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Pressmeddelande 

 

Lindesbergs kommun går vidare med planer på verksamhetsområdet i Frövi  

– En viktig satsning som skapar möjlighet för nya arbetstillfällen 

 
Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade vid måndagens sammankomst att gå vidare med 
planerna på att utveckla ett verksamhetsområde i Frövi och att bygga ut järnvägen. En 
överenskommelse om det fortsatta samarbetet tillsammans med Trafikverket och Region 
Örebro län ska undertecknas. 
 

- Det här är en viktig satsning för Lindesbergs kommun, som innebär att vi genom en 

utbyggnad av järnvägen har möjlighet att bli en del av en större logistisk helhet i såväl 

länet som i Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Irja Gustafsson. 

I Frövi verksamhetsområde, ett område strax norr om centrala Frövi i anslutning till 
BillerudKorsnäs, är planen att bygga industritomter i direkt anslutning till järnvägen samt att 
förlänga järnvägsspåren och knyta ihop dessa med befintliga järnvägsspår.  
 

- Det finns en stor efterfrågan på industritomter och logistiklösningar i kommunen. Att 

vi går vidare med planerna på ett verksamhetsområde med utbyggd järnväg i Frövi 

gör att vi på sikt kan stärka förutsättningarna och möjligheterna för företag att 

etablera sig och växa i Lindesbergs kommun, fortsätter Irja Gustafsson.  

 

En hållbar satsning för framtiden 

En utbyggd och mer utvecklad järnväg i Frövi har förutsättningar att ge ringar på vattnet och 
många positiva avtryck, både i lokalsamhället och i ett mer globalt perspektiv. 
 
- Det här är inte bara en viktig satsning som skapar möjligheter för massor av nya 
arbetstillfällen. Det är även hållbar satsning där vi tar ansvar för framtidens Bergslagen 
genom att flytta transporter från väg till järnväg, avslutar Irja Gustafsson.  
 
Överenskommelsen, eller avsiktsförklaringen, som ska undertecknas innebär framför allt att 
samarbetet mellan Lindesbergs kommun, Trafikverket och Region Örebro län kan 
konkretiseras och ansvar fördelas och tydliggöras. Nästa steg är en så kallad järnvägsplan.  
 
Sedan tidigare har Trafikverket budget för en ombyggnation av Frövi bangård, där syftet är 
att bygga längre järnvägsspår och få tågtrafiken att flyta bättre genom Frövi. Samtidigt 
planerar Region Örebro län att göra investeringar för att öka tillgängligheten kring Frövi 
station med bland annat en ny gång- och cykelbro.  
 
 
För mer information kontakta: 
Irja Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande 
irja.gustafsson@lindesberg.se, 076-7257611 
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