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1. INLEDNING
1.1 Vad är en Fördjupning av översiktsplanen? 
Enligt Plan- och byggplagen ska varje kommun ha en aktuell översikts-
plan (ÖP) för att ange den övergripande långsiktiga utvecklingsinriktning-
en för framtida mark- och vattenanvändning i hela kommunen. I Lindes-
bergs översiktsplan finns hela kommunens generella utvecklingsarbete 
angivet men för vissa områden, till exempel kommunens tätorter, behövs 
mer detaljerade plandokument. 

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) kan då upprättas för att i mer 
detalj beskriva utvecklingen av mark- och vatten inom ett visst område i 
kommunen. FÖP:ar är en ändring av översiktsplanen inom ett begränsat 
område och på en högre detaljnivå. I den här FÖP:en kommer den fram-
tida utvecklingen av orten Frövi att beskrivas mer utförligt.

1.2 Planprocessen
Samråd
När ett förslag till fördjupning av översiktsplan tagits fram är det dags för 
samråd. Under detta skede skickas förslaget inklusive miljökonsekvens-
beskrivningen ut på samråd för att få in synpunkter. 

Utställning
Planförslaget ställs ut för granskning i minst två månader efter beslut om 
utställning. Har man invändningar på förslaget ska dessa lämnas skriftli-
gen.

Antagande
Planförslaget antas av kommunfullmäktige efter godkännande i kommun-
styrelsen.

1.3 Bakgrund 
Frövi är en tätort i södra delen av Lindesbergs kommun med ett strate-
giskt intressant läge för utveckling av nya bostäder, verksamheter och 
transporter. Orten har goda pendlingsmöjligheter till Örebro, Lindesberg 
och Fellingsbro och tillgång till stora lediga markytor för nyetablering av 
handels-, lager- och industriverksamhet. Frövis förutsättningar för fina 
boendemiljöer, upplevelser och rekreation är mycket goda bl a i och med 
det sjönära läget intill Väringens strand.

Tillgången på planlagd mark är i dagsläget dålig och för att Frövi tätort 
ska kunna växa, utvecklas och vara en alternativ boendeplats för män-
niskor som vill bosätta sig i regionen så måste orten kunna erbjuda såväl 
attraktiva arbetsplatser som goda boendemiljöer och värdefulla rekrea-
tionsmiljöer.

Att öka planberedskapen och dra mer nytta av Frövis styrkor är en god 
anledning till att arbeta fram en fördjupning av den kommuntäckande 
översiktsplanen och på så vis skapa en mer detaljerad strategisk vägled-
ning inför kommande detaljplanering och bygglovsprövning.

1.4 Syfte 
Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen 
av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av 
Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de 
är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och 
verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, 
utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av de centrala 
delarna i anslutning till Frövi station. 

Påverkande faktorer så som översvämningsrisk och buller ska utredas 
och riktlinjer för framtida utveckling i förhållande till dessa frågor presen-
teras, detta för att skapa en bebyggelse som möter kraven på hälsa och 
säkerhet.
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1.5 Medborgardialog 
Medborgardialog har under 2016 hållits för att tidigt inhämta reflektioner 
och synpunkter på hur medborgarna vill utveckla Frövi. Följande målgrup-
per och metoder har arbetats med.

webenkät, något som 233 personer detog i. 

Företagare
På en företagsfrukost fanns möjlighet att under en workshop lyfta fram 
styrkor och svagheter i dagens Frövi för att hitta vägar att utveckla orten.

Sammanlagt samlades synpunkter in som rör bl a promenadstråk, trygg-
het, parker, företagande, skötsel, centrum, lekplatser, elljusspår, gång- 
och cykelväg, bostäder, infrastruktur, verksamheter m.m. Synpunkterna 
har följt med in i arbetet med att ta fram ett planförslag och på så vis har 
många kunnat bidra till att bygga upp de förslag som alla är välkomna att 
kommentera under samråds- och utställningsskedet.

Öppet hus under samrådsskedet

Den 3 maj 2017 hölls ett öppet-hus-möte i Frövi folketshus där alla som 
ville fick möjlighet att komma förbi för att studera planförslaget och lämna 
synpunkter till tjänstemän och politiker. Planförslaget samt kartor fanns 
tillgängligt för att diskutera ortens utveckling. Många av synpunkterna 
resulterade i yttranden som inkluderats i samrådsredogörelsen.

Utställning som illustrerar några av Frövis femåringar önskan 
om framtiden.

Förskolan Åsen (femårsgrupp)
Barnen har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och 
gåturer och lämnat förslag på förbättringar i en utställning.

Fröviskolan (4-6 klassare)
Med hjälpa av digitala kartor har barnen 
illustrera och kommenterat olika platser i tätorten.

Alla hushåll och föreningar i föreningsregistret 
Under ett öppet möte som besöktes av ca 80 personer lämnades en rad 
synpunkter på vad som är bra, dåligt och vad som kan göras bättre. Utö-
ver det öppna mötet så gavs även möjlighet att ge sina synpunkter i en 
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2. AVGRÄNSNING 
En geografisk avgränsning har gjort som innefattar hela Frövi tätort, indu-
striområden och närmast omkringliggande bebyggelse och naturområden. 
Inom avgränsningen omfattas riksintresset Hinseberg. 

