och Masugnen .

• 366 - Detaljplan för del av fastighe-
ten Dalkarlshyttan 1:1, golfbanan
i Lindesberg, laga kraft 1993-12-14

Gällande del av planen reglerar
golfklubbens område (utom själva
golfbanan) samt bostadsbebyggel-
sen längs Svarttjärnsvägen .

• 451 – Detaljplan för del av Dal-
karlshyttan 2:1 i Lindesberg, laga
kraft 2017-11-30

Planen reglerar marken kring gol-
fklubbens stugby inklusive hotell- 
och restaurangbyggnaderna .

Övriga delar av programområdet är 
inte detaljplanelagda .

Riksintressen
Järnvägen, Bergslagsbanan, i västra 
kanten av programområdet är av rik-
sintresse för kommunikationer . Berg-
slagsbanan är av nationell betydelse 
och ingår i det utpekade strategiska 
godsnätet .

Övriga ställningstaganden, 
planer och program
Nammo LIABs skyddsområde
Kring Nammo LIAB, som hanterar och 
producerar explosiva och brandfarliga 

varor för både militärt och civilt bruk, 
finns ett större skyddsområde. Detta 
berör nordöstra delen av programom-
rådet . Inom skyddsområdet ska stor 
restriktivitet råda för nyetablering av 
byggnader och anläggningar för sta-
digvarande bruk . 

Rya vattenskyddsområde
Sydvästra delen av programområdet 
berörs av skyddsområdet kring Rya 
vattentäkt .

Tempelbackens naturreservat
I nordvästra delen av programområdet 
återfinns ett kommunalt naturreservat, 
Tempelbacken .

Kommunalt naturvårdsprogram
Kommunens naturvårdsprogram, Na-
turvårdsprogram med lokala miljömål 
för natur, antogs av kommunfullmäkti-
ge den 14 december2014 .

Naturvårdsprogrammet syftar till att 
klarlägga kommunens ansvar och 
ambitioner i naturvårdsarbetet . Pro-
grammet fastlägger lokala miljömål 
och åtgärder för naturvården samt 
principer för hur alla berörda i de kom-
munala verksamheterna ska arbeta för 
att bidra till att målen uppnås .

En övergripande målsättning med 
naturvårdsprogrammet är att få ett 
gemensamt förhållningssätt kring sköt-
seln av den kommunala tätortsnära 
naturmarken . Enligt programmet ska 
kommunens tätortsnära naturmark ha 
en skötsel där målet är att värna bio-
logisk mångfald, rekreation och social 
verksamhet samt främja folkhälsa, 
pedagogiska möjligheter och estetis-
ka värden som ett led i arbetet för en 
uthållig kommun .

Kommunal grönplan
Ett förslag till grönplan för Lindesbergs 
kommun, Vårt gröna Lindesberg är 
under framtagande . Det är tänkt som 
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ett strategiskt inriktnings- och plane-
ringsdokument för utvecklingen av 
Lindesbergs grönstruktur . Dokumentet 
ska användas som underlag till fysisk 
planering, i olika beslutsprocesser och 
vid utveckling av park- och naturmark .

Grönplanen omfattar Lindesbergs 
tätort och delar av det omgivande 
landskapet . Den täcker in tätortsnära 
natur- och rekreationsområden samt 
kopplingarna till dessa från tätorten .

Planlagda områden, naturreservat, vattenskyddsområde samt skyddsområde för Nammo LIAB
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Bebyggelse
Norra delen
Befintliga verksamheter kring golfba-
nan, Plantmarknaden och Masugnen 
kompletteras i nordväst med högre 
flerfamiljshus, t.ex. punkthus i sex till 
åtta våningar samt möjligheter till ett 
sportcenter med en kombination av 
både inom- och utomhusaktiviteter . 
Den högre bebyggelsen placeras 
förslagsvis med möjlighet till god utsikt 
över Stora och Lilla Lindesjöarna samt 
centrala Lindesberg .

Då höga byggnader kommer att bli väl 
synliga från centrala Lindesberg och 
från Pälsärmen bör höga krav stäl-
las på byggnadernas arkitektoniska 
utformning .  

Bostadsbebyggelse i områden utsat-
ta för buller samt inom riskområde 
för översvämning och transporter av 
farligt gods bör undvikas . Totalt möjlig-

görs här cirka 100 nya bostäder vilket 
också innebär ett behov av ungefär 
lika många nya parkeringsplatser . 
Ytterligare ett 50-tal nya parkerings-
platser behövs för det planerade 
sportcentret .

Trafiken i området struktureras upp 
så att framkomligheten och trafiksä-
kerheten längs norra delen av Svartt-
järnsvägen förbättras . Särskild hänsyn 
tas till de oskyddade trafikanterna. 
Prioriterat är gång- och cykelstråk från 
centrala Lindesberg till bostäderna i 
nordväst, till lärcentret vid Masugnen 
samt det genomgående gång- och 
cykelstråket från södra delarna av 
programområdet .

Söder om golfbanan
I skogsområdet söder om golfbanan 
föreslås moderna byar i naturen, 
samlande kring återvändsgator med 
vändplatser . Vägarna föreslås vara 
smala och i möjligaste mån följa 

Vy från Pälsärmen, exempel på volymer vid punkthusbebyggelse (fotomontage)

Programförslag
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Programförslag (de föreslagna bebyggelselägena är ungefärliga)
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områdets topografi. Svarttjärnsvägen 
genom den äldre bostadsbebyggelsen 
vid golfbanan bör ses som en förebild . 
Ny bebyggelse bör företrädelsevis 
placeras i höjdlägen och i västerslutt-
ningar . Detta för att ge möjlighet till 
västersol utan att omgivande skog ska 
behöva tas ned . Hus i andra rad eller 
inom flackare områden bör tillåtas i 
upp till två våningar för att möjliggöra 
kvällssol på balkonger . Sanka och 
fuktiga områden undantas i möjligaste 
mån från bebyggelse . Nya tomter och 
byggnader bör anpassas till de nya 
vägarnas höjdlägen och intilliggande 
naturs marknivåer . Suterrängvåning 
uppmuntras för att ta upp höjdskill-
nader mellan gatan och omgivande 
naturmark . 

Bebyggelsen bör även kulörmässigt 
anpassas till naturen för att få en bra 

anpassning mellan bebyggelsen och 
skogsmarken . Inom den södra delen 
av programområdet föreslås totalt 
cirka 60 nya bostäder .

All bostadsbebyggelse söder om gol-
fbanan angörs från söder via Västra 
Borsvägen och södra delen av Svartt-
järnsvägen . Svarttjärnsvägen föreslås 
breddas medan de nya bostadsgator-
na hålls smala . Inne i byarna sker all 
trafik i blandtrafik. Dock bör gång- och 
cykeltrafiken separeras från biltrafiken 
fram till byarna och längs Svarttjärns-
vägen . Mellan byarna föreslås gena 
och väl upplysta gång- och cykelstråk . 
Gena och trygga gång- och cykelstråk 
föreslås även mot norr över golfbanan 
in mot centrala Lindesberg samt söder 
ut längs Svarttjärnsvägen och Västra 
Borsvägen ut till Örebrovägen och 
dess kollektivtrafik mot Örebro.

Exempel på bostadsbebyggelse med stor anpssning till naturen

Exempel på bostadsbebyggelse med viss anpssning till naturen

P R O G R A M F Ö R S L A G



PLANPROGRAM DALKARLSHYTTAN - SAMRÅDSHANDLING 15

P R O G R A M F Ö R S L A G



PLANPROGRAM DALKARLSHYTTAN - SAMRÅDSHANDLING16

Öster om golfbanan
Öster om golfbanan kompletteras 
befintliga parhus med ytterligare be-
byggelse . Här har redan relativt stora 
ingrepp gjorts i naturmarken varför ny 
bebyggelse kan utföras på liknande 
sätt . Höjdskillnader inom området kan 
utjämnas och blötare områden fyllas 
igen . Utkanten av området anpas-
sas till kringliggande naturmark . Ett 
30-tal nya bostäder bedöms lämpligt
inom denna del av området . Denna
bostadsbebyggelse angörs som idag
från norr, via Svarttjärnsvägen över
golfbanan .

Etapper
Utbyggnaden av programområdet pla-
neras ske i etapper, förslagsvis enligt 
följande:

1 . Bostadsbebyggelsen (de högre 
flerbostadshusen) i nordväst och 
komplettering av bebyggelsen 
kring de tre befintliga parhusen ös-
ter om golfbanan . I samband med 
att flerbostadshusen byggs ses 
trafiksituationen på Svarttjärnsvä-
gens norra del, från Köpingsvägen 
till Plantmarknaden över .

2 . Planläggning och utbyggnad av 
området söder om golfbanan med 
början i norr inkl . utbyggnad av 

Svarttjärnsvägen mot Västra Bors-
vägen .

3 . När trafiken på Västra Borsvägen 
och över plankorsningen med järn-
vägen blir för omfattande åtgärdas 
plankorsningen och trafiksituatio-
nen längs Västra Borsvägen ses 
över .

Fördelen med en etappvis utbyggnad 
enligt ovan är att stora investeringar i 
infrastruktur, bl .a . Svarttjärnsvägens 
och Västra Borsvägens utbyggnad 
samt ombyggnaden av plankorsning-
en över järnvägen, kan skjutas på 
framtiden tills behov uppstår .

Natur och grönstruktur
Programförslaget innebär ett ingrepp 
i naturmiljön på båda sidor av Svartt-
järnsvägen . I förhållande till den natur-
värdesinventering som genomfördes 
när förslaget till grönplan togs fram, 
föreslås ett mindre område med högre 
naturvärden tas i anspråk . Motivet till 
att ta ett område med högre naturväg-
den i anspråk är att bostäder i höga 
lägen eftersträvas . Genom att placera 
bebyggelsen högt och i västerläge når 
solljuset in till tomterna utan att om-
fattande avverkningar behöver göras i 
den omgivande skogsmarken .

Terränganpassning av tomter och gata för bebyggelsen söder om golfbanan. Ursprunglig marknivå 
är streckad. Alla höjdskillnader tas upp inom gatu- och tomtmarken.

P R O G R A M F Ö R S L A G
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Föreslagen bebyggelse i förhållande till planeringsförutsättningarna
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I övrigt föreslås ingen exploatering 
inom områden med unika eller högre 
naturvärden . Vidare är ett mindre 
område med bombmurklelokaler helt 
undantaget från bebyggelse . Vid 
breddning av Svarttjärnsvägen ska 
hänsyn tas till de murkellokaler som 
ligger i anslutning till vägen .

Förslaget innebär att det skapas ett 
sammanhängande naturområde från 
Tempelbacken i norr ner till Svartt-
järnsvägen i söder . Området innefattar 
såväl Tempelbackens naturreservat 
och Nedre Oxhagen som Svarttjärn 
inklusive omkringliggande mossar och 
höjden i öster .

I övriga delar av programområdet 
kommer stor påverkan på naturen att 
ske lokalt där bebyggelsen uppförs . I 
ett större perspektiv kommer påverkan 
inte att bli lika stor, då naturen bevaras 
mellan bebyggelsegrupperna och det 
kommer att finnas gott om spridnings-
korridorer inom hela programområdet .

Upplevelsemässigt kommer känslan 
av orört skogsområde att försvinna . 
Framförallt är det gator och bebyggel-
se som påverkar intrycket . Om stor 
omsorg läggs på att anpassa vägar 
och bebyggelse till naturförutsättning-
arna, blir påverkan mindre .

Fritid, service och socialt liv
Förutom den service som finns i dag 
(Plantmarknaden, lärcentret och i viss 
mån golfklubbens restaurang) kommer 
boende inom programområdet även 
i framtiden att till största delen vara 
hänvisade till den kommersiella och 
samhälleliga service som erbjuds ut-
anför området, huvudsakligen i centra-
la Lindesberg . Möjligheten till fritidsak-
tiviteter kan dock komma att öka om 
tankarna på ett sportcenter med t .ex . 
idrottshall, skatehall samt utomhusba-
nor för tennis och padel genomförs .

För boende i de föreslagna flerbo-
stadshusen i norra delen av program-
området innebär det att all den service 
som erbjuds i centrala LIndesberg 
finns inom gång- och cykelavstånd. 
De boende kan också komma att få 
tillgång till ett bra fritidsutbud lokalt om 
planerna på ett sportcenter blir verk-
lighet .

även de boende i södra delen av 
planområdet kommer i huvudsak att 
vara hänvisade till den service som 
finns utanför programområdet. I och 
med att denna södra delen av progra-
mområdet ligger längre från centrala 
Lindesberg, bedöms en stor del av 
resorna till och från såväl samhällelig 
som kommersiell service komma att 
ske med bil . 

En ny förskola i det föreslagna bo-
stadsområdet Sörlunda, i anslutning 
till Örebrovägen, skulle komma boen-
de i södra delen av programområdet 
till nytta .

För att främja det sociala livet i de pla-
nerade bebyggelsegrupperna är det 
av stor vikt att gaturummen och tom-
terna i anslutning till gatorna utformas 
på ett sådant sätt att de uppmuntrar till 
lek och social samvaro . Till exempel 
kan vändplatserna göras så stora att 
det centrala partiet kan utnyttjas som 
lekplats för yngre barn och samlings-
plats för de lite äldre .

För de boende i södra delen av pro-
gramområdet är möjligheten till natur-
nära rekreation god och läget i skogen 
ger oändliga möjligheter till lek för 
barn . Vuxna och ungdomar kommer 
dock huvudsakligen att vara hänvisa-
de till de aktiviteter som erbjuds i norra 
delen av programområdet (golf, ska-
tehall, racketsport, sportcenter m .m .) 
eller till aktiviteter utanför området . Då 
kollektivtrafik saknas kommer möjlig-
heten att cykla vara viktig för barn och 
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ungdomars möjligheter att ta sig in till 
aktiviteter i centrala Lindesberg, utan 
att vara beroende av föräldrar med 
bil . Cykelavståndet från bebyggelsen i 
södra delen av programområdet in till 
centrala Lindesberg är som längst cir-
ka tre kilometer varför cykel tidsmäs-
sigt kommer att vara ett bra alternativ 
till bilen för dagliga transporter till och 
från skola, arbete, resecenter och 
service i centrala Lindesberg .  

Boende i de planerade flerbostads-
husen i norra delen av området har 
dessutom god tillgång till Tempelback-
ens naturreservat och vandringsleden 
Lindesjön runt .

Kommunikationer och tek-
nisk försörjning
Gator, trafik och parkering 
Gatorna inom programområdet kate-
goriseras som lokalgator, dvs . gator 
där trafiken har utgångspunkt eller 
målpunkt inom området .

I norra delen av programområdet för-
utsätts en generell hastighetsbegräns-
ning till 30 km/tim . I södra delen av 
området, som trafikmatas från Västra 
Borsvägen, antas att Svarttjärnsvägen 
hastighetsbegränsas till 50 km/tim och 
att de mindre gatorna in till bostadsbe-
byggelsen hastighetsbegränsas till 30 
km/tim eller lägre .

Gatubredden på norra delen av Svart-
tjärnvägen till och med Plantmark-
naden anpassas så att två bussar 
eller lastbilar kan mötas medan södra 
delen av Svarttjärnsvägen samt ang-
öringsgatan till golfbanan och flerbo-
stadshusen utformas så att en buss 
eller lastbil och personbil kan mötas . 
Med hastigheter enligt ovan innebär 
detta gatubredder på mellan 5,0 och 
6,5 meter . Till detta kommer utrymme 
för de oskyddade trafikanterna i form 
av separata gång- och cykelvägar .

För de mindre lokalgatorna kan ga-
tubredden minskas ner mot 4 till 4,5 
meter . Detta innebär att möte mellan 
personbil och tyngre fordon kommer 
att behöva ske på mötesplatser .

Inom bostadsområdena söder och 
öster om golfbanan blandas gång- och 
cykeltrafiken med biltrafik i så kallade 
gångfartsområden (tidigare kallade 
gårdsgator). All trafik sker här på de 
oskyddade trafikanternas villkor och 
hastigheten är mycket låg .

Vad gäller Västra Borsvägens plan-
korsning med Bergslagsbanan påver-
kas denna av en ökad exploatering i 
den södra delen av programområdet . 
Om exploateringen medför betydan-
de trafikökning i plankorsningen kan 
det enligt Trafikverket innebära att 
korsningen behöver byggas om, t .ex . 
genom att vägen rätas och breddas . 
Omfattningen av åtgärdena beror 
på hur mycket trafik exploateringen 
kommer att generera. Trafikverkets 
grundinställning är att exploatören står 
för de kostnader som uppkommer om 
korsningen behöver byggas om på 
grund av den ökade belastningen .

En exploatering inom den södra delen 
av programområdet med cirka 60 nya 
bostäder beräknas generera runt 300 
nya fordonsrörelser per dygn (ÅDT) på 
Västra Borsvägen . Det vill säga, varje 
bostad beräknas i snitt generera fyra 
till sex fordonsrörelser per dag .

En fullständig utbyggnad av progra-
mområdets södra delar kommer även 
att innebära en ökad trafik på Öre-
brovägen över Pälsärmen, dvs . när 
Svarttjärnsvägen stängs av vid södra 
delen av golfbanan . Pendlande till 
Örebro har pekats ut som en möjlig 
målgrupp för boende inom området . 
även om arbetsresorna i detta fall inte 
belastar Pälsärmen kommer resor 
för inköp samt skjutsning av barn till 
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Föreslaget trafiknät och påverkade befintliga korsningar
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skola och fritidsaktiviteter att innebära 
ökad belastning på Örebrovägen över 
Pälsärmen .

För att minska bilberoendet och upp-
muntra till ökad gång- och cykeltrafik 
är det viktigt att bebyggelsegrupperna 
i den södra delen av programområdet 
binds samman med gena och väl upp-
lysta gång- och cykelstråk . Gena och 
trygga gång- och cykelstråk behöver 
också finnas mot norr, över golfba-
nan in mot centrala Lindesberg, samt 
söder ut längs Svarttjärnsvägen och 
Västra Borsvägen ut till Örebrovägen . 
Som nämnt tidigare kommer cykel 
tidsmässigt att vara ett bra alternativ 
till bilen för resor till skola, arbete, re-
secentrum och service i centrala Lin-
desberg varför utbyggnad av snabba 
och säkra cykelstråk är viktigt för att 
tidigt etablera miljövänliga transport-
mönster hos de boende .   

De planerade större flerbostadshusen 
i den norra delen av programområdet 
beräknas generera tre till fyra fordons-
rörelser per lägenhet och dag . Att 
boende i flerbostadshusen beräknas 
generera färre trafikrörelser per dag, 
än boende i södra delen av program-
området, beror på det mer centrala lä-
get och att det kan förväntas en större 
andel ensamhushåll bland de boende .

Sammantaget kommer då de plane-
rade flerbostadshusen att generera 
300-400 nya fordonsrörelser per
dygn (ÅDT) som kommer att belasta
bron över Dalkarlshytteån samt kors-
ningen mellan Svarttjärnsvägen och
Köpingsvägen . Till detta kommer den
trafik som genereras av det planerade
sportcentret och bebyggelsen öster
om golfbanan, cirka 25 nya bostäder
och 125 fordonsrörelser . Totalt kan
en ökning av trafiken upp till mellan
500 och 600 fordonsrörelser per dag
förväntas över bron och i korsningen
mellan Svarttjärnsvägen och Köpings-

vägen, en korsning som redan idag 
stundtals är hårt belastad av trafik till 
befintliga verksamheter.

Den planerade bebyggelsen kommer 
att påverka möjligheten att dra en 
ny östlig trafikled för tung trafik från 
Örebovägen, södra infarten till Lindes-
berg, upp mot Nammo LIAB . Möjlighe-
ten att dra leden genom programom-
rådet när bebyggelsen är fullt utbyggd 
påverkas av behov av skyddsavstånd 
med hänsyn till transporter av farligt 
gods och bullerstörning från den tunga 
trafiken. Bedömningen är att om det i 
framtiden ska gå att bygga en ny led 
för tung trafik bör sträckningsalternativ 
för denna led utredas innan detta pro-
gram antas så att bostadsområdena 
kan planeras med hänsyn till ledens 
planerade sträckning .

Teknisk försörjning
I södra och östra delen av program-
området planeras för cirka 90 bostä-
der i form av villor, par- eller radhus . 
I norr föreslås flerbostadshus i sex till 
åtta våningar med cirka 100 lägenhe-
ter . Totalt innebär detta cirka 190 nya 
bostäder som behöver försörjas med 
vatten, avlopp, el och fjärrvärme .

För att kunna ansluta de planerade 
flerbostadshusen i norr krävs nya led-
ningar ner till befintliga huvudledningar 
för dricks- och spillvatten strax söder 
om bron över kraftverksdammen, en 
sträcka på cirka 200 meter .

För den planerade bebyggelsen 
söder om golfbanan finns möjlighet 
att ansluta till befintliga ledningar för 
dricks- och spillvatten inom den södra 
delen av golfbanan . För utbyggnaden 
av dricksvattenledningen söder ut, 
längs Svarttjärnsvägen, finns möjlighet 
att samordna detta med planerad ny 
dricksvattenledning från Rya vatten-
verk in mot Lindesberg .
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De planerade flerbostadshusen kan 
anslutas till befintlig fjärrvärmeledning 
vid bron över kraftverksdammen . I 
söder kan den fjärrvärmeledning som 
dragits fram till de nya parhusen vid 
golfbanan förlängas söder ut .

Ekonomi
Den planerade bebyggelsestrukturen 
i den södra delen av programom-
rådet, med spridda grupper av bo-
stadsbebyggelse, gör att kostnaden 
för utbyggnad av infrastrukturen blir 
förhållandevis hög i förhållande till 
antalet bostäder . Ju glesare struktur 
desto högre kostnad per bostad . Ur 
ett ekonomiskt perspektiv är därför 
en tätare exploatering att föredra . Då 
den nya infrastrukturen nästan enbart 
kommer att utnyttjas av de boende 
inom området är det rimligt att anta att 
kostnaderna för infrastrukturen helt 
kommer att belasta exploatören och i 
slutändan tomt eller bostadspriserna .

Miljö, hälsa och säkerhet
Förorenade områden
I den nordvästra delen av programom-
rådet, inom de områden som avses för 
bostäder, park- och idrottsändamål, 
bör ytterligare miljötekniska markun-
dersökningar genomföras . Undersök-
ningarna bör genomföras i samband 
med detaljplaneläggning .

Om området kring lärcentret Masug-
nen ska detaljplaneläggas kommer 
även föroreningssituationen att behö-
va undersökas och föroreningsnivå-
erna ställas mot användningen skola . 
Generellt ska föroreningsnivåer för 
känslig markanvändning (KM) uppfyl-
las vid skolor . även detta bör utredas i 
samband med detaljplaneläggning .

Översvämningsrisk
All ny bebyggelse föreslås placeras 
enligt de rekommendationer som finns 
i fördjuningen av översiktsplanen för 

Lindesbergs stad . Detta innebär en 
lägsta nivå på färdigt golv i bostads-
hus på + 64,0 meter (RH 2000) . För 
enklare byggnader kan en lägsta golv-
nivå ner till + 63,5 meter accepteras .

Vidare säkerställs att hela program-
området är tillgängligt, antingen via 
infarten från Köpingsvägen eller via 
infarten från Västra Borsvägen, ge-
nom att Svarttjärnsvägen vid behov 
kan användas för genomfart .

Buller
Den översiktliga bullerkartläggningen 
från år 2014 indikerar att det finns 
viss bullerproblematik från järnvägen i 
nordvästra hörnet av programområdet, 
där det planeras för ny bostadsbebyg-
gelse . Bullerstörningen bedöms inte 
vara av den art att bostadsbebyggelse 
inte är möjlig . Dock kan bullerskydd 
komma att krävas som skärmar av 
bullret från järnvägen . Eventuellt kan 
också byggnadernas planlösning 
och placering av uteplatser behöva 
anpassas till bullersituationen . Verk-
samheten vid Linde Maskiner ger 
också upphov till bullernivåer som 
kan förmodas överstiga de riktvärden 
Boverket rekommenderar, om inte 
bullerskyddande åtgärder vidtas .

För att klarlägga den sammantagna 
bullersituationen bör ytterligare bulle-
rutredningar tas fram i samband med 
detaljplanering av denna del av pro-
gramområdet .

Transporter av farligt gods
Alla verksamheter placeras på av-
stånd från järnvägen och Köpingsvä-
gen som minst motsvarar vad som 
angivits i de riktlinjer som tagits fram 
av Länsstyrelsen i Stockholm, Rikt-
linjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt 
gods, som tillämpas av länsstyrel-
sen i Örebro län . Vad gäller bostäder 
innebär detta att de placeras minst 
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50 meter från järnvägen och 75 meter 
från Köpingsvägen .

Splitter och tryckvåg
Ingen nyetablering av byggnader eller 
anläggningar för stadigvarande bruk 
föreslås inom det skyddsområde som 
upprättats kring Nammo LIAB .

Trafik
Bron över kraftverksdammen och 
korsningen mellan Svarttjärnsvägen 
och Köpingsvägen kommer att belas-
tas med ytterligare 500 till 600 trafik-
rörelser per dag . Detta på en sträcka 
som redan i dag delvis upplevs som 
trång och stökig . Åtgärder kommer 
därför att behöva vidtas för att hitta en 
säker och effektiv trafiklösning för bron 
och korsningen .

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan 
även behövas vid plankorsningen 
mellan Västra Borsvägens och Berg-
slagsbanan, längs Västra Borsvägens 
mellan Svarttjärnsvägen och Örebro-
vägen samt vid korsningen mellan 
Västra Borsvägen och Örebrovägen .

I övrigt bedöms föreslagen gatu- samt 
gång- och cykelvägsstruktur klara av 
de nya trafikflödena.

Golfbollar
Golfbanans hål tre och fyra ligger 
parallellt med Svarttjärnsvägen . Från 
golfklubbens sida görs bedömningen 
att det inte kommer att finnas någon 
konflikt mellan golfverksamheten 
och biltrafiken, så länge denna del 
av Svarttjärnsvägen inte ska betjäna 
mer än totalt cirka 30 bostäder . Vid 
fler bostäder görs bedömningen att 
Svarttjärnsvägen behöver stängas 
av ungefär vid nuvarande bom och 
trafiken från bostäder i skogsområdet 
söder om golfbanan hänvisas söder ut 
mot Västra Borsvägen .

Vad gäller gång- och cykeltrafiken på 
Svarttjärnvägen över golfbanan gör 

golfklubben bedömningen att det inte 
finns några motsatsförhållanden, inte 
ens vid en fullskalig utbyggnad på 
cirka 90 bostäder söder och öster om 
golfbanan .
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Historik
Industriverksamheten kring Dalkarls-
hytteån kan spåras tillbaka till medel-
tiden . Redan på 1500-talet fanns här 
både masugn och stångjärnshamma-
re . Järnframställningen pågick fram 
till 1930-talet då man övergick till 
kalkbränning . Inom området har det 
också funnits ett större sågverk och 
en kvarn . Huvuddelen av industriverk-
samheten inom området lades ned 
runt 1980 . Den forna bruksherrgården 
revs år 1974 då marken behövdes 
för sågverkets expanderande verk-
samhet . I några av de kvarvarande 

industribyggnaderna bedrivs numera 
vuxenutbildning i olika former . Indus-
triverksamheten inom området lever 
kvar i begränsad omfattning . Inom den 
nordöstra delen av området bedriver 
Mårdträ AB sågverksverksamhet och 
tillverkar emballage .

De stora tidigare jordbruksmarker-
na söder om hyttområdet är sedan 
år 1984 övertagna av Lindesbergs 
golfklubb och i några av det före detta 
jordbrukets stora ekonomibyggna-
der huserar Plantmarknaden, en av 
Mellansveriges största trädgårdsmark-
nader .

Dalkarlshyttan på 1920-talet

Planeringsförutsättningar
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Markägoförhållanden
De största fastighetsägarna inom 
programområdet är Lindesbergs 
golfklubb (Dalkarlshyttan 2:1) och det 
kommunala fastighetsbolaget FALAB 
(Björkhyttan 2:46, Dalkarlshyttan 1:31, 
1:39, 1:40) . även Lindesbergs kom-
mun är en stor fastighetsägare som 
bland annat äger Dalkarlshyttan 1:1 
där Tempelbackens naturreservat och 
de större vägarna ingår .

De mindre bostadsfastigheterna ägs i 
huvudsak av privatpersoner .

Verksamheter och  
bebyggelse
Verksamheter
Inom programområdet bedrivs en 
mängd olika verksamheter . Den 
ytmässigt största verksamheten är 
golfbanan med tillhörande stugby, 
ställplatser och restaurang .

Övriga större verksamheter är Plant-
marknaden, utbildningsverksamheten 
i Masugnen samt Mårdträs sågverks-
verksamhet. Utöver dessa finns även 
en mängd mindre verksamheter som 
t .ex . padelbana, skatehall och hund-
rastgård .

Inom området finns också ett större 
antal bostäder, främst i en- och tvåfa-
miljshus .

I Svarttjärn, längst i söder bedrivs put 
and take-fiske i flugfiskeföreningen 
Nattsländans regi . Golfbanan och hela 
skogsområdet i söder är älgjaktsområ-
de och Dalkarlshytteån ingår i Linde-
sjöns fiskevårdsområde.

Bebyggelse
Den befintliga bebyggelsen kan till 
stora delar kopplas till den tidigare 
industri- och jordbruksverksamheten 
samt till golfklubbens etablering inom 
området .

Lärcentret Masugnen Plantmarknadens byggnader

Den äldre bebyggelsen längs Svarttjärnsvägen sedd från söder
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Bebyggelsen som kan kopplas till gol-
fklubbens etablering består av golfba-
nans klubbhus, stugbyn, den nya ho-
tellbyggnaden och de nya parhusen i 
södra delen av golfbanan . Klubbhuset 
och stugorna är uppförda i en våning, 
medan hotellbyggnaden är uppförd 
i två våningar . Samtliga byggnader 
har sadeltak och rödfärgade träfasa-
der och smälter bra in med den äldre 
bebyggelsen . De nya parhusen söder 
om golfbanan är uppförda i en våning 
och har en modernare utformning med 
platta tak och liggande panel .

Den bebyggelse som har sitt ur-
sprung i den tidigare industri- och 
jordbruksverksamheten är av mycket 
varierande ålder och täcker in allt från 
bostäder till rena jordbruks- och indu-
stribyggnader . Här ingår t .ex . bostads-
bebyggelsen längs Svarttjärnsvägen, 
en stor del av Plantmarknadens äldre 
byggnader, bebyggelsen kring Masug-
nen, det före detta virkesmagasinet 
som används som skatehall samt 
byggnaden där golfbanans restaurang 
är inrymd .

Huvuddelen av dessa byggnader är 
rödfärgade och uppförda i trä med 
stående panel och sadeltak . Bostads-
husen är uppförda i en till två våningar 
och har stående locklistpanel med-
an många av ekonomibyggnaderna 
är enklare utförda med en stående 
brädpanel utan lock . Masugnen är en 
större putsad byggnad i tre våningar 
medan nuvarande golfrestaurangen är 
vitputsad och uppförd i en våning .

Kulturmiljö
De största kulturmiljövärdena inom 
området finns i den äldre bostadsbe-
byggelsen längs Svarttjärnsvägen . 
Området börjar precis söder om Ma-
sugnen med två större bostadshus på 
vägens östra sida och fortsätter längs 
vägen cirka 500 meter söder ut . Miljön 

innefattar inte bara byggnaderna, utan 
även den smala och slingrande vä-
gen . även den byggnad som numera 
inrymmer golfrestaurangen har höga 
kulturmiljövärden .

Värdet i de bevarade industribyggna-
derna, som t .ex . den byggnad som 
kallas Masugnen, ligger främst i att de 
är viktiga för att förstå området histo-
rik . Själva byggnaderna är ofta kraftigt 
ombyggda och moderniserade .

Inom programområdet finns även två 
fornlämningar och ett större antal övri-
ga kulturhistoriska lämningar . Den ena 
fornlämningen ligger i Tempelbackens 
naturreservat och utgörs av grunden 
till ”templet” som gett naturreservatet 
dess namn . Den andra fornlämningen 
är en backstugelämning bestående av 
en husgrund med tillhörande jordkäl-
lare och ligger precis norr om de tre 
parhusen i södra delen av golfbanan .

De lämningar som är kategoriserade 
som övriga kulturhistoriska lämningar 
finns alla i norra delen av program-
området . Dels räknas Masugnen som 
övrig kulturhistorisk lämning och dels 
finns by- eller gårdstomt strax väster 
om masugnen, på andra sidan Svart-
tjärnsvägen. Förutom dessa två finns 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska läm-
ningar (blå markeringar)
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även ett antal ristningar utförda på 
större stenblock kring platsen för den 
numera rivna herrgården . Ristningar-
na antas vara utförda någon gång i 
början av 1800-talet .

Natur och grönstruktur
Skyddade och utpekade natur-
områden
Tempelbacken är både kommunalt 
naturreservat och av Skogsstyrelsen 
utpekad nyckelbiotop . Största delen 
av Tempelbacken utgörs av en artrik 
lövskog . På grund av den stora artri-
kedomen i träd- och buskskiktet samt 
förekomsten av död ved är området 
attraktivt för många fågelarter .

Kring Svarttjärn råder det generella 
strandskyddet om 100 meter från 
strandlinjen . även Dalkarlshytteån 
samt Lilla Lindesjön omfattas av det 
generella strandskyddet, men detta är 
upphävt i gällande detaljplaner .

I övrigt är hela programområdet, 
förutom längst i sydväst, att betrakta 
som en skoglig värdetrakt då det ingår 
i det större området ”Östra Fellings-
bro-Usken-Råsvalens lövskogstrakt” 
vilket utpekats av Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen som en av tre värde-
fulla lövskogstrakter i den norra delen 
av Örebro län .