I norr följer gränsen BillerudKorsnäs skyddsområdesgräns österut strax 
norr om Fröviforsvägens anslutning till länsväg 249. Fortsättningsvis följer 
avgränsningen länsväg 249 söderut till en dragen gräns vid Skinnartorp, 
vilket utgör avgränsningens östra hörn. Avgränsningen fortsätter sedan 
ner till Ullesättersviken, över Väringen till Lundby och vidare upp till väg 
831 för att sedan ansluta upp till västra sidan av BillerudKorsnäs verk-
samhetsområde.

Tidshorisonten för planen är år 2030.

2.1 Gällande översiktsplaner 
Fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort kommer att ersätta gäl-
lande fördjupning av översiktsplan för Frövi (antagen 1979-03-19) i sin 
helhet. Ett beslut om att upphäva Frövi områdesplan (79-03-19) kommer 
att tas i samband med antagande av fördjupning av översiktsplanen för 
Frövi tätort.

2.2 Gällande styrdokument
2.2.1 Kommunala styrdokument
• Översiktsplan för Lindesbergs kommun, 2007
• Utvecklingsstrategi 2017-2019 – Vision 2025
• Tid- resurs- och organisationsplan
• Naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun, 2009
• Avtal med Region Örebro län om samverkan i lokalt folkhälsoarbete 

2012-2015, antaget av kommunstyrelsen 2011, förlängt tom april 
2017.

• Ungdomspolitisk strategi, kommunfullmäktige april 2014
• Beslut om arbete med och prioritering av områden inom barnkonven-

tionen,  kommunstyrelsen 1999
• Bild- och Formstrategi för Lindesbergs kultur och fritidsförvaltning,     

antagen  2013-09-12

• Risk- och sårbarhetsanalys Lindesberg, 2015
• Kommunal avfallsplan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 

2016-2020, 2015
• Föreskrifter om avfallshantering för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnars-

bergs och Nora kommuner, 2007, reviderad 2010 och 2012 

2.2.2 Regionala styrdokument
•   Regional utvecklingsstrategi, RUS
•   RUP – Regionalt utvecklingsprogram, Örebro län
•   Regional Översiktlig planering, Örebro län
•   Miljömål med åtgärdsprogram i Örebro län
•   Regional Kulturplan i Örebro län
•   Folkhälsoplan för Örebro län
•   Regionalt program för social välvärd
•   Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län, Örebro läns               
     landsting 2016
•   Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025
•   Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016 (revidering pågår)
•   Kompetensplattform Örebro län
•   Örebroregionens internationella strategi
•   Digital agenda för Örebro län 2014-2020
•   Jämställd regional tillväxt – handlingsplan för Örebroregionen
•   Nationell plan för Transportsystemet 2014-2025 
•   Innovation och entreprenörskap – handlingsplan för Örebroregionen
    2014 - 2016
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 Planområde
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3. VISION OCH MÅL
3.1 Vision
Frövi är den växande orten med det stora hjärtat, vackert belägen vid sjön 
Väringen. Frövi har ett strategiskt läge som innebär stora möjligheter för 
såväl godstransporter som hållbart resande, i alla vädersträck. Du når 
både storstadens puls och oslagbara naturupplevelser inom 15 minuters 
restid. 

Med tydlig inriktning mot hållbar utveckling är Frövi ett självklart val när 
det gäller verksamhetsetableringar och bosättning. Här utvecklas företag 
och familjer växer. 

3.2 Mål 
• Genom förtätningsprojekt ska centrum och stationsnära boende ska-

pas i tätorten och ner mot Väringen. 
• De nya bostadsområdena ska anslutas till befintlig bebyggelse och 

infrastruktur. Gång- och cykelvägar ska anpassas med en centralt 
belägen passage. 

• Kommunen ska ha en god mark och planberedskap för företagseta-
bleringar och för villatomter. 

• Utveckla grönområden, parker och lekplatser i Frövi genom upprust-
ning och koppla samman dessa med trevliga gångstråk, tillgänglighe-
ten för alla ska prioriteras.
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4. TÄTORTEN 
4.1 Demografi 
I Frövi bor det idag ca 2500 invånare och i Lindesbergs kommun ca 23 
500 invånare. Befolkningen i Frövi tätort har minskat sedan början av nit-
tiotalet med ca 200 personer. Minskningen har framför allt skett i ålder-
grupperna 45 år och yngre. Medelåldern i tätorten är 44 år vilket är något 
högre jämfört med Lindesbergs kommun (43,4) och länet (41,8).  

Befolkningstillväxten i Frövi har på senare år varit långsamt sjunkande. 
En bidragande faktor är att många bosätter sig i residensstäder, ett möns-
ter som finns över hela landet, vilket gör att Örebro idag till stor del agerar 
magnet i regionen. Frövi tätort bröt dock trenden år 2013 med en positiv 
inflyttning, en trend som håller i sig (2015).

I och med att Frövi har ett bra pendlingsläge samt att kommunen avser att 
satsa på att utveckla orten utifrån en rad aspekter så kan förutsättningar 
skapas som kan bidra till att Frövi får en växande befolkning i framtiden. 
Lindesbergs kommun har i sin Utvecklingsstrategi Vision 2025, år 2017-
2019 satt ett mål (mål 5) om att växa till 24 500 invånare under 2019, 
vilket innebär en ökning med ca 1000 invånare i hela kommunen till slutet 
av 2019. 