Mossen nordväst om Svarttjärn finns 
med i Länsstyrelsens våtmarksinven-
tering men bedöms ha låga naturvär-
den . I Skogsstyrelsens sumpskogs-
inventering placeras mossen i klass 
tre, sumpskog med vissa naturvärden 
– ordinär sumpskog . Skogsstyrelsens 
bedömning omfattar även den mindre 
mossen söder om Svarttjärn .

Delar av området väster och söder 
om Svarttjärnen ingår i Rya vatten-
skyddsområde vilket innefattar delar 
av grundvattenförekomsten Lindes-
bergsåsen .

I södra delen av programområdet, 
sydöst om Svarttjärnsvägen, finns ett 
antal bombmurklelokaler vilka upp-
märksammats av länsstyrelsen .

I förslaget till grönplan för Lindesbergs 
stad är huvuddelen av programom-
rådet utanför golfbanan utpekat som 
rekreationsskog . Området kring Svart-
tjärn och vidare norr ut, över moss-

Tempelbackens naturreservat, uppmärksam-
made våtmarker samt Rya vattenskyddsom-
råde

Bombmurklelokaler i områdets södra del
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marken och Tempelbacken, är utpekat 
som rekreationsskog med naturvärde .

Förslaget till grönplan innehåller även 
en klassning av marken utifrån rekrea-
tionsvärde . I denna bedöms golfbanan 
vara värdefull ur rekreationssynpunkt 
för hela kommunen, området kring 
Svarttjärn och Tempelbecken vär-
defullt för staden, medan resten av 
området anses vara värdefullt ur ett 
stadsdelsperspektiv .

Den naturvärdesinventering som ligger 
till grund för grönplanen pekar på att 
det finns såväl unika som högre och 
medelhöga naturvärden inom progra-
mområdet. De högsta värdena finns 
inom Tempelbackens naturreservat . 
Högre naturvärden finns kring Svart-
tjärn, på höjden öster om Svarttjärn 
samt i den restaurerade betesmarken, 
Södra Oxhagen, vid södra delen av 
golfbanan . Övriga delar av skogsom-
rådet söder om golfbanan bedöms ha 
medelhöga naturvärden .

Fritid, service och socialt liv
Inom området finns möjlighet till en rad 
fritidsaktiviteter . Golfklubben erbjuder 
förutom golf även möjlighet till över-
nattning i stugor och ställplatser för 
husbilar . Ett mindre hotell har nyligen 
uppförts i anslutning till övernattnings-
stugorna . Sommartid serveras mat på 
golfrestaurangen . På senare år har en 
padelbana byggts som är tillgänglig för 
allmänheten . 

Vintertid finns längdskidspår på gol-
fbanan och under sommarhalvåret 
utnyttjas vägarna och stigarna i områ-
det för promenader .

Hundrastgården vid Tempelbacken 
nyttjas flitigt av Lindesbergs hundäga-
re som kan kombinera besök till hund-
rastgården med promenad på stigarna 
i naturreservatet .

Intill hundrastgården finns en skatehall 
inrymd i ett äldre virkesmagasin .

Plantmarknaden är ett av kommunens 
större besöksmål med runt 100 000 
besökare och kunder per år . Förutom 
försäljning av trädgårdsprodukter finns 
även ett kafé .

I norra delen av programområdet 
ligger också lärcentret Masugnen med 
bland annat kommunens vuxenutbild-

Rekreationsvärden enligt förslaget till grönplan

Naturvärden enligt förslaget till grönplan
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ning, gymnasiala yrkesutbildningar 
och andra yrkesutbildningar, SFI samt 
högskola på hemmaplan (distansun-
dervisning) .

Skogsområdena i södra delen av 
programområdet utnyttjas av det fria 
friluftslivet . Tillgängligheten är dock 
begränsad då det, förutom Svartt-
järnsvägen, lederna i Tempelbackens 
naturreservat samt stigarna kring 
Svarttjärn, i stort sett saknas stigar i 
områdets naturområden .

Kommunikationer och 
teknisk försörjning
Gator, trafik och parkering
I dagsläget trafikförsörjs huvuddelen 
av programområdet från Köpingsvä-
gen i norr . Undantaget är den ytterst 
begränsade trafiken till och från put 
and take-fisket i Svarttjärn, vilken för-
sörjs via Västra Borsvägen (väg 845) .

Från norr leds all biltrafik in till områ-
det via korsningen mellan Köpingsvä-
gen och Svarttjärnsvägen. Trafiksitua-
tionen kring korsningen och den norra 
delen av Svarttjärnvägen upplevs som 
trång och stökig . Strax efter avfarten 
från Köpingsvägen korsas Svarttjärns-
vägen av en gång- och cykelväg . I 
anslutning till passagen av gång- och 
cykelvägen finns även en utfart från 
Linde maskiners område som trafike-
ras av tunga fordon . Efter detta korsar 
Svarttjärnsvägen Dalkarlshytteån på 
en bro i anslutning till kraftverksdam-
men . Denna bro har dock begränsad 
bredd och det är inte möjligt för tyngre 
fordon att mötas . även på bron är 
gång- och cykeltrafiken separerad från 
biltrafiken.

Väl över på södra sidan av Dalkarls-
hytteån upphör gång- och cykelvägen 
och all vidare trafik sker i blandtrafik, 

Bron över Dalkarlshytteån vid områdets norra 
infart

Västra Borsvägens korsning med järnvägen Infarten till Västra Borsvägen från Örebrovägen

Gång- och cykelvägen från Köpingsvägen ner 
mot bron
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dvs . såväl gång- och cykelbanor som 
trottoarer saknas .

Några trafikmätningar har inte gjorts 
inom programområdet . De huvudsak-
liga målpunkterna är Plantmarknaden, 
lärcentret vid Masugnen och golf-
banan. Tung trafik alstras främst av 
transporterna till och från Plantmark-
naden respektive Mårdträ .

Under högsäsong för Plantmarknaden 
kan trafiksituationen från Köpingsvä-
gen fram till Plantmarknadens par-
kering upplevas som problematisk . 
I övrigt bedöms trafiken fungera bra 
inom området .

För gång- och cykeltrafikanter finns 
ytterligare en möjlighet att ta sig in till 
området från norr . Parallellt med järn-
vägsbron över Dalkarlshytteån löper 
en gång- och cykelbro som landar 
strax norr om skatehallen . För gående 
och cyklister som ska till Masugnen 
och Plantmarknaden är det dock ge-
nare att använda gång- och cykelvä-
gen över bron vid kraftverksdammen, 
varför det mesta av gång- och cykel-
trafiken tar denna väg.

Den infart som finns till området från 
söder sker via Örebrovägen och Väs-
tra Borsvägen . Kapaciteten i kors-
ningen vid Örebrovägen är begränsad 
då separata körfält för svängande 
trafik saknas. Efter cirka 300 meter 
korsar Västra Borsvägen järnvägen i 
plan . Sikten i plankorsningen är delvis 
skymd .

Strax öster om plankorsningen anslu-
ter Svarttjärnsvägen till Västra Borsvä-
gen . Södra delen av Svarttjärnsvägen 
upp till golfbanan har nyligen förstärkts 
med ett nytt bärlager . Bredden är dock 
begränsad till cirka tre meter . Genom-
fart längs Svarttjärnsvägen är inte 

möjlig då vägen spärras av en bom 
strax söder om golfbanan .

Det har även uttryckts vaga önskemål 
om att avlasta södra infarten över 
Pälsärmen (åsen mellan Stora och Lil-
la Lindesjön) från tung trafik till bland 
annat Linde maskiner och Nammo 
LIAB . Dessa planer behandlas varken 
i gällande översiktsplan eller i försla-
get till ny översiktsplan som är under 
framtagande . Någon särskild hänsyn 
till eventuellt ny infart tas därför inte i 
detta program .

Vad gäller gångtrafik finns det även 
möjlighet att korsa järnvägen via en 
gångfälla vid Strandvägen i höjd med 
Skottbackarna .

Teknisk försörjning
All VA-försörjning till programområdet 
sker från norr och kapaciteten är god . 
I samband med att de tre parhusen 
i södra delen av golfbanan uppför-
des anslöts dessa till det kommunala 
VA-nätet . De nya ledningarna (dricks- 
och spillvatten) har en kapacitet att 
försörja ytterligare cirka 100 hushåll i 
södra delen av programområdet .

Lindesbergs vattenverk ligger i Rya, 
strax sydväst om programområdet . I 
dagsläget finns bara en vattenledning 
från vattenverket in till Lindesbergs 
tätort vilket gör vattenförsörjningen 
sårbar. Planer finns på att komplettera 
befintlig ledning med en ny ledning. 
Denna ledning skulle i så fall gå ge-
nom programområdet . En sträckning 
längs Svarttjärnsvägen har diskute-
rats .

Fjärrvärme finns framdraget längs 
Svarttjärnsvägen fram till de nya par-
husen söder om golfbanan . Kapacite-
ten är god enligt Linde energi .
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Miljö, hälsa och säkerhet
Förorenade oråden
Länsstyrelsens kartering av potentiellt 
förorenade områden indikerar fyra 
platser inom området där marken kan 
vara förorenad . I anslutning till Masug-
nen pekas en plats ut där det kan fin-
nas förorenade fyllnadsmassor . Läng-
re mot öster markeras två platser där 
det finns uppgifter om att sågat virke 
ska ha doppats i träskyddsmedel . Vid 
doppningsplatser och på de upplags-
ytor där träet torkats och lagrats efter 

Lindesbergs kommun har även lå-
tit Sweco genomföra en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning i norra 
delen av programområdet . Syftet med 
undersökningen var att undersöka 
platser där träskyddbehandling före-
kommit. Tre områden identifierades, 
två i öster i anslutning till Masugnen 
och Mårdträ samt ett i väster mellan 
virkesmagasinet och golfbanans dri-
ving range .

Enligt undersökningen bedöms, vid 
nuvarande markanvändning, risker 
förknippade med föroreningarna 
främst förkomma vid markarbeten . Vid 
förändrad markanvändning, som t .ex . 
omvandling till parkmark eller mark för 
bostäder, ökar riskerna .

Bedömningen görs därför att specifika 
miljötekniska markundersökningar är 
nödvändiga om det planeras för t .ex . 
bostäder, parkmark eller idrottsända-
mål inom dessa områden .

Översvämningsrisk
Arbogaån/Dalkarlshytteån är över-
svämningskarterad av MSB år 2013 . 
Karteringen visar att huvuddelen av 
programområdet klarar ett beräknat 
högsta flöde utan att översvämmas. 
Problem finns dock rörande tillgäng-
ligheten till programområdet från norr, 
då dammen kommer att vara hårt 
belastad av det höga vattenflödet och 
det därför är tveksamt om vägen över 
dammen kommer att vara öppen för 
trafik. En infart till området från söder 
via Svarttjärnsvägen påverkas inte av 
de höga flödena.

Vid ett 50-årsflöde kommer marken 
längs Dalkarlshytteån uppströms 
dammen att svämmas över och vid 
ett 100-årsflöde kommer även östra 
delen av industriområdet öster om 
Masugnen samt de östra delarna av 
golfbanan att översvämmas . ännu 
högre flöden medför att mossmarken 

doppningen finns ofta föroreningar i 
form av klorfenoler och dioxiner .

Vid Plantmarknadens område finns 
även uppgift om en plantskola . Om 
detta handlar om nuvarande eller en 
tidigare verksamhet framgår inte .

Varken området kring plantskolan eller 
utfyllnadsområdet i öster är risk-
klassade av länsstyrelsen . De båda 
doppningsområdena har klassats som 
riskklass två respektive tre, där två 
innebär stor risk och tre liten risk på 
en fyragradig skala .

Strax norr om programområdet har 
även Linde maskiner identifierats som 
ett potentiellt förorenat område . Här 
kan det finnas föroreningar i form av 
halogenerade lösningsmedel . Någon 
riskklassning finns inte heller för detta 
område .

Potentiellt förorenade områden enligt läns-
sytrelsen
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Översvämmade områden vid ett 50-årsflöde

Översvämmade områden vid ett 200-årsflöde

Översvämmade områden vid ett 100-årsflöde

Översvämmade områden vid beräknat högsta 
flöde
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mellan Lilla Lindesjön och Svarttjärn 
blir helt översvämmad . Vattenytan når 
då också in mot de sydvästra delarna 
av golfbanan .

Som en del av arbetet med för-
djupningen av översiktsplanen för 
Lindesbergs stads togs det fram 
rekommendationer om placering av 
ny bebyggelse med tanke på höga 
vattennivåer . För bostadshus och 
liknande bör inte lägsta nivå på färdigt 
golv utföras lägre än + 64,0 meter 
(RH 2000) . För enklare byggnader 
kan dock en golvnivå på + 63,5 meter 
accepteras .

Buller
Delar av programområdet är utsatt för 
buller . Järnvägen är den huvudsakli-
ga bullerkällan men programområdet 
utsätts även för buller från biltrafik och 
verksamheter, både inom och i anslut-
ning till området . Vad gäller verksam-
heter är det främst Linde maskiner 
omedelbart norr om Dalkarlshytteån 

samt Mårdträ i den nordöstra delen av 
programområdet som ger upphov till 
buller . 

Den tidvis omfattande biltrafiken till 
Masugnen och Plantmarknaden ger 
också upphov till viss bullerstörning .

I samband med att fördjupningen av 
översiktsplanen för Lindesbergs stad 
togs fram genomförde Sweco en över-
gripande bullerutredning längs järn-
vägen och de större vägarna . Utred-
ningen omfattar dock inte eventuellt 
verksamhetsbuller .

Utredningen indikerar att eventuell 
bostadsbebyggelse i närheten av 
järnvägen i nordvästra delen av pro-
gramområdet kommer att vara utsatt 
för järnvägsbuller i viss mån . Till viss 
del dämpas bullret av att järnvägen 
går i skärning, men kring bron över 
Dalkarlshytteån kan bullret fritt breda 
ut sig in mot programområdet . Här 
tillkommer dessutom industribuller från 
Linde maskiner .

Översvämningskartering av områdets norra del

Flöde Tvärsektion 1 Tvärsektion 2

100-årsflöde 62,9 meter (RH 2000) 62,9 meter

200-årsflöde 63,0 meter 63,0 meter

Beräknat högsta flöde 64,7 meter 64,6 meter
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Buller från Mårdträ bedöms inte utgöra 
något problem för ny bostadsbebyg-
gelse då någon sådan inte planeras i 
närheten av verksamheten . Däremot 
kan det finnas viss motsättning mellan 
verksamhetsbullret och utbildnings-
verksamheten vid Masugnen .

De största trafikflödena inom området 
går till Plantmarknaden och lärcen-
tret vid Masugnen . Plantmarknaden 
har öppet sju dagar i veckan mars 
till november och har cirka 100 000 

besökare per år. Trafiken utgörs av 
en blandning av personbilar, bussar 
och lastbilar . De lastbilar som går till 
Mårdträ berör bara den allra nordligas-
te delen av programområdet .

Söder om Plantmarknaden bedöms 
inte bullret från trafiken utgöra något 
problem .

Högsta tillåtna bullernivåer från in-
dustrier och verksamheter regleras 
i Boverkets rapport 2015:21, Indu-

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark

Maximal ljudnivå 2 meter över mark
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stri- och annat verksamhetsbuller vid 
planläggning och bygglovprövning av 
bostäder – en vägledning . Här anges 
att högsta ljudnivå från verksamhet vid 
en bostadsfasad inte får överskrida:

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå varda-
gar dagtid kl . 06 .00-18 .00,

• 45 dBA ekvivalent ljudnivå övriga 
tider, och

• 55 dBA maximal ljudnivå nattetid 
kl . 22 .00-06 .00 .

I Förordning (2015:216) om trafik-
buller vid bostadsbyggnader, finns 
bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus från spår- och vägtrafik vid 
bostadsbyggnader . Enligt denna ska i 
normalfallet 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vara högsta bullernivå vid en bostads-
byggnads fasad och 50 dBA ekviva-
lent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vara högsta bullernivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden .

Farligt gods
Järnvägen genom Lindesberg är 
transportled för farligt gods . I dags-
läget finns inga specifika flöden av 
farligt gods att peka på utan det 
förekommer olika typer av farligt gods 
i varierande grad . Järnvägen utgör 
programområdets västra gräns .

På Köpingsvägen strax norr om 
programområdet förekommer trans-
porter av farligt gods till Nammo LIAB 
nordöst om planområdet . Vägen är 
dock ingen utpekad transportled för 
farligt gods .

För bebyggelse i närheten av trans-
portleder med farligt gods hanteras 
risker normalt med en zonindelning 
där olika typer markanvändning re-
kommenderas inom de olika zonerna . 
I Örebro län tillämpas en zonindelning 

Splitter och tryckvåg
Strax nordöst om programområdet 
finns företaget Nammo LIAB som 
hanterar och producerar explosiva och 
brandfarliga varor för både militärt och 
civilt bruk . Förutom explosionsrisken 
finns också risker förknippade med fö-
retagets hantering av miljöfarliga äm-
nen . Kring produktionsanläggningen 

Zon Rekommenderad markanvändning/
verksamheter

A Drivmedelsförsörjning (obemannad), 
odling och djurhållning, parkering 
(ytparkeringe) samt trafik

B Tekniska anläggningar, drivmedelsför-
sörjning (bemannad), industri, kontor, 
friluftsliv och camping, parkering (övrig 
parkering) samt verksamheter

C Bostäder, centrum, vård, detaljhandel, 
tillfällig vistelse, besöksanläggningar 
samt skola

som tagits fram av Länsstyrelsen i 
Stockholm, Riktlinjer för planläggning 
intill vägar och järnvägar där det trans-
porteras farligt gods . Rekommende-
rade zoner och avstånd skiljer mellan 
vägar och järnvägar, se nedan .

För vägar rekommenderas en minsta 
säkerhetszon till bostäder på 75 meter 
medan det för järnvägar räcker med 
50 meter .

Den markanvändning/verksamheter 
som rekommenderas inom respektive 
zon listas i följande tabell .
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finns ett skyddsområde inom vilket det 
är olämpligt att etablera nya verksam-
heter och uppföra nya bostäder .

Golfbollar
År 2007 gav dåvarande Vägverket 
ut rapporten Rekommendationer vi 
anläggande och vidareutveckling av 
golfbanor intill allmän väg, publikation 
2007:133 . I denna tas ett antal risker 
förknippade med golfbanor i närheten 
av vägar upp . Bland de risker som 
nämns är det främst risken för bollar 
på allmän väg som kan tillämpas i 
detta fall .

Av rapporten framgår att om vinkeln 
mellan utslagsplats, spelyta eller öv-
ningsområden är för liten mot väg eller 
om andra säkerhetsåtgärder (hinder, 
staket, m.m.) ej vidtagits, finns risk att 
golfbollar av misstag slås ut på väg 
och där orsakar fordons- eller person-
skador . Särskild uppmärksamhet på 
risker bör också iakttas då gång- och 
cykelvägar finns i direkt anslutning till 
golfbanan .

Vad gäller bostadsbebyggelse bör 
denna placeras så att några risker för 
de boende inte uppkommer . Detta då 
eventuella risker i värsta fall kan leda 
till framtida krav på inskränkningar i 
golfklubbens verksamhet .
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Behovsbedömning
En behovsbedömning enligt plan- och 
bygglagen, PBL, 4 kap . 34 § och miljö-
balken, MB, 6 kap . 11 § har utförts för 
aktuellt planprogram .

Markens lämplighet
Enligt MB 3 kap . 1 § ska mark- och 
vattenområden användas, för det eller 
de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaf-
fenhet och läge samt föreliggande 
behov . Företräde ska ges sådan an-
vändning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning .

Det aktuella området ligger strategiskt 
till för den tänkta användningen med 
närhet till fungerande infrastruktur .

Etableringen är av allmänt intresse 
och bedöms vara förenlig med inten-
tionerna i MB 3 kap . 1 § .

Värdefulla områden
Enligt MB 3 kap . 2-5 §§ ska stora opå-
verkade områden, ekologiskt känsliga 
områden, åker och skog av nationell 
betydelse samt fiskevatten skyddas 
mot påtaglig skada .

Områden med värden som har bety-
delse från allmän synpunkt på grund 
av deras natur- eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet ska, enligt 
MB 3 kap . 6 §, så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan medföra 
påtaglig skada . Behovet av grönområ-

den i närheten av tätorter ska särskilt 
beaktas .

Föreslagen planering tar inte i anspråk 
något sådant område som avses i MB 
3 kap . 2-5 §§ eller 3 kap . 6 § .

Delar av området är redan i dag de-
taljplanelagt och ianspråktaget . Till-
gången till grönområden är god inom 
närområdet .

Riksintressen
Enligt MB 3 kap . 5-9 §§ och 4 kap . 
kan områden av särskild betydelse ur 
ett nationellt perspektiv vara av riks-
intresse . Områden av riksintresse ska 
skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt försvåra, skada eller motverka 
dem . Staten kan ingripa mot exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp som 
kan påtagligt skada riksintressen .

Järnvägen Bergslagsbanan, som 
utgör programområdets västra gräns, 
är område av riksintresse för kommu-
nikationer . Bedömningen görs att den 
föreslagna etableringen inte kommer 
att påverka riksintresset negativt .

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt 
bindande styrmedel som regleras med 
stöd av MB 5 kap. I dag finns miljök-
valitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
för olika föroreningar i fisk- och mus-
selvatten, omgivningsbuller samt för 
vattenförvaltningen .

Konsekvenser
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Utomhusluft
I dag finns miljökvalitetsnormer (MKN) 
för utomhusluft vad gäller kvävedioxid, 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonox-
id, ozon, bensen, partiklar, bens(a)py-
ren, arsenik, kadmium, nickel och bly . 
När det gäller utomhusluft brukar det 
vara minst skillnad mellan normer och 
uppmätta halter av luftföroreningar, i 
miljöer likt denna, för partiklar, bensen 
och kvävedioxid . Dimensionerande är 
oftast normerna för partiklar och ben-
sen och i andra hand för kvävedioxid .

Planprogrammet innebär att antalet 
bostäder ökar i området och därmed 
även trafiken. De boende i de södra 
delarna av området kommer att bli 
beroende av bil för att klara de dagliga 
transporterna till arbete och service . 
I norr blir bilberoendet mindre, då de 
planerade bostäderna ligger inom 
gångavstånd till centrala Lindesberg 
med service och resecentrum .

Det är möjligt att ansluta den plane-
rade bebyggelsen till befintligt fjärr-
värmenät, vilket är framdraget till den 
södra delen av golfbanan .

Ett genomförande enligt planprogram-
met bedöms inte innebära några an-
dra förändringar som medför märkbart 
ökade utsläpp till luften .

Fisk- och musselvatten
Programområdet ligger inom Arbo-
gaåns avrinningsområde . Arbogaån 
mynnar ut i Mälaren vilken ingår i 
Naturvårdsverkets förteckning över 
fiskvatten som ska skyddas.

Miljökvalitetsnormerna avser para-
metrarna temperatur, upplöst syre, 
pH-värde, uppslammade fasta sub-
stanser, syreförbrukning, nitriter, 
fenolföreningar, mineraloljebaserade 
kolväten, ammoniak, ammonium, rest-
klor, zink och upplöst koppar .

Planerad bebyggelse kommer att an-
slutas till de kommunala ledningsnä-
ten . Ett genomförande enligt program-
met bedöms inte påverka möjligheten 
att uppnå gällande miljökvalitetsnor-
mer .

Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormer för omgivnings-
buller, såsom de i dag är formulerade, 
gäller egentligen bara skyldigheten 
att kartlägga och upprätta åtgärdspro-
gram för kommuner med fler än 100 
000 invånare .

Kommuner med mindre än 100 000 
invånare omfattas av bullernormen i 
de områden som störs av buller:

• från större vägar (över 3 miljoner 
fordon/år)

• större järnvägar (30 000 tåg/år), 
samt

• större civila flygplatser (över  
50 000 flygrörelser/år).

Inget av dessa gränsvärden över-
skrids inom anslutning till programom-
rådet .

Vattenförvaltning
Inom ramen för det s .k . vattendirekti-
vet behandlas alla yt- och grundvat-
ten . Inom vattenförvaltningen har en 
klassning av alla vattens kemiska och 
ekologiska status gjorts, miljökvali-
tetsnormer har antagits .

Dalkarlshytteåns ekologiska status är 
bedömd som måttlig (registerutdrag 
2018-06-05) . Detta främst beroen-
de på reglering och vandringshinder 
vilket påverkar fiskens möjligheter till 
vandring och reproduktion . Ån uppnår 
inte heller god kemisk status på grund 
av att gränsvärdena för kvicksilver, 
kvicksilverföreningar och polybrome-
rade difenyletrar överskrids . Dessa 
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gränsvärden överskids dock i alla 
ytvattenförekomster i Sverige .

Spillvatten kommer att anslutnas till 
det kommunala ledningsnätet och 
omhändertas och renas på ett betryg-
gande sätt innan det når recipient . 
Dagvatten kommer till största delen att 
omhändertas lokalt . Ett genomförande 
enligt planprogrammet bedöms inte 
påverka möjligheterna att uppnå god 
kemisk och ekologisk status för berör-
da yt- och grundvatten .

Strandskydd
Enligt MB 7 kap . 13-18 §§ och 4 kap . 
gäller strandskydd vid havet och vid 
sjöar och vattendrag . Norra delen av 
planområdet omfattas av strandskyd-
det kring Lilla Lindesjön och längs 
Dalkarlshytteån (Arbogaån) . I dag är 
strandskyddet genom gällande plan 
upphävt inom delar av strandområ-
det . Vid ny planläggning återinträder 
strandskyddet och skälen för att 
upphäva strandskyddet måste prövas 
på nytt .

Som skäl för upphäva strandskyddet 
kan ett eller flera av nedanstående sju 
särskilda skäl användas:

1 . redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar bety-
delse för strandskyddets syften,

2 . genom en väg, järnväg, bebyggel-
se, verksamhet eller annan explo-
atering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen,

3 . behövs för en anläggning som för 
sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området,

4 . behövs för att utvidga en pågå-
ende verksamhet och utvidgning-
en inte kan genomföras utanför 
området,

5 . behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför 
området,

6 . behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett annat mycket angeläget 
intresse, eller

7 . ligger inom ett område för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen 
och åtgärden bidrar till utveckling-
en av landsbygden .Alla planer och 
program ska genomgå en behovs-
bedömning, i vilken behovet av en 
miljöbedömning ska utredas . Om 
påverkan på mark och vatten kan 
tänkas bli stor eller om planen eller 
programmet möjliggör eller tillåter 
en åtgärd som finns listad, ska en 
miljöbedömning göras och en se-
parat miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas .

Mellan programområdet och Lilla 
Lindesjön löper järnvägen Bergslags-
banan vilken väl avskiljer området från 
strandlinjen (särskilt skäl enligt punkt 
två) .

Vad gäller strandskyddet längs Dal-
karlshytteån (Arbogaån) hävdas att 
längst i väster, kring befintligt f.d. vir-
kesmagasin (skatehallen) är området 
redan i anspråktaget ner till f .d . lastka-
jen norr om virkesmagasinet (särskilt 
skäl enligt punkt ett) .

För området norr om Jungfruhagsvä-
gen, där kontorsbyggnaden Herrgår-
den ligger, hävdas också att området 
redan är i anspråktaget (särskilt skäl 
enligt punkt ett) samt att området ge-
nom Jungfruhagsvägen är väl avskilt 
från stranden (särskilt skäl enligt punkt 
två) . För övriga områden söder om 
Jungfruhagsvägen hävdas att dessa 
är väl avskilda genom vägen .
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För de områden där det planeras 
bostäder hävdas även att ett större 
antal nya bostäder med omedelbar 
närhet till centrala Lindesberg är ett 
angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför planområdet 
då lämplig mark redan är bebyggd 
(särskilt skäl enligt punkt fem) .

Fastigheten Dalkarlshyttan 1:25 
väster om brofästet är i anspråktaget 
liksom områdena kring Masugnen 
och Mårdträs verksamheter (särskilt 
skäl enligt punkt ett) . Vidare föreslås 
strandskyddet upphävas för den del 
av Plantmarknadens fastighet som 
ligger inom strandskyddat område då 
den delvis är i anspråktagen (särskilt 
skäl enligt punkt ett) och delvis behövs 
för en framtida utvidgning av en pågå-
ende verksamhet (särskilt skäl enligt 
punkt fyra) . Ytterligare längre åt öster 
föreslås strandskyddet upphävas för 
befintlig golfbana, då området redan 
är taget i anspråk .

Slutsatser
Slutsatsen är att ett genomförande av 
planprogrammet inte bedöms vara av 
sådant slag att den kan antas medföra 
sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i PBL 4 kap . 34 §, MB 6 kap . 
11 § eller 4 § i förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar och att den 
därmed inte behöver föregås av en 
miljöbedömning/miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) .

Däremot görs bedömningen att ett an-
tal undersökningar/utredningar kom-
mer att behöva tas fram inom ramen 
för kommande detaljplanering . För 
bostadsbebyggelsen i nordväst kan 
följande utredningar bli aktuella:

• bullerutredning med avseende på 
buller från järnvägen och Linde 
maskiner,

• dagvattenutreding,

• geoteknisk undersökning för att 
utreda markens stabilitet, samt

• miljöteknisk markundersökning 
med avseende på eventuella föro-
reningar sedan området användes 
för sågverkets ändamål .

För området sydöst om golfbanan, i 
anslutning till befintliga parhus, kan 
följande utredningar bli aktuella:

• geoteknisk undersökning, samt

• naturvärdesinventering .

För ovanstående två områden be-
hövs dessutom en trafikutredning som 
bland annat tittar på vilka konsekven-
ser en full utbyggnad av området får 
för Svarttjärnsvägens korsning med 
Köpingsvägen samt hur trafiknätet för 
gående, cykel och bil kan utformas för 
att bli både trafiksäkert och effektivt 
samtidigt som det anpassas till rådan-
de förhållanden .

För områdena i skogsområdet söder 
om golfbanan kan följande utredningar 
bli aktuella:

• geoteknisk undersökning,

• trafikutredning, samt

• naturvärdesinventering .

Förutom att titta på lämplig lösning 
för trafiknätet i anslutning till bebyg-
gelseområdena bör en trafikutredning 
även se på vilka konsekvenser en 
full utbyggnad av bebyggelsen får för 
Västra Borsvägen och dess korsning-
ar med Örebrovägen och järnvägen .

Den slutliga bedömningen om vilka 
undersökningar/utredningar som krävs 
för varje detaljplan kommer dock att 
göras i behovsbedömningen för res-
pektive detaljplan .

K O N S E K V E N S E R
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Tillväxtutskottet 
    

Riktlinje för anläggande av bryggor på kommunägd mark 

  
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta, 

 

 Riktlinje för anläggande av bryggor på kommunägd mark godkänns. 

 Den årliga arrendeavgiften för upplåtelse av kommunägda mark eller 

vattenområden är 500 kr/år. Avgiften gäller för 2019. För varje 

följande arrendeår ska arrendeavgiften justeras så att den följer 

indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella 

arrendeårets början. 

 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har tagit fram ett bryggprogram för Bottenån genom 

Lindesbergs samt delar av Lindesjöarna. Bryggprogrammet ligger till 

grund för kommunens riktlinjer för privata bryggor på kommunägd mark. 

Riktlinjerna gäller för kommunägda mark- och vattenområden i 

Lindesbergs kommun. 

Enligt riktlinjerna ska avtal för upplåtelse av mark- eller vattenområden 

ska tecknas mellan Lindesbergs kommun, Samhällsbyggnad Bergslagen 

och den bryggrättsansvarige. Avtalet förutsätter att den 

bryggrättsansvarigt ansöker om och får beviljat samt bekostar samtliga 

tillstånd som kan krävas, som t ex tillstånd för vattenverksamhet, 

strandskyddsdispens och bygglov. 

För upplåtelsen, att få anlägga eller hålla en brygga inom kommunägda 

mark- och vattenområden, ska en årlig arrendeavgift utgå. 

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har enligt 

delegation från kommunstyrelsen (KS § 2 2018-01-30) rätt att träffa 

arrendeavtal om kommunal mark. 

Principer för avgifter kopplade till arrenden kommer att behandlas i det 

pågående arbetet med revidering av riktlinjer för markanvisning.  
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Ärendets beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har gjort en bedömning av 

kommunens/förvaltningens kostnader i samband med ansökan och 

upplåtelse. 

Kommunen/förvaltningen ansvarar för att 

 Hålla register över bryggor och avtal 

 Märkning av bryggor och avtal 

 Förnyelse av avtal 

 Debitering av avgifter för ansökan samt årliga arrendeavgifter 

 Inspektera och dokumentera skador 

 Kontakt med bryggrättshavare 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Avgifter som utgår för upplåtelsen bör i första hand ha som utgångspunkt 

att de ska täcka kommunen kostnader.  

Konsekvenser 

Föreslagna avgifter för avtal gällande upplåtelsen är i linje med 

kommunens riktlinjer för privata bryggor på kommunägda mark- och 

vattenområden. Kommunens kostnader för behandling av ansökan samt 

upplåtelsen bedöms täckas av de avgifter som tas ut av bryggrättsansvarig. 

 

 

 

Magnus Sjöberg  Wilhelm Magnusson 

Förvaltningschef   Näringslivschef 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Mark- och exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Bilagor: 
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Bakgrund
Lindesbergs kommun har tagit fram 
ett bryggprogram för Bottenån genom 
Lindesberg och delar av Lindesjöarna . 
Bryggprogrammet ger bl .a . vägledning 
för hur den strandnära kommunala 
marken kan utvecklas som en rekrea-
tionsresurs .