Sett till Frövis nuvarande befolkningsstorlek, och räknat på målet i förhål-
lande till hela kommunen (Frövis befolkning utgör ca 10 % av hela kom-
munen), så skulle det innebära att Frövi skulle öka med ca 100 invånare 
fram till år 2019. 

För att möta och skapa en sådan utveckling behöver nya bostäder i 
blandade upplåtelseformer tillkomma. Utifrån målet i utvecklingsstrategin 
behöver minst ca 40 (räknat på 2,5 invånare per bostad) bostäder byggas 
för att möjliggöra en ökning med ca 100 nya invånare till och med 2019.

4.2 Utbildningsnivå 
Utbildningsnivån i Frövi är i stort sett lika med kommunen i sin helhet, 
likaså fördelningen av befolkningen inom olika typer av yrkesgrupper. 
Kvinnor har högre utbildningsnivå i förhållande till männen. Jämfört med 

riket och länet är utbildningsnivån totalt på en lägre nivå. En utmaning är 
att öka utbildningsnivån till länets och rikets nivåer samt att unga ska gå 
ut grundskolan med godkänt i alla ämnen då det har stor betydelse för 
ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 

4.3 Sysselsättning 
Att människor i Frövi har arbete och utbildning är viktiga förutsättningar 
för att de ska kunna ha en god levnadsstandard. Med en inkomst öppnas 
möjligheterna till ett bra boende och att människor ska kunna utföra olika 
fritidsaktiviteter.

Förvärvsfrekvensen är något högre i Frövi tätort (78 %) jämfört med Lin-
desbergs kommun (76 %).  Av de förvärvsarbetande 20-64 år är det 31,5 
% som pendlar till arbete i annan kommun vilket är en högre andel jämfört 
med hela kommunen (25,3 %)

4.4 Trygghet och social tillit 
I kommunen är kvinnor i större utsträckning än män mer rädda för att 
bli överfallna, ofredade eller rånade när de vistas ensamma utomhus. 
Bland dessa är 16-34 år den åldersgrupp som känner störst otrygghet. Ett 
resultat av detta är att fler kvinnor än män avstår från att vistas utomhus 
ensamma.  Av anmäld brottslighet är nivån lägre än övriga riket och länet.

Social tillit handlar om att om tron på att man kan lita på andra människor. 
Grunden för att skapa social tillit handlar bl a om att skapa en mångfald 
och en variation i de mötesplatser som finns i tärorten. 

Medborgardialog är nödvändigt för att för att bilda sig en uppfattning om 
invånarnas inställning till tryggheten och sociala mötesplatser i Frövi tät-
ort. Det kan vara av intresse att kartlägga vilka offentliga platser som an-
ses vara mest otrygga respektive mest trygga samt på vilket sätt en plats 
känns mer eller mindre trygg. Åtgärder kan då anpassas efter inkomna 
synpunkter med fokus på hur tryggheten och social tillit kan förbättras i 
Frövis offentliga miljö. 

Åtgärder som kan öka trygghetskänslan är t ex bättre belysning, synliga 
poliser och väktare, bra underhåll av offentliga ytor samt mer liv och rö-
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relse på offentliga platser. En form av social trygghet skapas av att andra 
människor finns i närheten som kan ringa på hjälp vid en farlig situation. 
Tilliten till grannar i sitt eget bostadsområde är en annan trygghetsingi-
vande faktor som underlättas genom att skapa trevliga gemensamma 
vistelseytor.

Att till exempel få mer människor i rörelse i Frövis centrum, att utveckla 
och skapa nya offentliga mötesplatser av olika slag, skulle på så vis 
kunna skapa en tryggare miljö. För att ge en grund till ökad rörelse krävs 
bra planering för att möjliggöra byggnation och etableringar. 

4.5 Pendling 
I Frövi utgjordes den sysselsatta nattbefolkningen (personer som bor 
i Frövi och arbetar i Frövi eller på annan ort) av totalt 1120 personer 
(2015). Av dessa var det 300 personer som var bosatta i Frövi men som 
arbetade i en annan kommun och 223 personer som bodde i Frövi och 
arbetade inom Lindesbergs kommun. 

Av dagbefolkningen (personer som bor på annan ort eller i Frövi och ar-
betar i Frövi) i Frövi var det 390 personer som reste från en annan del av 
Lindesbergs kommun samt 507 personer som bodde och arbetade i Frövi 
tätort. Detta betyder att ca 45 % av de som bor i Frövi också arbetar där. 
Ca 20% bor i Frövi och pendlar inom kommunen och ca 31% som bor i 
Frövi pendlar till annan kommun.

4.6 Föreningsliv och fritid 
Frövi har ett stort utbud av föreningar och klubbar inom ett brett spektrum 
av intresseområden. Bland annat finns föreningar inom fotboll, ridning, 
skytte, tennis, badminton, brukshundsklubb, båtklubb, dans, fågelklubb, 
fiske, frisbeegolf och judo. Judon är stor och lockar elever från hela 
landet. Omkring 43 föreningar finns i föreningsregistret på Positiva Frövis 
hemsida.

För fortsatt arbete med utvecklingen av Frövi behöver mer information 
samlas in om Frövis invånares engagemang och deltagande i föreningar, 
klubbar, organisationer eller andra typer av liknande aktiviteter. Invånar-
nas sysselsättning på fritiden behöver också undersökas närmare för att Frövis placering i förhållande till intilliggande orter.

ÖREBRO

NORA

LINDESBERG

FRÖVI

få en uppfattning om vilka aktiviteter och vilka områden Frövis invånare 
utnyttjar på fritiden.
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5. PLANFÖRSLAG
I detta kapitel presenteras huvuddragen i planförslaget. 

Planförslaget är indelat i tre delar:

• Utvecklingsstrategi - grov illustration av intentionerna kommunen har 
för Frövi.

• Övergripande markanvändning – där förhållningssätt till den övergri-
pande markanvändningen beskrivs.

• Prioriterade delområden – där ett antal delområden beskrivs mer i 
detalj.

Till planförslaget har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) arbetats fram, 
se bilaga Miljökonsekvensbeskrivning Fördjupad översiktsplan för Frövi,
Lindesbergs kommun, 2017-02-27, (Reviderad 2017-09-25).

5.1 Utvecklingsstrategi 
Frövi är en tätort i södra delen av Lindesbergs kommun med ett strate-
giskt intressant läge för utveckling av nya bostäder, verksamheter och 
transporter. Orten har goda pendlingsmöjligheter till Örebro, Lindesberg 
och Fellingsbro och tillgång till stora lediga markytor för nyetablering av bl 
a handels-, lager- och industriverksamhet. Frövis förutsättningar för fina 
boendemiljöer, upplevelser och rekreation är mycket goda i och med det 
sjönära läget intill Väringens strand.

Vid Fröviåns utlopp i sjön Väringen har det funnits industriella och för-
industriella aktiviteter sedan medeltiden och orten har sedan mitten på 
1800-talet varit en viktig järnvägsknut. Den dominerande verksamheten 
idag är pappersbruket vid Frövifors, en verksamhet som sedan tidigt 
1900-tal varit en betydande verksamhet på orten.

För varje kommun finns en kommuntäckande översiktsplan (PBL 3 kap.). 
Den kommuntäckande översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerad, 
något som kan göras med en sk. fördjupning, t ex för en tätort. En fördjup-
ning av översiktsplanen innebär att kommunen på en mer detaljerad nivå 
anger riktlinjer för användning av mark och vatten. Utifrån Lindesbergs 

kommuns inriktningsmål för översiktsplanen, relevanta nationella, regio-
nala och kommunala styrdokument samt övriga planeringsunderlag ska 
ett planförslag tas fram.

I planförslaget ska de slutgiltiga avvägningarna och ställningstagan-
dena göras mellan allmäna och enskilda intressen. Det ger vägledning 
för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den 
bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget är 
vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndspröv-
ning. Kommunen ska planera och arbeta för att genomföra planförslaget 
som också kan ses som en prioriteringslista med koppling till det kommu-
nala budgetarbetet.

För att tidigt i planprocessen illustrera de intentioner kommunen har för 
Frövi har en utvecklingsstrategi tagits fram. Utvecklingsstrategin redovisar 
på en övergripande nivå, med breda penseldrag, kommunens målsättning 
för den långsiktiga utvecklingen och ligger som grund till fortsatt arbete 
med planförslaget. Utvecklingen i tätorten föreslås i huvudsak utgå från 
två noder som är centrum för två överlappande cirkelformade utvecklings-
områden. Det norra utvecklingsområdet utgår i sina centrala delar ifrån en 
framtida nod för verksamhetsområde. Det södra utvecklingsområdet utgår 
i sin centrala del ifrån resecentrum som nod.

Den södra cirkeln, med en radie på 1,5 km, markerar ett område som kan 
utvecklas med bostadsbebyggelse, handel, verksamheter utan omgiv-
ningspåverkan, gång- och cykelvägar samt övrig infrastruktur. Den norra 
cirkeln, med en radie på 1 km, markerar ett område som kan utvecklas 
med verksamheter såsom industri, lager och handel. Fokus i norr kommer 
ligga på omlastning i och med ett nytt järnvägsspår genom området. Mö-
tet mellan det norra och det södra utvecklingsområdet kräver nogranna 
överväganden för att skapa en behaglig övergång mellan verksamheterna 
i norr och den mer bostadspräglade bebyggelsen i söder.

Genom att koncentrera utvecklingen till utvecklingsområdena kan i stor 
utsträckning befintliga kommunikationer och teknisk försörjning användas 
samtidigt som det stärker underlaget för kollektivtrafik, service och verk-
samheter. Kommunala satsningar ska främst prioriteras inom de föreslag-
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na utvecklingsområdena.

Utvecklingsstråken markerar de områden där det först och främst är 
lämpligt att tillskapa ny bebyggelse. Utvecklingsstråk som är markerade 
i norra delenav planområdet är i huvudsak avsatt för verksamheter. De 
till ytan mindre utvecklingsstråken i planområdets centrala och södra del 
utgör stråk för i huvudsak ny bostadsbebyggelse med mindre inslag av 
verksamheter som kan kombineras med bostäder.

Kärnan i tätorten Frövi täcker de kvarter som anses kunna utgöra tyngd-
punkten för handeln i tätortens centrala delar. Kärnans norra del ligger i 
direkt anslutning till den nod för persontransport som resecentrum utgör. 
Stråket från resecentrum ner till Väringens strand, genom kärnan, ska 
utvecklas för att skapa en tydlig och inbjudande koppling mellan centrum 
och vattnet.