Bryggprogrammets grundtanke är att 
ingen privatisering av den gemen-
samma strandnära miljön ska tillåtas 
på kommunal mark . Programmet ger 
förslag på områden där bryggor bör 
tillåtas, var det inte är lämpligt med 
bryggor, samt idéer till utveckling av 
rekreationsmöjligheter längs ån och 
delar av Lindesjöarna . Detta med 
utgångspunkt från var det är detaljpla-
nelagt för bryggor, var det idag finns 
bryggor, landskapsbilden, bad- och 
rekreationsmöjligheter för allmänheten 
samt tidigare planering .

Områden som enligt programmet fö-
reslås vara fria från bryggor är främst 
de som har en svårtillgänglig strand-
kant, eller områden där vattenytan bör 
hållas öppen . Inom Lindesbergs tätort 
är redan idag en stor del av dessa 
områden fria från bryggor .

I områden där det är lämpligt att all-
mänhetens rekreationsbehov tillgodo-
ses före enskildas behov av bryggor 
föreslås större gemensamma privata 
eller kommunala bryggor . Det gäl-
ler främst områden där det redan är 
iordningställt för allmänheten att vistas 
i strandkanten, eller där det kan vara 

lämpligt att öka allmänhetens möjlig-
het till kontakt med vattnet .

Bryggprogrammet ligger till grund för 
dessa riktlinjer .

Syfte
Riktlinjerna ska:

• säkra allmänhetens tillträde till vat-
ten- och strandnära områden,

• närmare förklara kommunens vilja 
när det gäller utförandet av privata 
bryggor inom kommunägda mark- 
och vattenområden,

• ge vägledning vid förfrågningar 
om att anlägga eller hålla bryggor 
inom kommunägda mark- och 
vattenområden,

• tydligt visa vad som krävs för att få 
tillstånd att anlägga eller hålla en 
privat brygga inom kommunägda 
mark- och vattenområden,

• redovisa processen för ansökan 
om tillstånd för att anlägga eller 
hålla en brygga och vem som an-
svarar för vad, och

• tydliggöra för ägare av privata 
bryggor inom kommunägda mark- 
och vattenområden vad deras 
rättigheter och skyldigheter är .

Inledning
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Riktlinjerna gäller för kommunägda 
mark- och vattenområden i hela Lin-
desbergs kommun . 

Bryggor på kommunal mark delas, 
enligt bryggprogrammet, in i tre typer:

• enskilda privata - ägs av en en-
skild person, används främst för 
förtöjning av båt,

• privata gemensamma - ägs av en 
förening eller organisation, an-
vänds främst för förtöjning av eller 
lägga an med båtar,

• kommunala - ägs av kommunen 
eller ett kommunalt bolag, kan ha 
olika användningsområden som till 
exempel bad, sittplatser på vattnet, 
lägga an med båt och förtöjning 
av båtar, eller en kombination av 
användningsområden .

Gemensamt för samtliga typer av 
bryggor är att de ska tillåta allmänhet-
en att ha tillträde . 

För att få ha en privat brygga inom ett 
kommunägt mark- eller vattenområde 
måste ett avtal tecknas med kom-
munen . Den som tecknat avtal med 
kommunen kallas i dessa riktlinjer för 
bryggrättsansvarig . Den bryggrätts-
ansvarige är generellt den som äger 
bryggan . Alternativt är det en person 
som är utsedd av bryggägaren att 
stå som ansvarig kontaktperson för 
bryggan . 

Dessa riktlinjer gäller både för en-
skilda privata och för privata gemen-

samma bryggor . Riktlinjerna gäller för 
befintliga och nya bryggor.

Kommunen ser gärna och uppmuntrar 
till att flera personer går samman och 
bildar en förening som ansvarar för en 
gemensam brygga .

Generellt gäller att ett hushåll kan 
ansöka om en (1) brygga för upp till 
två båtplatser . Undantag kan göras för 
den som äger flera fastigheter inom 
kommunen (till exempel permanent-
boende samt fritidshus), men är inte 
garanterat .

Bryggor med upp till två båtar är som 
regel inte bygglovspliktiga .

Kommunen kommer att märka varje 
brygga med ett ID-nummer som är 
länkat till avtalet mellan kommunen 
och den bryggrättsansvarige .

Enligt bryggprogrammet bör privata 
bryggor inom kommunägda mark- och 
vattenområden främst läggas där 
strandområdet inte behövs för allmän-
hetens rekreation .

Det är viktigt att bryggor som ligger 
inom kommunalt förvaltad mark ger 
intryck av att de och den intilliggande 
marken är tillåtna att användas av 
allmänheten .

Generellt bör bryggor vara:

• öppna för allmänheten och inte 
låsta med grindar eller liknande,

• ge ett tillåtande intryck och inte 
vara anlagda som privata uteplat-
ser eller liknande,

Allmänt
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• tillgängliga för människor med 
olika funktionsnedsättningar, där 
intilliggande mark enkelt medger 
så .

Bryggor bör vara placerade så att:

• anslutning till bryggan har mini-
mal påverkan på strandkant och 
erosion,

• bryggan har minimal påverkan på 
vattenområdets botten och vatt-
nets rörelse,

• de inte går längre ut från stranden 
än vad gällande detaljplan tillåter,

• de inte hindrar verksamheter och 
aktiviteter på vattnet, 

• inte försvårar användningen av 
intilliggande bryggor, och

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

Bryggor bör även vara:

• enkelt utformade med ett konse-
kvent formspråk,

• av en typ som är lätt att flytta och/
eller ta upp,

• förankrade så att de inte gör skada 
på strandkanten och förvärrar 
erosion,

• förankrade så att de kan röra sig 
upp och ned med ändrat vatten-
stånd,

• dimensionerade för högst två fri-
tidsbåtar vid enskilt privat bruk,

• säkra att använda för förtöjning av 
båt och/eller bad, och

• utformade så att de är säkra att 
använda för förtöjning av ett flertal 
båtar, samt säkra att användas av 
flera personer samtidigt vid privat 
gemensamt bruk .

En utveckling mot gemensamma bryggor för att främja en mer 
enhetlig miljö samt strandnära rekreation och naturvärden

A L L M Ä N T
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Allemansrätten
Enligt allemansrätten är det tillåtet 
att tillfälligt förtöja, fiska eller bada 
vid en brygga som ligger utanför en 
tomt under förutsättning att den som 
äger bryggan inte blir hindrad från att 
använda sin brygga . Alla bryggor inom 
kommunägda mark- eller vattenområ-
den räknas som att de ligger utanför 
det som räknas till tomt, oavsett hur 
nära den privata fastigheten bryggan 
ligger .

Vattenverksamhet
Att uppföra eller riva en brygga eller 
påla i ett vattenområde räknas som 
vattenverksamhet . Vattenverksamhet 
för bryggor är anmälningspliktigt hos 
kommunen . I vissa fall kan det även 
vara anmälningspliktigt hos länsstyrel-
sen eller kräva tillstånd från mark- och 
miljödomstolen. Mer information finns 
att få på Miljökontoret, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen Bergslagen .

Strandskydd
I Sverige gäller ett generellt strand-
skydd på 100 m både upp på land och 
ut i vattnet från strandlinjen . På vissa 
ställen kan skyddet även vara utökat .

Strandskyddet är till för att trygga all-
mänhetens tillgång till strandområden 
samt bevara goda livsvillkor för växt- 
och djurliv . Att anlägga en brygga inom 
ett strandskyddsområde är dispens-
pliktigt . För att få dispens behöver den 
enskildes intresse väga avsevärt tyng-

re än områdets strandskyddsvärden . 
Om strandskyddsdispens inte kan 
medges, kan inte en brygga anläggas 
oavsett övriga tillstånd . 

Strandskyddsdispens söks vanligen 
hos kommunen . Behöver dispensen 
istället sökas hos länsstyrelsen med-
delar kommunen detta .

Om området är detaljplanelagt kan 
strandskyddet vara upphävt . Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen Bergsla-
gen kan svara på var strandskyddet är 
upphävt .

Detaljplan
Där vattenområden omfattas av de-
taljplan föreskriver planen hur vatten-
området får användas . Samhällsbygg-
nadsförvaltningen Bergslagen kan 
svara på om ett område är detaljpla-
nelagt och vad som i så fall gäller 
enligt planen .

Tillstånd för markupplåtelse
Mark som enligt gällande detaljplan re-
dovisas som allmän plats likställs med 
offentlig plats och omfattas därmed 
av kommunens lokala ordningsföre-
skrifter. Upplåtelse av offentlig plats 
kräver tillstånd . Ansökan om tillstånd 
görs till polisen . Samhällsbyggnadsför-
valtningen Bergslagen ansvarar för att 
meddela den sökande om att kontakt 
för ansökan om tillstånd ska tas med 
polisen .

Regleringar
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Bryggrättsansvariges rättig-
heter
Bryggrättsansvarige har rätt att inneha 
och för enskilt bruk nyttja en brygga 
inom kommunägt mark- och vattenom-
råde enligt avtal ingånget med kom-
munen .

Bryggrättsansvariges an-
svar
Ansvaret för bryggan ligger på den 
bryggrättsansvarige .

Den bryggrättsansvarige ansvarar för:

• att bryggan med tillhörande anord-
ningar är utformade på ett sådant 
sätt, samt hålls i ett sådant skick, 
att risken för olyckor eller skador 
är minimerad . Bryggägaren är an-
svarig om någon skadar sig för att 
bryggan är i dåligt skick . Bryggan 
ska även se välvårdad ut för att 
bidra till allmän trevnad,

• att bryggan är tillgänglig för all-
mänheten, samt att den och den 
intilliggande marken inte uppfattas 
som privat, 

• lämplig vinterförvaring av bryggan, 
samt att iläggning och upptagning 
av bryggdelar inte orsakar skada 
på intilliggande mark eller vegeta-
tion . Uppläggning av bryggdelar 
på kommunal mark är inte tillåtet . 
Inte heller är uppläggning av båtar, 
eller förvaring av presonliga ägo-

delar, på intilliggande kommunal 
mark tillåtet, 

• att marken runt bryggan inte 
ändrar karaktär genom den brygg-
rättsansvariges användning av 
bryggan eller intilliggande mark . 
Nedtagning av träd eller buskar, 
eller förändring av markförhållan-
den, får inte ske utan kommunens 
tillstånd,

• att marken återställs till ursprung-
ligt skick vid uppsägning av avtal . 
Undantag kan ges på begäran av 
kommunen eller den bryggrätts-
ansvarige, men är inte garanterat . 
Kommunen kan begära ersättning 
från den bryggrättsansvarige om 
återställning inte sker till den grad 
som kommunen anser är tillfreds-
ställande . 

Kommunens/Samhällsbygg-
nad Bergslagens rättigheter
• Avgöra om skador på mark om-

kring en brygga uppkommit,

• avgöra om brister i säkerhet eller 
underhåll förekommer,

• begära att den bryggrättsansvarige 
inom en viss tidsperiod åtgärdar 
skador eller brister,

• avgöra vad skälig tidsperiod för 
åtgärder är,

• avgöra om vidtagna åtgärder är 
tillfredsställande,

Rättigheter och ansvar
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• själva vidta åtgärder och fakturera 
bryggrättsansvarige för dessa, om 
inte bryggrättsansvarige vidtagit 
tillfredsställande åtgärder inom 
den skäliga tidsperioden .

Kommunens/Samhällsbygg-
nad Bergslagens ansvar
• Hålla ett register över alla bryggor 

med avtal,

• märka alla bryggor med ett num-
mer kopplat till avtalet,

• skicka ut förnyelse av avtal då 
innevarande avtalstid är på väg att 
gå ut,

• inspektera och dokumentera 
platsen före brygga uppförs, för att 
kunna avgöra om skador uppstått i 
samband med anläggning, even-
tuell platspåverkan under den tid 
bryggan finns, samt om platsen 
återställts till en acceptabel nivå 
efter att en brygga rivits,

• om skador eller brister i säkerhet 
eller underhåll upptäcks kontakta 
den bryggrättsansvarige, för att ge 
bryggrättsansvarige möjlighet att 
vidta åtgärder .

R Ä T T I G H E T E R  O c H  A N S V A R
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Avtal
För samtliga privata bryggor inom 
kommunägt mark- eller vattenområde 
ska ett avtal tecknas mellan Lindes-
bergs kommun, Samhällsbyggnad 
Bergslagen och den bryggrättsansva-
rige . Avtalet är kopplat till både platsen 
för bryggan och själva bryggan .

Avtalet förutsätter att den bryggrätts-
ansvarigt ansöker om och får beviljat 
samt bekostar samtliga tillstånd som 
kan krävas, som t ex tillstånd för vat-
tenverksamhet, strandskyddsdispens 
och bygglov .

Avtalstiden är fem år .

Avtalet anger ansvars- och skötselfrå-
gor för den aktuella bryggan .

För bygglovspliktiga bryggor tecknas 
avtalet i samband med att bygglov 
ges .

Avgifter
För upplåtelsen, att få anlägga eller 
hålla en brygga inom kommunägda 
mark- och vattenområden, ska en årlig 
arrendeavgift utgå . 

Avgifter utgår enligt av kommunen 
antagen taxa .

Avgifter återbetalas inte vid uppsäg-
ning av avtal .

Övriga avgifter som kan tillkomma och 
bekostas av den bryggrättsansvarige 
är, avgift för handläggning av strand-
skyddsdispens, bygglov och tillstånd 
för vattenverksamhet .

Avtal och avgifter
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Befintliga privata bryggor på kommu-
nägda mark- och vattenområden får 
finnas kvar i befintligt utförande, förut-
satt att det finns en bryggrättsansvarig 
och avtal tecknas . 

För att avtal ska kunna tecknas måste 
bryggan:

• ha strandskyddsdispens om den 
ligger inom område där strand-
skydd gäller,

• ha bygglov om så krävs,

• vara säker att använda,

• vara tillgänglig för allmänheten,

• vara välskött, samt

• ha livboj i anslutning till bryggan . 

Vid omfattande renoveringar, eller då 
befintlig brygga rivs för att ersättas 
med ny brygga, gäller samma princi-
per som vid utförande av bryggor vid 
nybyggnation .

Befintliga bryggor
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Utförande av bryggor vid 
nybyggnation
Enskilda privata bryggor
• Dimensionerade för upp till två 

båtar .

• Enskilda privata bryggor bör som 
regel bestå av flytbrygga i en sek-
tion mellan 1,5-2 meter bred .

• Bryggan bör angöras via ramp 
som är minst 1 meter bred .

• Bryggans däck och rampen bör 
vara i trä som behandlats med 
ofärgat träskyddsmedel eller 
träskyddsmedel i brun-grå kulör . 

• Bryggan bör vara förankrad med 
pålade rör av varmgalvaniserat 
eller rostfritt stål .

• Fästdon bör vara varmgalvaniserat 
eller rostfritt stål .

• Ankringsanordningar för båtar 
utöver själva bryggan bör utgöras 
av bojar .

• Livboj ska finnas i anslutning till 
bryggan .

• Om den anslutande marken 
medger att rullstolar, barnvagnar, 
rollatorer eller liknande kan kom-
ma fram till och ut på bryggan bör 
avåkningsskydd finnas på både 
brygga och ramp . Det kan även 
vara lämpligt med handledare 
på rampen i områden där många 
människor rör sig .

• Det är generellt inte tillåtet att 
muddra, schakta, fylla ut eller för-
stärka strandlinjen för att anlägga 
en privat brygga på kommunalägt 
mark- eller vattenområde . Dessa 
åtgärder räknas också som vat-
tenverksamhet (även på land om 
de sker inom ett område som kan 
täckas med vatten vid högsta tänk-
bara vattenstånd) . De är därför 
anmälningspliktiga hos kommunen 
eller kräver tillstånd hos länssty-
relsen/Mark- och miljödomstolen, 
även om lov getts att utföra såda-
na arbeten i bygg- eller marklov .

• Bryggan får ha badstege .

• Pallar eller torn för att dyka och 
hoppa från är inte tillåtet .

• Bryggan får ha en fast sittplats, till 
exempel en bänk .

Nya bryggor
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Typsektion enskild privat brygga

Typplan för enskild privat brygga

N Y A  B R Y G G O R
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Typplan för enskild privat brygga

Typplan för enskild privat brygga

N Y A  B R Y G G O R
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Privata gemensamma bryggor
• Privata gemensamma bryggor bör 

som regel bestå av flytbrygga i en 
eller flera sektioner som angörs via 
en ramp . Rampen bör vara minst 
1 meter bred . Bryggan bör vara 
minst 2,5 meter bred .

• Bryggans däck och rampen bör 
vara i trä som behandlats med 
ofärgat träskyddsmedel eller 
träskyddsmedel i brun-grå kulör . 

• Bryggan bör vara förankrad med 
pålade rör av varmgalvaniserat 
eller rostfritt stål .

• Fästdon bör vara varmgalvaniserat 
eller rostfritt stål .

• Ankringsanordningar för båtar 
utöver själva bryggan bör utgö-
ras av bojar . Vid anläggande av 
småbåtshamn kan även bommar 
användas .

• Livboj ska finnas i anslutning till 
bryggan .