Det är ont om närrekreationsområden i skogsmiljö i Frövi vilket gör det ex-
tra viktigt att i mark- och vattenanvändningen belysa förhållandet mellan 
bebyggelse och grönyta. Utpekade natur- och rekreationsområden ska 
värnas och utvecklas som tillgängliga grönområden i anslutning till be-
fintlig och tillkommande bebyggelse. Därtill ska rekreationsstråk, så som 
strandpromenad, forsatt byggas ut i takt med att möjlighet ges.

Frövi har ett fördelaktigt läge avseende spårkopplingar som sträcker sig i 
fyra vädersträck. Även det övergripande vägnätet ger goda förutsättningar 
i och med det relativt korta avståndet till både riksväg 50 och europaväg 
E18/E20.

5.2 Riksintressen

Som redovisat under planeringsförutsättningar så omfattar planförslaget 
riksintresse för kulturmiljövården och anläggningar för kommunikation.

5.2.1 Kulturmiljövården
Hinseberg (T39)
Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksin-
tresset ska kulturvärdena värnas. Kommunen bör överväga planläggning 

av området, i form av detaljplan eller områdesbestämmelse, för att säker-
ställa de värden som ligger till grund för riksintresset. 

5.2.2 Anläggningar för kommunikation
Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen
För att skydda riksintressena mot åtgärder som kan påtagligt försvåra till-
komsten till eller utnyttjandet av anläggningarna ska ingen bebyggelse få 
tillkomma i närheten av dessa om man kan misstänka att anläggningarna 
påverkas negativt. Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i 
närheten av riksintressena ska anläggningarnas funktioner värnas. Vid 
tveksamheter kring om ett riksintresse påverkas ska en utredning tas fram 
som tydliggöra påverkansgraden.

5.2.3 Riksintresset för totalförsvarets militära del
Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför, 
och högre än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla 
ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvars-
makten. Informationen används också som förberedelse för införandet av 
höga objekt i landets flyghinderdatabas.

5.3 Miljökvalitetsnormer
Nedan redovisas hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnor-
mer. Kommunen ska beakta miljökvalitetsnormerna vid all planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning samt säkerställa att gällande miljö-
kvalitetsnormer följs. Metoder ska utvecklas för regelbunden kontroll av 
miljökvaliteten. Särskilt åtgärdsprogram ska upprättas om det behövs för 
att en miljökvalitetsnorm ska kunna följas.

5.3.1 Utomhusluft
I planförslaget föreslås att samhällsutvecklingen inom orten i stor ut-
sträckning koncentreras till befintlig infrastruktur och inom cykelavstånd 
från resecentrum. Det ger goda förutsättningar för ett ökat kollektivt re-
sande och ett utnyttjande av befintliga resurser för infrastruktur.

Inom det föreslagna nya verksamhetsområdet kommer stort fokus läggas 
på att vidareutveckla järnvägen som transportmedel i kombination med att 
tyngre miljöstörande transporter på väg leds ut ur tätbebyggelse till vägar 
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gare. 

En utveckling enligt planförslaget bedöms utifrån detta inte påverka förut-
sättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna.

5.4 Förslag övergripande markanvändning
I mark- och vattenanvändningskartan delas planområdet in i delområden 
med olika typ av användning. Uppdelning görs mellan ”förändrad använd-
ning” och ”oförändrad användning” och definieras på följande vis:

Förändrad användning - Nuvarande användning/funktion ersätts helt eller 
delvis av ny och/eller får ändrad karaktär.

Oförändrad användning - Pågående mark- och vattenanvändning fortsät-
ter i huvudsak som hittills. Viss förändring som inte påverkar områdets 
användning eller karaktär i stort kan dock få förekomma.

Några av användningsområdena i mark- och vattenanvändningskartan 
som behöver förtydligas defineras på följande vis: 
 
Stadsbygd - Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karak-
tär där bostäder ingår eller kan ingå. Området utgörs av stadsbebyggelse 
och stadsliknande bebyggelse som i huvudsak används för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet, t ex småindustri, som är förenlig 
med bostäder.
 
Landsbygd - Område som ytmässigt främst används för landsbygdsan-
knutna verksamheter men där också bostadsbebyggelse och obrukad 
mark kan förekomma. Ny bebyggelse som inte påverkar områdets an-
vändning eller karaktär i stort kan dock tillkomma.

Bostäder - Ny bostadsbebyggelse med mindre inslag av verksamheter 
som kan kombineras med bostäder.

Verksamheter - Befintlig eller tillkommande verksamheter som inte bör 
blandas med bostäder, t ex industri, lager, handel i större omfattning. 
Benämningen kan utgöras av områden för verksamheter som kan vara 
störande.

längre från befintlig bostadsbebyggelse.

Ett ökat antal människor i orten betyder med nödvändighet att transport-
behovet kommer att öka. Till viss del kommer detta att ske med bil, vilket 
påverkar miljökvalitetsnormerna. Å andra sidan finns det anledning att 
anta att närheten till service och kollektivtrafik innebär ett minskat bilbe-
roende. En utveckling enligt planförslaget bedöms därför inte i betydande 
grad påverka förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna.

5.3.2 Fisk och musselvatten
Det finns inga sjöar eller vattendrag inom planområdet som ingår i Natur-
vårdsverkets förteckning över fisk- och musselvatten som ska skyddas.

5.3.3 Omgivningsbuller
För bebyggelse förtydligas förutsättningarna genom att gällande riktvär-
den för buller och skyddsavstånd till bullriga verksamheter anges. Över-
skrids riktvärdena eller underskrids skyddsavstånden ska kommunen 
verka för att åtgärder vidtas som förbättrar ljudmiljön. Mer om buller vid 
nytillkommande bebyggelse och lämpliga åtgärder finns att läsa under 
5.4.9 Miljö, hälsa och säkerhet och under 6.10.5 Buller.

En utveckling enligt planförslaget bedöms utifrån detta inte påverka förut-
sättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna.

5.3.4 Vattenförvaltning
En utveckling enligt planförslaget innebära att ny bebyggelse tillkommer 
inom områden som är anslutna, eller kommer att anslutas, till kommunens 
verksamhetsområden för vattenförsörjning och spillvatten. Vidare ska 
kommunen verka för att enskilda avloppsanläggningar med brister förbätt-
ras så att dagens reningskrav uppfylls.

Kommunen ska jobba för att dagvatten omhändertas lokalt och vid behov 
renas innan det når recipient. Kommunen ska även verka för att markom-
råden som misstänks vara förorenade undersöks och vid behov saneras 
så att inga risker för miljön och människors hälsa föreligger. Vad det gäller 
försurning, som är en bidragande orsak till att kvicksilver frigörs i våra 
sjöar och vattendrag, ska kommunen verka för att de inte försuras ytterli-
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Planförslag - användning av mark- och vatten.
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Villabebyggelse i två våningar E-tal = 0,29,
motsvarande ca 24 invånare (8 st villor) 
och 0 kvm lokalyta

Punkthus i tio våningar E-tal = 1,1
motsvarande ca 180 invånare (90 lägenheter)
och 0 kvm lokalyta

Grönområde - Naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden, samt an-
lagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Avser 
grönområde som på grund av dess stora betydelse för ett stort omland 
bör skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö. Dock innebär det ej nödvändigt-
vis parklik funktion.

Natur - Område, med stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden, och 
där natur- och landskapsvård bör vara överordnad annan mark- och vat-
tenanvändning. Viss ny bebyggelse som inte påverkar områdets använd-
ning eller karaktär i stort kan dock tillkomma.

5.4.1 Exploateringsgrad
När man studerar exploatering och täthet i planer så finns olika sätt att 
mäta detta. Ett sätt är att räkna ut ett sk. exploateringstal för tomten eller 
kvarteret. Ofta används exploateringstal i detaljplaner för att reglera hur 
tätt och hur högt man får bygga.

Exploateringstalet räknas ut genom att våningsytan (bruttoarea, BTA) 
delas med tomtytan. Exploateringstalet säger egentligen ingenting om 
byggnadernas kvaliteter utan är endast ett sätt att jämföra hur mycket 
bostadsyta man kan få ut på en fastighet, vilket sedan påverkar t.ex. hur 
många boende eller arbetande som ryms i samma kvarter samt vilket 
behov av parkering som uppstår.

Stadsradhus i tre våningar E-tal = 1,2
motsvarande ca 162 invånare (54 lägenheter) 
och 0 kvm lokalyta

Kvartersstad i fyra våningar E-tal = 2,2
motsvarande ca 267 invånare (133 lägenheter)
 och 4450 kvm lokalyta
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I sin centrala del består Frövi av kvarter med flerbostadshus. Den centrala 
delen omges av kvarter med i huvudsak villabebyggelse och lägre indu-
stribyggnader. I detta avsnitt följer exempel på olika typer av kvarter som 
illustrerar olika typer av exploateringsgrad beroende på typ av bebyggelse 
och typ av bebyggelsestruktur och det är viktigt att vid utveckling av Frövi 
studera vilken kvarterslösning som skapar bäst förutsättningar för vad 
man vill uppnå.

En vanlig föreställning är att höga hus per automatik ger höga exploate-
ringstal, men i detta exempel ser vi att ett slutet kvarter med en hushöjd 
på fyra våningar har ett högre exploateringstal än två punkthus på tio vå-
ningar vardera. Ett slutet kvarter kan av andra skäl vara nödvändigt, t ex i 
de fall bullernivåer är så höga att en sida på byggnaden behöver skyddas. 
Det gäller speciellt i Frövi där både väg och järnväg ligger nära områden 
som är intressanta för byggnation.

Täta stadsradhus i tre våningar har även det ett större exploateringstal än 
punkthusen och har även de en möjlighet att skapa ett skydd mot buller. 
Villabebyggelse i två våningar har ett lågt exploateringstal.

När man talar om exploatering i stadsmiljöer handlar såklart inte heller 
allt om själva exploateringstalet, utan även om andra kvaliteter. Punkthus 
omges ofta av stora grönytor, men problemet kan vara att grönytorna i 
sig  sällan nyttjas på grund av en otydlig offentlighet dvs en osäkerhet hos 
besökaren om marken är privat eller offentlig. 

Genom att istället bygga stadskvarter med fasader som ansluter mot ga-
turummen och med möjligheter till verksamheter i bottenvåningarna samt 
med en tydligt privat innergård, ger man betydligt bättre förutsättningar att 
skapa attraktiva gaturum och stadsmiljöer. 