• Den anslutande marken bör vara 
sådan att det är lätt för människor 
med olika rörelseförmåga att ta sig 
till och ut på bryggan .

• Om den anslutande marken 
medger att rullstolar, barnvagnar, 
rollatorer eller liknande kan kom-
ma fram till och ut på bryggan bör 
avåkningsskydd finnas på både 
brygga och ramp . Det kan även 
vara lämpligt med handledare 
på rampen i områden där många 
människor rör sig .

• Det är generellt inte tillåtet att 
muddra, schakta, fylla ut eller för-
stärka strandlinjen för att anlägga 
en privat brygga på kommunalägt 
mark- eller vattenområde . Dessa 
åtgärder räknas också som vat-
tenverksamhet (även på lands om 
de sker inom ett område som kan 
täckas med vatten vid högsta tänk-
bara vattenstånd) . De är därför 
anmälningspliktiga hos kommunen 
eller kräver tillstånd hos länssty-
relsen/Mark- och miljödomstolen, 
även om lov getts att utföra såda-
na arbeten i bygg- eller marklov . 

• Bryggan får ha badstege .

• Pallar eller torn för att dyka och 
hoppa från är inte tillåtet .

• Bryggan får ha fasta sittplatser, till 
exempel bänkar .

Typsektion gemensam privat brygga

N Y A  B R Y G G O R
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Typplan gemensam privat brygga

N Y A  B R Y G G O R
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Befintlig brygga
Ansökan om att få ha en befintlig 
brygga kvar på kommungd mark görs 
via mark- och exploateringsingenjör till 
miljökontoret och bygglovsavdelning-
en .

Till ansökan ska bifogas:

• Översiktlig karta med bryggans 
läge tydligt markerat .

• Plan som visar bryggans mått, 
samt bryggans avstånd till och 
placering i förhållande till eventu-
ella intilliggande bryggor och/eller 
annat intilliggande av vikt

• Årtal som bryggan anlades (om 
detta är känt) .

• Beskrivning av bryggans ang-
örning till land, konstruktion och 
material . Alternativt tillverkare och 
modell om fabrikstillverkad .

Ny brygga eller väsentliga 
ändringar av befintlig bryg-
ga
Ansökan om att få anlägga en ny 
brygga på kommunägd mark eller 
göra väsentliga förändringar av en 
befintlig brygga ska göras minst tre 
månader innan konstruktion önskas 
påbörjas .

Ansökan görs via mark- och exploa-
teringsingenjör till miljökontoret och 
bygglovsavdelningen .

Till ansökan ska bifogas:

• Översiktlig karta med önskat läge 
på bryggan tydligt markerat .

• Plan som visar bryggans avstånd 
till och tänkta placering i förhål-
lande till  eventuella intilliggande 
bryggor och/eller annat intilliggan-
de av vikt

• Ritning som visar bryggans ang-
örning till land, mått, konstruktion 
och material . Alternativt informa-
tion från tillverkare om fabrikstill-
verkad .

Ansökan
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Vill bryggrättsansvarige riva bryggan 
krävs varken rivningslov eller anmälan 
om rivning . Däremot bör kommunen/
Samhällsbyggnad Bergslagen kontak-
tas så marken kan inspekteras efter 
rivning och bryggan tas bort från/mar-
keras som riven i registret .

Borttagande av brygga





-----------------------
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 Näringslivsenheten 

Gunnar Jaxell 

+46 0581-812 03 

gunnar.jaxell@lindesberg.se 

 

 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/fax  E-post/webbplats Giro Organisationsnr:  

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 
711 80 Lindesberg Lindesberg 0581-131 29 fax www.lindesberg.se 

Tillväxtutskottet 
    

Iståndsättningsbidrag för enskilda vägen 28309 Lia-

Hinsebergs Samfällighetsförening 

  
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 

 bevilja Lia-Hinsebergs Samfällighetsförening väg 28309 

iståndsättningsbidrag med maximala 60 218 kronor som 

delfinansiering för förstärkningsarbeten, utbyte av 

vägtrummor med mera längs med samfällighetens 

vägsträckning. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Lia - Hinsebergs Samfällighetsförening (enskild väg nr 28309) har 

till kommunen inkommit med ansökan om Iståndsättningsbidrag för att 

utföra förstärkningsarbeten av vägen som av Trafikverket bedömts i 

behov av detta. 

Det gäller förutom privatpersoner och lantbrukets transporter även 

kommunal service, räddningstjänst med flera. Vägen leder även till 

anstalten Hinseberg. Sträckan är ca 2,3 km väg. 

Samfälligheten har ansökt och erhållit positivt beslut från Trafikverket för 

erhållande av bidrag för förstärkningsarbeten på vägen. 

Trafikverket beviljar 70% bidrag av den av beräknade kostnaden för 

åtgärden, som är 256 250 kronor. Trafikverkets bidrag blir 179 375 

kronor. 

Samfälligheten har utöver ovan nämnda bidragsberättigade åtgärder 

kostnader på 187 500 kr för dikning, nya vägtrummor och röjning. 

Samfällighetsföreningen ansöker om kommunalt iståndsättningsbidrag för 

att täcka delar av skillnaden mellan den beräknade totalkostnaden för 

förstärkningsarbetet och Trafikverkets bidrag. 

Ärendets beredning 

Efter att ärendet inkommit har det granskats i relation till de riktlinjer som 

Kommunfullmäktige antagit. 

I enlighet med dem kan iståndsättningsbidrag beviljas under förutsättning 

att Trafikverket genomfört en utredning av behovet och därefter beviljat 

bidrag för projektet. I detta fall har man genomfört en utredning samt även 

beslutat om bidrag med 70% av den beräknade totalkostnaden om 256 250 

kronor. 
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Kommunen har i driftbudgeten avsatt 700.000 kronor för 

iståndsättningsbidrag. Det föreslagna bidraget inryms inom årets budget. 

Tillväxtutskottet beslutar om bidrag ska beviljas, samt bidragets storlek, 

dock högst 23,5% av det av Trafikverket beslutade totalkostnaden för 

åtgärden. 

Det maximala bidraget som TU kan besluta i det här ärendet är 60 218 

kronor. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Efter genomgång av underlaget till ansökan om Iståndsättningsbidrag 

anser Näringslivsavdelningen att ansökan uppfyller de kriterier som 

Kommunfullmäktige antagit för denna typ av ärende. 

Näringslivsavdelningen föreslår därför att TU tillstyrker ansökan om 

Iståndsättningsbidrag som inkommit från Lia - Hinsebergs 

Samfällighetsförening gällande förstärkningsarbeten av föreningens 

vägsträcka, att utbetalas när åtgärden är genomförd. 

 

 

 

Wilhelm Magnusson  Gunnar Jaxell 

Förvaltningschef   Handläggare 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Näringslivsenheten 

Ekonomienheten 

 

För kännedom: 

Sökande samfällighetsförening 

 

Bilagor: 

Ansökan Särskilt underhållsbidrag för enskilda vägen 28309 Lia-

Hinseberg vägsamfällighet 

Karta över enskilda vägen 28309 Lia-Hinseberg vägsamfällighet 
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Handläggare Håkan Blaxmo 
Tfn  0587-550004 
E-post hakan.blaxmo@sbbergslagen.se 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
Postadress                                                 Besöksadress 
Box 144                                                      Industrivägen 7 
713 23 NORA                                             NORA 

 
Telefon 
0587-55 00 40 

 
E-post 
forbund@sbbergslagen.se 
www.sbbergslagen.se 

 
Bankgiro 
5507-0858 

 
Organisationsnr 
22 20 00-1487 

 

  

 

Förslag om revidering av felparkeringsavgifter för 
Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, 
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun att anta föreslagen revidering av 
felparkeringsavgifter, att gälla fr o m 1 januari 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundet anser att felparkeringsavgifterna bör justeras för att motivera 
fordonsförare till att inte felparkera. 
 
För ärendet aktuella handlingar 
Bilaga TSFS 2016:116 för överträdelsepunkter 01-41 
 
Förslag till felparkeringsavgifter fr o m 1 januari 2019 
En lista på överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider 
 
Stannat eller parkerat fordon 

• 01-08  800 kronor  0 minuter 
• 20-26  600 kronor  5 minuter 
• 30-31  800 kronor  0 minuter 
• 34-37  600 kronor  5 minuter 
• 38  400 kronor  5 minuter 
• 39-41  600 kronor  5 minuter 

 
 (se bilaga TSFS 2016:116, för överträdelsepunkter 01-41) 
    
 
 
 
Håkan Blaxmo 
Trafikingenjör 

KS 2017/447-7ÄRENDE 7













   
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
BERGSLAGEN  

 Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen   2018-10-19                                                 4 

 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 

 
  
 SBB2017-653  
 
 
 
 
§ 146 
 
Förslag till revidering av felparkeringsavgifter i Hällefors, Nora,  
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 
 
Direktionens beslut 
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesbergs kommun att anta föreslagen revidering av felparkeringsavgifter, 
att implementeras under första halvåret 2019. 
 
Beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) ändringsförslag. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Direktionen beslutade 20171117 att föreslå kommunfullmäktige i respektive 
kommun att anta förslag till reviderade felparkeringsavgifter. 
Hällefors och Ljusnarsbergs kommun antog förslaget.  Nora kommun  
återremitterade förslaget i väntan på sin trafikutredning och Lindesbergs  
kommun återremitterade också och önskade att ytterligare ett nytt förslag  
på avgifter togs fram. 
   
Trafikingenjör Håkan Blaxmo har nu tagit fram ett nytt förslag, vilket innebär  
att Hällefors och Ljusnarsbergs kommun måste upphäva sina tidigare beslut 
och anta det nya reviderade förslaget.  
Det är önskvärt att samtliga medlemskommuner ska ha samma avgifter, för en 
enklare hantering.  
 
 
För ärendet aktuella handlingar 
Bilaga TSFS 2016:116 för överträdelsepunkter 01-41 
 
 
Förslag till revidering av felparkeringsavgifter  
Det nya reviderade förslaget innebär att det endast är ”parkerat fordon”  
överträdelsepunkt 38  ”längre än tillåten tid” som föreslås ändras från 600kr  
till 400kr.  
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 Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen   2018-10-19                                                 4 

 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 

 
 
 
En lista på överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider 

Stannat eller parkerat fordon 

 01-08  800 kronor  0 minuter 
 20-26  600 kronor  5 minuter 
 30-31  800 kronor  0 minuter 
 34-37  600 kronor  5 minuter 
 38   400 kronor  5 minuter 
 39-41  600 kronor  5 minuter 

 

 (se bilaga TSFS 2016:116, för överträdelsepunkter 01-41) 

 
Behandling av ärendet 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att ordet ”måste” byts ut till ”bör” i  
meningen:  
”Trafikingenjör Håkan Blaxmo har nu tagit fram ett nytt förslag, vilket innebär  
att Hällefors och Ljusnarsbergs kommun måste upphäva sina tidigare beslut 
och anta det nya reviderade förslaget.”  
 
 
Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, 
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun att anta föreslagen revidering av  
felparkeringsavgifter, att implementeras under första halvåret 2019. 
 
Direktionen föreslås besluta att anta Ewa-Leena Johanssons (S)  
ändringsförslag. 
______ 
 
 
 
Delges för åtgärd: 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
Ljusnarbergs kommun 
Lindesbergs kommun 
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Sammanfattning  
Lindesbergs kommun har initierat arbetet med att utföra en parkeringsutredning för 

Lindesbergs centrala tätort.  

Det aktuella utredningsområdet har goda kollektivtrafikkopplingar och bilinnehavet är relativt 

lågt, vilket talar för att parkeringstalen för bostäder bör hållas låga. Mot detta talar faktumet 

att Lindesberg är kommunens centralort och omges av ett stort omland med mer gles 

bebyggelse. Eftersom kollektivtrafiken är svår att upprätthålla med god standard i mer 

externa lägen blir många beroende av sin bil för att utföra olika serviceärenden och handel i 

centrala Lindesberg. Det talar för att det finns anspråk på behov av tillgängliga 

parkeringsplatser i tillräckligt antal i centrala Lindesberg. 

Utredningen syftar till att ge en kunskapsbild av nuläget, vilket kan ge underlag till kommande 

planering samt möjliggöra en mer systematisk utformning av regleringsformerna för parkering 

i centrala Lindesberg.  

En viktig aspekt som utredningen kan svara på är frågan om förhållandet mellan utbud och 

efterfrågan för parkering i centrala Lindesberg. Det finns i dagsläget en balans mellan utbud 

och efterfrågan för både bostäder och handelns behov. Däremot kan det uppstå brist vid de 

mest attraktiva parkeringsplatserna kopplad till handel under vissa tider på dygnet. 

För att öka dynamiken i parkeringsflödena på de mest attraktiva platserna föreslås ett antal 

åtgärder för att tidsbegränsa parkeringar. Tidsbegränsningen ska leda till att de platser som 

ligger centralt och nära service och handel företrädesvis används av dem som ska handla i 

staden och inte av pendlare eller arbetande i staden. Det föreslås även åtgärder för att öka 

antalet platser i de delar av staden där efterfrågan på parkering är som störst. 

Vidare föreslås även att regleringen med datumparkering slopas inom hela området under 

sommarhalvåret och att den generella 24 h‐regeln för parkering införs i den norra och södra 

delen av området. Detta kommer leda till ökad tillgänglighet för bostadsparkering samt ökad 

drivkraft att lämna bilen hemma vid arbetspendling. 
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Inledning 
Lindesbergs kommun har initierat arbetet med att utföra en parkeringsutredning för centrala 

Lindesbergs tätort. Arbetet har utförts under sommaren/hösten 2017, inledningsvis med 

fältstudier och därefter sammanställning av denna rapport. 

Bakgrund	
Tillgång till parkering är en viktig fråga i ett stadsplaneringsperspektiv. Lindesbergs kommun 

saknar en parkeringsstrategi, vilket kan ge otydligheter i den fysiska planeringen. Med en 

strategisk inriktning kan olika parkeringsåtgärder däremot vara en möjlighet till styrning av 

olika aspekter i planeringen. Stor tillgång till parkering ger god tillgänglighet till bostäder, 

arbetsplatser och handel medan begränsningar av utbudet kan bidra till att uppnå mål om 

mer levande stadskärnor och ett mer hållbart samhälle. 

Lindesbergs tätort är kommunens centralort med tät bebyggelse men omges av ett stort 

omland med mer gles bebyggelse. Kollektivtrafiken inom dessa områden är svår att 

upprätthålla och många blir beroende av sin bil för att utföra olika serviceärenden och handel 

i centrala Lindesberg. Tätorten har även en stor andel bilpendlare mot Örebroområdet. 

Sammantaget talar detta för att tillgängliga parkeringsplatser i tillräckligt antal är något som 

efterfrågas i Lindesberg. 

Syfte	
Lindesbergs kommun har fått synpunkter på parkeringssituationen i Lindesberg och tagit 

initiativ till att ta fram en parkeringsutredning. Utredningen syftar till att ge en kunskapsbild 

av nuläget, vilket kan ge underlag till kommande fysisk planering samt möjliggöra en mer 

systematisk utformning av regleringsformerna för parkeringen i centrala Lindesberg.  

En viktig aspekt som utredningen ska svara på är frågan om förhållandet mellan utbud och 

efterfrågan för parkering i centrala Lindesberg och även om befintliga parkeringsplatser är 

lokaliserade där behoven finns och har ändamålsenlig reglering. 

Mål	

 Arbetet ska leda till ökad tillgänglighet för parkering i prioriterade områden för att 

främja handeln i centrala Lindesberg. 

 

 Arbetet ska föreslå åtgärder som bidrar till att underlätta drift‐ och underhållsåtgärder 

i gatunätet. 

 

 Arbetet ska presentera åtgärder som kan öka möjligheten till en mer ändamålsenlig 

parkeringsövervakning. 

 

 Parkeringsutredningen ska samverka med och komplettera de planeringsunderlag 

som finns för utvecklingen av Lindesbergs tätort.  
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Avgränsning	
Området för utredning avgränsas av Prästbron i norr och Sundsbron i söder samt Banvägen i 
öster. Utredningen gäller i första hand bilparkeringsfrågan inom allmän platsmark inom 
angivet område. 
 

 Figur 1: 
Översikt centrala Lindesberg 
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Förutsättningar 
Arbetet med parkeringsutredning har beaktat ett antal kommunala dokument i den fysiska 

planeringen. 

Kommunala	styrdokument	
 Översiktsplan för Lindesberg, 2007 

 Fördjupad översiktsplan för Lindesbergs stad, 2014 

 Gång‐ och cykelplan Lindesberg, 2015 

Parkeringsnormer	och	principer	
För närvarande saknas det styrdokument för dessa aspekter i kommunen. 
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Nulägesanalys 

Utbud	av	parkering	‐	allmän	beskrivning	
För att få underlag till analys av parkeringssituationen har en inventering av samtliga gator 

inom utredningsområdet genomförts. Gällande parkeringsreglering och antalet tillgängliga 

parkeringar har kartlagts tillsammans med en sammanfattande analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Befintlig parkeringssituation, norra delen 

Norra delen 

Stor del av gatunätet i den norra delen är inte tillgängligt för gatuparkering. Det beror dels på 

att många gator har funktionen av huvudled (Bergsmansgatan/Järnvägsgatan) men även att 

gatubredderna är otillräckliga för gatuparkering (Floragatan, Kaplansgatan). Kungsgatan är 

upplåten för längsgående sidoparkering på stor del av sträckan. I norrgående riktning finns 

restriktion för parkering under del av vinterhalvåret. 