Att bygga stadsradhus i centrala lägen kan vara positivt rent täthetsmäs-
sigt men då går man miste om möjligheter till lokaler i bottenvåningen. 
Villabebyggelse är en typ av bostäder som många tycker om och vill bo i. 
Denna typ av bebyggelse bör man dock inte satsa på i de centrala de-
larna där man vill uppnå täthet utan istället satsa på mer i stadens peri-
fera lägen. 

I detta exempel har inte parkeringsbehovet och de ytor dessa kräver ta-
gits med då Lindesbergs kommun inte har någon parkeringsnorm.

5.4.2 Bostäder 
Lindesbergs kommun har i sin Utvecklingsstrategi Vision 2025, åren 
2017-2019 satt upp ett mål om att befolkningen ska öka till 24 500 till och 
med år 2019. Frövi har idag ca 2 500 invånare vilket utgör ca 10 % av 
kommunens totala befolkning. 

Frövi är mycket lämplig för utveckling och tillväxt 
på grund av dess strategiska läge och de goda 
pendlingsmöjligheterna.

Enligt ”Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016” är det brist på 
lägenheter i flera av länets kommuner, däribland Lindesbergs kommun. 
Brist i kommunen gäller alla kategorier av boenden och rapporten konsta-
terar att det förutom kommunen generellt även gäller Frövi som ort. 

För att nå kommunens mål om 24 500 invånare 2019 så ska Frövi, base-
rat på dagens invånarantal i förhållande till hela kommunen, öka med ca 
100 invånare till och med år 2019. För att tillgodose minst 100 nya invå-
nare behöver det byggas omkring 40 nya bostäder i Frövi, beräknat med 
två personer per lägenhet och 3 per villa. Detta motsvarar en befolknings-
ökning med ca 50 invånare per år och att 20 nya bostäder skapas per år. 

Om den utvecklingen antas fortsätta under hela planens genomförande 
tid, som stäcker sig tlll 2030, så innebär det ca 250-300 nya bostäder 
fram till år 2030.

Förutsättningarna i Frövi utgör en god grund för orten att växa med fler 
bostäder, företag och invånare. I och med att det i Örebro finns en stark 
efterfrågan på bostäder och mark generellt, och därmed en ökande pris-
nivå, så betyder det att flera söker sig till orter inom rimligt pendlingsav-
stånd där attraktiva bostäder och intressant verksamhetsmark finns. 

Det är viktigt att kommunen arbetar för en god 
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mark- och planberedskap för att kunna möta för-
frågningar när dom kommer.

Förhoppningen är att i så stor utsträckning som  möjligt skapa förutsätt-
ningar för arbete i den ort man bor i. I och med utvecklingen av ett nytt 
större verksamhetsområde och ett mindre verksamhetsområde nära 
kärnan kan också fler lokala arbetstillfällen skapas. 

Frövi är en ort som domineras av villabebyggelse och som tidigare re-
dovisats så är den effektivaste formen av förtätning byggnation av fler-
bostadshus. Det är därför rekommenderat att i huvudsak bygga flerbo-
stadshus i Frövis centrala delar, medan byggrätter för villor kan skapas i 
utkanterna av orten. 

Att bygga nära befintlig infrastruktur är ett hållbart sätt att utveckla en 
tätort. Miljövinsten ligger i att man undviker att skapa större avstånd och 
därmed längre transporter. Den tydligaste formen av att utnyttja befintlig 
infrastruktur är sk. förtätning där man i befintlig sammanhållen bebyg-

gelse skapar nya bostäder, genom att t ex bebygga en parkeringsyta med 
ett flerbostadshus. Man kan tillskapa tillgängliga lägenheter för dem som 
vill bo centralt och på så sätt också frigöra villor till exempelvis barnfamil-
jer, något som bidrar till en fungerande flyttkedja. En annan effekt av att 
förtäta och bygga på befintliga infrastruktur är att det kan öka underlaget 
för service och handel i ortens centrala delar. 

Parallellt med förtätning byggs orten på utåt genom ett antal nya bostads-
områden och verksamhetsområden som kopplas på den befintliga bebyg-
gelsen. Lika viktigt som att skapa ett attraktivt centrum är att på ett ge-
nomtänkt och hållbart sätt låta orten växa utåt för att skapa attraktiva nya 
bostadsområden och verksamhetsområden som inte påverkar intilligande 
bostadsbebyggelse negativt. Ett avstånd på upp till 3 km anses vara ett 
rimligt avstånd för människor att cykla till en målpunkt, som exempelvis 
en knutpunkt för kollektivtrafik. Inom 3 km från Frövi resecentrum finns 
många intressanta områden för ny bebyggelse. 
 
Det är svårt att beräkna hur många bostäder som skulle kunna tillskapas 
genom förtätning av ortskärnan eftersom det beror mycket på enskilda 
fastighetsägares intresse av att förtäta.  

Det är viktigt att kommunen tillsammans med 
fastighetsägare och boende för en aktiv dialog 
kring hur orten kan förtätas och utvecklas på 
bästa sätt.