För verksamheterna i den östra delen (LIDL, Elon mm) finns stora ytparkeringar som täcker 

behoven för parkering till de berörda verksamheterna vid normala förhållanden. Ågården i 

den västra delen är lägenheter och gruppboenden för vård och omsorg. Det finns 

markparkeringar som bör täcka de behov som finns för besöks‐ och personalparkering. 

Bostäder utmed Kungsgatan har begränsade ytor för parkering inom fastighetsmark och 

nyttjar därmed gatumarken. För övriga bostadsmiljöer finns stor del av parkeringsbehovet 

säkerställt inom fastighetsmark. 

Sammanfattande analys 

Anspråken på parkering för verksamheter och handel inom området får anses vara tillgodosett 

med befintliga markparkeringar i anslutning till respektive enhet. Även anspråken på 
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boendeparkering kan anses vara tillgodosedda inom fastighetsmark eller utmed Kungsgatan. 

Förbudet att parkera på del av Kungsgatan under del av vinterhalvåret kan ifrågasättas och 

bör istället ersättas med särskild dag för underhållsåtgärder (städnatt), vilket skulle öka 

tillgängligheten till parkeringar på Kungsgatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Befintlig parkeringssituation, övre centrala delen 

Övre centrala delen 

I den centrala delen är en stor del av gatunätet av olika anledningar inte möjligt att nyttja för 

gatuparkering. Flera av gatorna har bredder på endast 5‐6 m, vilket inte möjliggör 

gatuparkering på båda sidorna. Smedjegatan är exempelvis 9 m bred och vid denna bredd 

medför längsgående gatuparkering på båda sidor av vägen vissa framkomlighetsbegränsningar 

för tung trafik. 

Regleringen av förbud mot parkering och förbud mot stannande och parkering är inte logisk. 

Liknande gatutyper kan ha olika regleringsformer, vilket ger otydliga signaler för trafikanterna. 

Endast gator med speciellt viktig funktion för framkomlighet bör vara utformade med förbud 

mot att parkera och stanna fordon.  

De stora matbutikerna (ICA och Willys) har stora markparkeringar på fastighetsmark som 

hanterar anspråken från respektive kunder. Utöver dessa finns även drygt 60 platser avsedda 

för allmän kundparkering mellan Smedjegatan och Bytesgatan. Vårdcentralen i änden av 

Bytesgatan kommer att flyttas till nytt läge öster om järnvägen. Fastigheten planeras att 

användas för bostadsändamål, vilket kommer att förändra parkeringsanspråken mot 

nuvarande verksamhet. 
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Sammanfattande analys 

Denna del av Lindesbergs centrum är den som har störst anspråk på god tillgänglighet till 

parkeringsplatser på grund av handeln. Det är viktigt att det finns regleringar på p‐ytorna som 

ger dynamik i parkeringsmönstret. De mest attraktiva platserna behöver ses över med 

avseende på tidreglering och i det sammanhanget kan även möjligheten till avgiftsreglering 

diskuteras. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Befintlig parkeringssituation, nedre centrala delen 

Nedre centrala delen 

Gatunätet i väst/östlig riktning har 7‐8 m bredd, vilket medför att längsgående parkering 

endast kan finnas på ena sidan av gatan. Prästgatan är dock enkelriktad och detta skulle kunna 

öppna för en dubbelsidig parkering. 

Stor del av bostadsparkeringen sker på fastighetsmark inom den egna tomten. 

Regleringen av förbud mot parkering och förbud mot stannande och parkering är även i denna 

del inte logisk. Liknande gatutyper kan ha olika regleringsformer, vilket ger otydliga signaler 

för trafikanterna. Endast gator med speciellt viktig funktion för framkomlighet bör vara 

utformade med förbud mot att parkera och stanna fordon.  

P‐huset med ca 40 platser intill järnvägen är privat och platserna är reserverade, bland annat 

har hemtjänsten i Lindesberg 19 platser. 

Fastigheten där brandstationen tidigare låg kommer att bebyggas. Det planeras för garage i 

källarplan samt butiker och lokaler i bottenplan. Kommersiella lokaler i bottenplanet ökar 

anspråken på tillgänglig parkering utmed Kristinavägen. 
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Sammanfattande analys 

Denna del av centrum har något mindre andel handel och anspråken på den typen av 
parkering är därmed lägre än för den övre centrala delen.  
 
Ensidig parkering på grund av smala gator och datumparkering gör att 
parkeringsmöjligheterna i gatunätet är begränsade nattetid. 
 
Kommande ombyggnad av Kristinavägen bör beakta kommande parkeringsanspråk för handel 
vid planerad nybyggnation. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Befintlig parkeringssituation, övre södra delen 

Övre södra delen 

Huvudsaklig inriktning på bebyggelsen och markanvändning är bostäder för denna del av 

centrum. Anspråken på parkering till handel är därför mindre än för de centrala delarna av 

centrum. Mycket av bostadsparkeringen sker på fastighetsmark inom den egna tomten. 

Södra Torggatan och Trädgårdsgatan är för smala för att tillåta längsgående parkering på båda 

sidor. Kungsgatan är endast 5.5 m bred och nuvarande möjlighet att parkera på båda sidor av 

vägen under nattetid är olämplig. 

Öster om Kristinavägen finns drygt 50 p‐platser för allmänt bruk som är reglerade med 24 

timmars tillåten parkeringsuppställning. Vidare finns ca 20 allmänna p‐platser i parken mellan 

Norra‐ och Södra Torggatan (Hotellparken) med 24 timmars parkering. Den del av parken där 

parkeringarna ligger idag planeras att bebyggas med en bostadsfastighet. Garage kommer att 

utföras inom byggnaden för fastighetens parkeringsanspråk. 

Vid Kvarngatan finns 20 platser med 24 timmars parkering. 
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Sammanfattande analys 

Vår bedömning är att det inte föreligger brist på parkeringsplatser i området. Stor del av 
bostadsparkering sker på fastighetsmark inom respektive tomt. Smala gator och 
datumparkering gör att parkeringsmöjligheterna i gatunätet är begränsade nattetid. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Befintlig parkeringssituation, nedre södra delen 

Nedre södra delen 

Bebyggelsen i denna del av området består huvudsakligen av bostäder och skolområde. 

Parkeringsbehovet för skolan försörjs vid markparkering strax norr om Kvarngatan. Det finns 

även en yta för hämtning och lämning utmed Kristinavägen. Verksamheten vid Kristinaskolan 

ska flyttas till den nya Brotorpsskolan inom ett par år. Planerna är att byggnaden i framtiden 

ska nyttjas för bostadsändamål, vilket kommer att öka anspråken på bostadsparkering i 

området. 

Det finns även en allmän parkering med 24 timmars parkering strax söder om 

cirkulationsplatsen vid Kristinavägen. Ytan har ca 40 platser. 

Kungsgatan är för smal för att det ska vara lämpligt att tillåta parkering på båda sidor under 

kvälls‐ och nattetid. 

Sammanfattande analys 

Parkeringsanspråken från bostäder och skolan får anses vara tillgodosedda i denna del av 
centrum. Framtida utökade behov av bostadsparkering ska tillgodoses inom fastighetsmark.
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Utbud	av	parkering	‐	beläggningsgrad	på	befintliga	parkeringar	
För att få kunskap om det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på parkering i centrala 
Lindesberg har ett antal av de större parkeringarna inventerats med avseende på 
beläggningsgrad. 

Parkeringarna har inventerats i november ‐17 under tre dagar (mån, ons och fre) vid två 
tidpunkter (12.00 och 17.00). Beläggningsprocent har beräknats vid de olika tillfällena. 

De olika parkeringarna har varierande huvudmannaskap, vilket påverkar både 
parkeringsövervakningen samt regleringsformer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Parkeringsinventering avseende beläggning 

P1 – ca 130 platser (ICA). Låg beläggning på parkeringen, mellan 50‐70% under måndag och 

onsdag 12.00 och 17.00. Fredag dock högre beläggning, ca 85% både 12.00 och 17.00. 

P2 – ca 35 platser (Willys). Genomgående högre beläggning kl 12.00 (ca 80%) jämfört med 

17.00 (ca 60%). Fredag ännu högre beläggning 12.00 (90%) och 17.00 (70%). Högre beläggning 

på dagen än kvällen tyder på att parkeringen utöver handel även används för arbetsparkering. 

P3 – ca 60 platser. Hög beläggning under hela dagen 80‐90%. Fredag kl 17.00 var beläggningen 

60%. 

P4 – ca 10 platser. Genomgående hög beläggning vid alla inventeringstillfällen, ca 80‐90%. 

P5 – ca 9 platser. Hög beläggning dagtid kl 12.00 (ca 80%) men låg beläggning kvällstid 17.00 

(ca 10%). 

P6 – Parkeringshus som inte är upplåtet för allmän parkering. 

P7 – ca 30 platser. Hög beläggning under dagtid (80‐90%). Lägre beläggningsgrad under 

kvällstid, fredag 17.00 endast 60%. Parkeringen kan under vissa tillfällen vara överbelagd och 

då sker parkering på den nedre delen av ytan som egentligen inte är upplåten för parkering. 

P1 
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P3 
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P8 – ca 20 platser. Hög beläggning under dagtid 12.00 (80‐90%) men lägre kvällstid 17.00 (50‐

70%). 

P9 – ca 52 platser. Hög beläggning under dagtid 12.00 (80‐90%) men lägre kvällstid 17.00 (ca 

40%). 

P10 – ca 108 platser (pendelparkering). Parkeringen är belagd till ca 50% under dagtid 12.00. 

Mycket låg beläggning kvällstid. 

Sammanfattande analys 

De parkeringar som ligger i den centrala delen med stor andel handel (P1‐P4) har hög 

attraktion och är väl belagda under hela dagen. Den stora ICA‐parkeringen har överkapacitet 

under vardagar med undantag för fredagar, då handelstrafiken vanligtvis ökar till butiken.  

Ett antal av parkeringarna söder om det centrala snittet (P5‐P9) har generellt större 

beläggning under dagtid jämfört med kvällstid, vilket tyder på att efterfrågan av 

arbetsplatsparkering är större än efterfrågan från handelns behov. 

Utbudet av pendelparkeringar är gott och beläggningen är endast ca 50%. Det finns även 

framtida möjligheter till utbyggnad av dessa funktioner utmed spåret på den östra sidan av 

järnvägen. 

  	



 

    Sida 15 av 22 
 

Parkeringssituation	–	anspråk/utbud	
Parkeringsutredningen ska redovisa hur situationen mellan utbud och tillgång på 

parkeringsplatser ser ut i Lindesberg. En viktig del i detta är att klargöra hur anspråken ser ut 

för parkering kopplat till bostäder och verksamheter/handel. 

Anspråk	kopplat	till	bostadsytor	
Inom det aktuella utredningsområdet är 1473 personer bosatta vid halvårsskiftet 2017. Dessa 

boende är fördelade på 889 ”enheter”, där stor andel tillhör flerfamiljshus. Sammantaget ger 

detta 1.65 personer per boendeenhet. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet på 2.2 

personer per hushåll. 

Bilinnehavet inom utredningsområdet var vid samma tid 635 personbilar och lätta lastbilar. 

Det medför ett innehav på 0.71 fordon per bostadsenhet eller 0.43 fordon per person. 

Vid en jämförelse med rikssnittet framkommer att bilinnehavet per person ligger något under 

snittet på 0.47 fordon per person. Även innehavet per bostadsenhet ligger under rikssnittet på 

ca 0.97 fordon per bostadsenhet.  

Anledningen till det lägre billinnehavet beror på att det finns en större andel små hushåll i 

området där äldre och unga människor i regel har bil i mindre utsträckning än barnfamiljer i 

aktiv ålder. 

Nuvarande anspråk kopplat till bostäder är med befintlig bebyggelse bilinnehavet på 635 

fordon samt behov av besöksparkering på 0.1 plats per lägenhet.  

Bostadsbeståndet i utredningsområdet består av en större andel små lägenheter med fler 

ensamhushåll än genomsnittet i riket, vilket medför lägre bilinnehav än normalt. 

Sammantaget är anspråket på bostadsparkering, inklusive besöksparkering med 0.1 plats per 

lägenhet, drygt 700 platser i centrala Lindesberg. 

Utbud	kopplat	till	bostadsytor	
Det finns svårigheter att inventera det exakta utbudet kring bostadsparkering eftersom en del 

av parkeringarna finns i garage. Vid en kartstudie av antalet parkeringsplatser på 

fastighetsmark framkom att det finns ca 470 platser. Utöver detta tillkommer även 

garageplatser på fastighetsmark. Det finns dessutom ca 2 400 löpmeter gata i 

utredningsområdet som är möjliga att nyttja för bostadsparkering. Detta ger ett tillskott på ca 

350 platser på gatumark. Totalt är därmed utbudet 820 platser exklusive garageplatser. 

Vår uppfattning är att det inte är brist på boendeparkeringar inom utredningsområdet. Stor 
del av bostadsparkeringen (ca 80‐90%) sker dessutom på fastighetsmark.  
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Anspråk	kopplat	till	handel	och	verksamheter	
Att detaljerat utreda anspråken krävs att samtliga handels‐ och verksamhetsytor inom 

utredningsområdet kartläggs. Även typen av byggnadsytor behöver studeras för att avgöra 

vilka anspråk som finns. Vid handel är det exempelvis stor skillnad mellan detaljhandel och 

sällanköpshandel. 

Som underlag för parkeringsutredningen har det gjorts ett uttag av demografisk information 

från Lindesbergs kommun. Resultatet visade att det fanns 41 olika verksamheter på en 

sammanlagd yta av ca 23 500 kvm. Det är viktigt att betona att detta är en osäker siffra men 

som ändå ger en ganska god indikation på behoven. 

Vid ett antagande om ett genomsnittligt parkeringsbehov på 20 fordon per 1000 kvm så 

uppkommer ett behov av ca 500 platser för handel och verksamheter. 

Utbud	kopplat	till	handel	och	verksamheter	
Utbudet har inventerats på plats. Det bör noteras att för en del av nedanstående befintliga 

parkeringar finns planer på husbyggnationer som skulle innebära att en del parkeringsytor 

utgår. Vid byggnation av nya vårdcentralen skapas ca 200 nya p‐platser. En stor del av dessa 

reserveras för boende, anställda och besökande men ca 60 platser ska kunna nyttjas som 

pendelparkeringar i framtiden. 

              Tillgängliga parkeringar för allmänhet utöver gatumark 
- Smedjegatan ca 26+35+11 platser 
- Bytesgatan ca 15 platser 
- P‐hus ca 40 platser 
- Skolgatan ca 10 platser 
- Norra Torggatan ca 17+8+9 platser 
- Södra Torggatan ca 12 platser 
- Kyrkan ca 30 platser 
- Öster om Kristinavägen ca 26+26 platser 
- Kvarngatan ca 20 platser 
- Köpingsvägen ca 35 platser 
- (Lindesbergs Arena ca 180 platser, strax utanför utredningsområdet) 
- (Bangatan ca 120 platser, pendel‐P)    

TOTALT ca 320 platser (exklusive Lindesbergs arena och Bangatan) 
 

               Handel      Inrättningar 
- ICA ca 130 platser       ‐ Vårdcentral ca 20 platser (flyttar 2019) 
- Willys ca 35 platser     ‐ Ågården ca 40 platser 
- Lidl ca 105 platser       ‐ Hotell ca 13 platser 
- Elon ca 10     - Kristinaskolan ca 16 platser (flyttar 2020) 

TOTALT ca 280 platser     TOTALT ca 89 platser 
 

Sammantaget är anspråket för parkering vid verksamheter och handel ca 500 platser i centrala 

Lindesberg. Utbudet uppgår till drygt 650 platser utöver de platser som finns utmed gator. Om 

även platser på Bangatan och vid Lindesbergs arena räknas uppgår utbudet till 950 platser. 

Vår uppfattning är att det totalt sett inte kan vara brist på parkeringsplatser för verksamheter 

och handel. Däremot kan det vara brist på platser i attraktiva lägen.  
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Regleringsformer	
Lindesbergs kommun har infört ett antal lokala trafikföreskrifter för att reglera parkeringen på 

allmänplatsmark inom kommunen. 

För det aktuella området gäller följande: 

 Generellt i kommunen är parkering, om inget annat anges, tillåten högst 24 timmar i 

följd på parkeringsplats, gata eller väg. 

 

 Inom ett område där utredningsområdet ingår gäller datumparkering. För den sida av 

gatan som omfattas av förbudet aktuell natt får parkering inte ske mellan 00.00‐06.00. 

 

 Inom utredningsområdet får fordon, om inget annat anges, parkeras högst 3 timmar i 

följd under vardagar mellan 08.00‐18.00. Dag före söndag eller helgdag gäller 08.00‐

15.00. 

 

 Inom utredningsområdet ska parkeringsskiva eller motsvarande användas. 

Utöver dessa generella regleringar finns även regleringar för de parkeringsplatser som finns 

upplåtna på fastighetsmark, både privat och kommunal. Dessa platser är, delvis beroende på 

närheten till den centrala delen, upplåtna med 30 min, 1 timmar, 2 timmar, 3 timmar 

(generellt) samt 24 timmar. 

Parkeringen i Lindesberg är i nuläget avgiftsfri på gatumark och de parkeringar som upplåts för 

allmän parkering på fastighetsmark. 

 

Figur 8: Generell parkeringsreglering inom utredningsområdet. 
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Förslag till åtgärder 
Som tidigare beskrivits är Lindesbergs tätort en centralort som omges av ett stort omland med 

mer gles bebyggelse, där många blir beroende av sin bil för att utföra olika serviceärenden och 

handel i centrala Lindesberg. Handeln i en mindre stad som Lindesberg blir ofta beroende av 

att människor kan parkera både cykel och bilar relativt nära målpunkten. För att detta ska 

vara möjligt föreslås ett antal åtgärder för att tidsbegränsa parkeringar så att de platser som 

ligger centralt och nära service och handel företrädesvis används av dem som ska handla i 

staden och inte av pendlare eller arbetande i staden. Vidare föreslås även åtgärder för att öka 

antalet platser i de delar av staden där efterfrågan på parkering är som störst. 

Reglering	

Förslag 1 ‐ Slopa föreskriften om datumparkering under sommarhalvåret 

Inom hela utredningsområdet gäller datumparkering, vilket medför att hälften av 

parkeringskapaciteten på gatumark nattetid inte är tillgänglig. Speciellt under sommarhalvåret 

kan denna föreskrift upplevas omotiverad. Bedömningen är även att efterlevnaden tidvis är 

låg för denna föreskrift. 

Utredningen föreslår att föreskrifterna omarbetas så att 

datumparkering endast är giltig under 

snöröjningssäsongen. Omskyltning bör utföras 

tillsammans med den allmänna översyn av samtliga lokala 

trafikföreskrifter som genomförts inom Lindesbergs tätort 

under 2017. 

Förslaget kommer att ge ökad kapacitet för 

boendeparkering nattetid och även främja parkering 

under turistsäsongen på sommarhalvåret. En viktig 

konsekvens är också att behovet att flytta bilen och leta 

ny parkeringsplats minskar, vilket kan vara positivt vid 

färdmedelsval för att låta bilen stå vid arbetsresor.  

 

                                                                                                                           Figur 9: Exempelbild  datumparkering zon 

Förslag 2 – Slopa parkeringsskivan 

Parkeringsskiva används för att avgöra hur länge ett fordon har varit parkerad. Många 

besökare till kommunen kan ha svårt att uppfatta att regeln om p‐skiva gäller och kan trots att 

parkering skett på ett riktigt sätt i övrigt riskera att få parkeringsanmärkningar. Vår 

uppfattning är att slarv och glömska som förekommer vid hantering av skivan kan leda till 

onödig friktion med både kommuninnevånare men även gästande trafikanter i Lindesberg.  

 

Förslaget att slopa parkeringsskivan medför att parkeringsövervakningen försvåras. Det är 

därför viktigt att övervakningen anpassas till dessa nya förutsättningar när det gäller resurser 

och rutiner. 

 

1/11 – 30/4 
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Förslag 3 – Renodla reglering av förbjuden parkering och stannande förbud 

Inom hela utredningsområdet är det en ologisk blandning av C35 (förbud mot att parkera 

fordon) och C39 (förbud mot att stanna och parkera fordon).  

I samband med översyn av LTF:er bör denna fråga åtgärdas för att öka förståelsen och 

acceptansen för trafikregler bland trafikanterna i centrala Lindesberg. 

En grundtanke vid förändring är en mer restriktiv användning av C39. Regleringen bör 

användas där det blir trafikfarligt eller innebär stora framkomlighetsstörningar vid stannande 

för exempelvis i‐ eller urlastning av fordon. I första hand gäller det de delar av genomfarten 

som är huvudled genom utredningsområdet, det vill säga stråket utmed 

Kristinavägen/Järnvägsgatan/Bergsmansgatan.  

Förslag 4 – Se över regleringen av tillåten parkeringstid 

Inom hela utredningsområdet gäller generellt en 3‐timmars regel för gatuparkering. I stora 

delar av området kan denna reglering kännas omotiverad. Den innebär att boende inte kan 

lämna sin bil på gatan under dagtid, vilket kan bidra till ökat bilåkande för resor till och från 

jobbet. Inventering och tidigare analys visar också att i den norra och södra delen av området 

finns det ingen brist på gatuparkeringsplatser och en reglering som tillåter längre tillåten 

parkering kan därför kännas motiverad. I dessa delar av området är även anspråk på 

handelsparkering lågt när det gäller gatuparkeringar. Delen norr om Nortullsgatan och söder 

om Skolgatan föreslås ingå i ny parkeringszon med reglering enligt generell parkering i 

Lindesbergs kommun (24 timmar).  

 

 Figur 10: Indelning i parkeringszoner 

24 h 

24 h 

1 h eller 3 h 
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Den centrala delen av Lindesberg mellan Skolgatan och Norrtullsgatan är efterfrågan på 

parkering tidvis stor. Inventering visar att vissa parkeringsytor har mycket hög nyttjandegrad. 

Inom detta område är det viktigt att få dynamik i parkeringsrörelserna så att det finns 

tillgängliga parkeringsplatser för kunder till handeln i området. Detta kan nås med stöd av 

parkeringsavgifter eller med tidreglering. Utredningen har bedömt att tiden inte är mogen för 

avgiftsreglering men denna fråga kan hållas öppen i framtiden om trycket ökar på parkeringar 

centralt eller om avgifter börjar tas ut på kvartersmark. 

Tidreglering förslås därför i detta skede men med fler korttidsparkeringar på 1 timme på de 

mest attraktiva parkeringsytorna. Som komplement till dessa kortidsparkeringar föreslås att 

övriga regleras med 3 timmar som i dagsläget. 

Förslag på tidreglering för tillgängliga parkeringar i det centrala snittet enligt figur 11. 

 

Figur 11: Indelning i parkeringszoner 

	

Övriga	åtgärder	

Förslag 5 – Informera om parkeringsplatser och regleringsformer 

På kommunens hemsida föreslås en planritning redovisas över centrala Lindesberg. På planen 
ska det framgå var det finns större parkeringsplatsområden och hur dessa regleras. 
 
Vid större evenemang eller aktiviteter kan hänvisning ske till denna länk för information om 
hur parkering kan ske.   	

3 timmar parkering 

1 timme parkering 
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Förslag 6 – Skapa attraktiva parkeringsplatser i centrala delen 

I den mest centrala delen av Lindesberg finns speciellt stora anspråk på tillgängliga 

parkeringsplatser för att ge handeln attraktivitet. En ambition är att öka antalet 

gatuparkeringar utmed Kristinavägen på delen norr om Skolgatan. 

Ökning av parkeringsytor måste ske med hänsyn till stadsbilden och andra gestaltningsfrågor 

för att inte skapa miljöer som domineras av bilar och biltrafik. 

En möjlighet som föreslås är att kunna utöka allmän plats något mellan Bytesgatan och 

Smedjegatan i syfte att skapa kompletterande parkeringsmöjligheter. Platserna bör utformas 

för korttidsparkering 30 minuter för att ge hög dynamik och rörlighet i parkeringsrörelserna. 

 

 Figur 12: Indelning i parkeringszoner 

Parkeringarna kan ordnas som snedställda för att öka antalet möjliga platser. Denna 

parkeringstyp har brister när det gäller sikt men ger också en ökad stadsmässighet till gatan. 

Eftersom Kristinavägen inte längre ska ses som prioriterad för trafik på denna sträcka är det 

önskvärt att hastigheterna sänks och trafik förs över mot Järnvägsgatan.  

Mot bakgrund av ökad efterfrågan på bostäder centralt i Lindesberg så finns ett antal förslag 

till byggnation på delar som idag används som allmän parkering, exempelvis P3 och P8 enligt 

figur 7. Utvecklingen att ”hålen” i tätorten bebyggs ger en effektivare markanvändning och ur 

ett stadsbyggnadsperspektiv önskvärt men för att klara parkeringsbehoven kan det bli 

nödvändigt att ersätta platserna med parkeringsanläggningar under jord eller parkeringshus. 

Om parkeringshus föreslås bör det utformas för verksamheter i bottenplan för att undvika 

slutna och trista fasader. Vidare är trygghet en viktig aspekt som bör beaktas vid planering 

med avseende på bland annat belysning och planlösningar.  	

Sträcka prioriterad för 

trafik
Stadsgata 

30 min 
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Parkeringsnormer 

Parkeringstal	för	bil	och	cykel	vid	fysisk	planering	
Den aktuella delen av Lindesberg som omfattas av parkeringsutredningen har god tillgång till 

kollektivtrafik, både busstrafik men även spårbunden trafik. De flesta i området har därför 

korta gångavstånd från bostad till tågstationen eller de olika busshållplatser som finns. 

Riktlinjen för parkeringstal utgår från befintlig situation i centrala Lindesberg. Bilinnehavet i 

området är i dagsläget lågt och bör även hållas lågt som en förutsättning vid kommande fysisk 

planering mot bakgrund av den goda tillgången till kollektivtrafik samt en allmän princip om 

utveckling mot ett mer hållbart samhälle.  

Arbetet med parkeringsnormer för kommunen behöver fördjupas i ett kompletterande 

arbete, där kommunens alla geografiska områden bör finnas med i en zonindelning. Vidare 

bör en sådan fördjupning även omfatta andra funktioner såsom kontor, handel mm utöver 

bostadsbebyggelse. 

Riktlinjer för parkeringstal inom utredningsområdet 
 

Bilparkering, bostäder  8 pl per 1 000 m2 BTA  0.7 bilplatser per lägenhet 

Cykelparkering, bostäder  30 pl per 1 000 m2 BTA  1 cykelplats per rum 

 
Tabell: Riktlinje för parkeringstal vid fysisk planering inom utredningsområdet. 
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parkeringsskivan med de lokala näringsidkarna.
Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att skyndsamt se över parkeringssituationen så att 
bokbussen kommer fram kring biblioteket (Bodgatan).

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen presenterade 
parkeringsutredning för Lindesberg för kommunstyrelsen vid deras 
beredande sammanträde den 27 februari 2018.

I parkeringsutredningen framkommer det att det finns gott om 
parkeringsplatser i Lindesberg, och 6 förslag till åtgärder presenteras 
för bättre parkeringsflöde.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra 
till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att gå vidare med förslag 1, 
3, 4, 5 och 6.
Tillväxtutskottet ska uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att diskutera förslaget om att ta bort parkeringsskivan med 
de lokala näringsidkarna.
Tillväxtutskottet ska uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att skyndsamt se över parkeringssituationen så att 
bokbussen kommer fram kring biblioteket (Bodgatan).

_____

Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
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Tillväxtutskottet 2018-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TU §60/18 Dnr: KS 2018/76

Parkeringsutredning för Lindesberg

Beslut

Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att gå vidare med förslag 1, 3, 4, 5 och 6.
Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att diskutera förslaget om att ta bort 
parkeringsskivan med de lokala näringsidkarna.
Tillväxtutskottet uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att skyndsamt se över parkeringssituationen så att 
bokbussen kommer fram kring biblioteket (Bodgatan).

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen presenterade 
parkeringsutredning för Lindesberg för kommunstyrelsen vid deras 
beredande sammanträde den 27 februari 2018.

I parkeringsutredningen framkommer det att det finns gott om 
parkeringsplatser i Lindesberg, och 6 förslag till åtgärder presenteras 
för bättre parkeringsflöde.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska uppdra 
till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att gå vidare med förslag 1, 
3, 4, 5 och 6.
Tillväxtutskottet ska uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att diskutera förslaget om att ta bort parkeringsskivan med 
de lokala näringsidkarna.
Tillväxtutskottet ska uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att skyndsamt se över parkeringssituationen så att 
bokbussen kommer fram kring biblioteket (Bodgatan).

_____

Meddelas för åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
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 Kulturenheten 

Kristina Öster 

   

Kristina.a.Oster@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
    

Upphandling av biografverksamhet i Lindesbergs tätort 

  
Förslag till beslut 
 

• Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att tillsammans med 

kommundirektör lämna förslag till Linde Stadshus AB på reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB, där även ansvar för biografverksamhet 

ingår. 
 

• Under förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde AB i 

sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i 

Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning föreslås underlag för 

upphandling användas av Besök Linde AB. 

 

• Tillväxtutskottet antar underlag för upphandling av biografverksamhet.  

 

 

Ärendebeskrivning 
 

Biografverksamheten i Lindesbergs tätort är attraktiv och uppskattad men 

saknar tillfredställande organisation och ekonomi. Tillväxtutskottet 

uppdrog därför åt vd för Besök Linde AB samt kulturchef att utreda 

tänkbara framtida organisationsformer. 

 

Den utredning som blev resultatet förordade att uppdraget att driva 

biografen lämnas till en extern entreprenör vilket också tillväxtutskottet 

beslutade. En viktig fråga blir underlag för upphandling och därmed 

följande avtal med framtida intressent.  

 

Tillväxtutskottet beslutade därför att  

  
Förvaltningen tar fram underlag för att offentligt utlysa uppdraget att driva 

biografverksamhet i Lindesbergs kommun.  

 Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur ett kulturpolitiskt uppdrag kan 

läggas då det gäller övrig verksamhet i kommunen. 

Underlaget presenteras för tillväxtutskottet i november 2018.  

 

Med denna tjänsteskrivelse följer bilaga med underlag för att offentligt utlysa 

uppdraget att driva biografverksamheten. I underlaget ingår också förslag på 

hur ett kulturpolitiskt uppdrag kan läggas. Detta uppdrag finansieras med den 
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budget för biografverksamhet som finns i tillväxtförvaltningen. 

 

Under tjänstepersonsberedande av upphandlingsunderlaget har 

framkommit ytterligare frågeställningar kring det långsiktiga perspektivet. 

Därför läggs nu ett modifierat förslag till beslut. 

 

 

Ärendets beredning 
 

Kommunens upphandlare, kommunjurist och kulturchef har berett 

ärendet.  

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 

Då det gäller biografverksamhet är det flera perspektiv som samtidigt 

måste hanteras. Det handlar om konkurrenslagstiftning, kulturpolitik, 

kommunens attraktivitet och framtida säkring av biografverksamheten. 

 

Att ge Besök Linde AB uppdraget att i framtiden ansvara för 

biografverksamheten säkerställer verksamheten samtidigt som 

konkurrensfrågan och ett kulturpolitiskt uppdrag kan hanteras på ett bra 

sätt. 

 

 

Konsekvenser 
 

En ekonomisk konsekvens blir att förvaltningen inte längre behöver täcka 

underskott som biografverksamheten ger. Den budget som nu finns i 

tillväxtförvaltningen används för kulturpolitiska uppdrag och andra behov 

då det gäller biografverksamhet eller användande av biografen.  

 

 

 

Magnus Sjöberg  Kristina Öster 

Förvaltningschef   Kulturchef 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektören 

VD Besök Linde AB 

 

För kännedom: 

Kulturchefen 

 

Bilagor: 

Underlag för upphandling av biografverksamhet. 
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Kommunledningskontoret 
Magnus Nordkvist 

0581-810 41 

magnus.nordkvist@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun 

71180 Lindesberg 
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Principer för upphandling av biografentreprenör 

Upphandlingen genomförs som en tjänstekoncession i enlighet med 
LUK (Lagen om upphandling av koncessioner). Detta sätt att förfara 
liknar mkt en traditionell upphandling med några få skillnader. 

Koncessionens värde i detta fall bör vara årshyran samt 10-20tkr för 
nyttjande av framförallt teknisk utrustning. Detta värde samt 
underhåll och reparationer är vad det bör kosta en eventuell 
entreprenör att årligen nyttja biografen. 
Avtalstiden ska vara fem år så att en eventuell ny entreprenör får 

möjlighet att jobba in sig. 
Några absoluta skall krav som ska finnas med är: 

- För att bredda utbudet av filmer i Lindesberg ska minst 10 % av de
öppna visningarna på biografen utgöras av filmer som inte kommer
från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.

-Vidare så ska kommunen ha tillgång till biografen 20 dagar årligen

för att kunna tillvarata olika kulturella intressen.

Ser man till marknadsläget idag så är tyvärr utsikterna små att hitta 
någon lämplig aktör som kan driva biografen vidare men facit får 
man inte förrän man har konkurrensutsatt verksamheten. 

Magnus Nordkvist 
Upphandlare 

---------

Stentäppsgatan 5 

71135 Lindesberg 

kommun@lindesberg.se 
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