I de nya föreslagna exploateringsområdena för bostäder kan man upp-
skatta antalet nya bostäder till ca 300 vilket motsvarar ca 700 boende 
i dessa områden. Den siffran varierar beroende på om man väljer att t 
ex bygga villor eller radhus, men ger ändå en fingervisning om vad en 
normalblandning av bostäder kan ge om planen genomförs. Det möjliga 
antalet bostäder svarar mot tidigare redovisat resonemang om 250-300 
nya bostäder till år 2030.

Förtätning ska i huvudsak ske i ortskärnan 
genom att bebygga outnyttjad mark som t.ex. 
lucktomter och markparkeringar.Lindesbergsbostäders flerbostadshus på Idengatan.
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På så sätt ökar befolkningsmängden i centrum, vilket är en viktig del i att 
skapa ett tryggt centrum och det är väsentligt för att ge en god grund för 
handel och service i Frövi. Ett ökat handel och serviceutbud i centrum 
skapar förutsättningar för ett minskat behov av biltransporter genom 
möjligheten att ta sig till olika målpunkter till fots eller med cykel. Resone-
manget följer målet i den regionala planeringen om att skapa nya bostä-
der i stationsnära lägen. 

Områden som inte är utpekade för någon specifik ny användning på plan-
kartan är inte prioriterade. Det betyder nödvändigtvis inte att t ex bygg-
nation inte kan ske inom dessa områden. Detta kan utredas och prövas 
genom detaljplaneläggning i det enskilda fallet. 

Möjligheten ska finnas att omvandla t.ex. grönytor som inte har något 
större socialt eller ekologiskt värde eller områden som rymmer småindu-
stri eller andra verksamheter med omgivningspåverkan (all verksamhet 
som medför en störning eller risk för störning som kan påverka männis-
kors hälsa eller miljön). 

Genom att erbjuda dessa verksamheter möjligheten att flytta till mer ren-
odlade verksamhetsområden kan marken istället användas till bostadsbe-
byggelse. På så sätt kan verksamheterna få bättre möjligheter till utveck-
ling och störningar minskar inom bostadsområdena.

Grundtanken vid utformningen av vårat 
framtida Frövi är att skapa förutsättningar för 
bostadsmiljöer av olika slag och för olika faser 
i livet med en tillhörande bas av handel, service 
och andra verksamheter som skapar lokala 
arbetsmöjligheter.

5.4.3 Verksamheter 

Befintliga och nya företag ska ges goda 
möjligheter att etablera sig och att utvecklas 
genom att skapa förutsättningar för lämpliga 
fastigheter anpassade till en bredd av olika 
verksamheter. 

BillerudKorsnäs verksamhet vid Frövifors.
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Det handlar dels om att skapa förutsättningar för verksamheter utan 
omgivningspåverkan närmare ortens kärna och även tyngre potentiellt 
störande verksamheter inom det nya industriområdet i norr. Här kan 
verksamheter med behov av många och tunga transporter samlas för 
att minska trafiken genom orten. Det gör även att transporter till och från 
dessa verksamheter underlättas.

Nya verksamheter med omgivningspåverkan ska erbjudas tomter i det 
nya verksamhetsområdet norr om tätorten för att minska buller och risker 
i närheten av bostadsområden. Även befintliga verksamheter med om-
givningspåverkan ska på sikt erbjudas möjlighet till erablering på det nya 
verksamhetsområdet.

Storleken på den utpekade ytan för verksamheter i planområdets norra 
delen är så stor att det inte bedöms behov av ytterligare område för verk-
samheter inom denna plans genomförandetid.

Industri 
Industri är en viktig del i Frövis historiska framväxt och bedöms spela en 
viktig roll i framtiden. Den befintliga stora aktören, BillerudKorsnäs, ska 
ges fortsatt goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och ska ges goda 
förutsättningar att fungera tillsammans med tillkommande verksamhets-
område öster om pappersbrukets verksamhetsområde.

Det område som pekas ut i norra delen av mark- och vattenanvändnings-
kartan har som primärt syfte att skapa förutsättningar för tyngre verksam-
heter, bl a industriverksamhet. En yta på ca 250 ha verksamhetsmark 
pekas i plankartan ut på norra och södra sidan om Fröviforsvägen, den 
väg som ansluter BillerudKorsnäs med väg 249. 

Det finns en tydlig inriktning från Lindesbergs 
kommun att arbeta för miljömässigt goda och 
hållbara lösningar vilket gör att förutsättningar 
till järnvägstransport ges hög prioritet i plane-
ringen.

De lättare verksamheter som finns närmare centrum ska ges så goda 
förutsättningar som möjligt i förhållande till övriga funktioner som finns 
och behöver finnas i ortens kärna. När möjlighet finns hos aktörer och hos 
kommunen så ska lämplig mark erbjudas inom andra delar av tätorten. 
Det är delar av orten som för verksamheten är bättre anpassade vad gäl-
ler avstånd till bostäder och lämpliga transportleder. 

God tillgång till fjärrvärme från BillerudKorsnäs/
Linde Energi ska ses som en konkurrensfördel 
för samtliga områden när det exempelvis gäller 
möjligheten att ge attraktivitet till uppförandet av 
varmlager.

Service och handel
Centralt i en ort är utbudet kring handel och privat service (butiker och 
tjänsteföretag) och offentlig service ( t ex bibliotek, vårdcentral, skolor, 
förskolor m.m.).

Verksamheter utmed Järnvägsgatan i Frövi.
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De vägar till vilket tung trafik ska hänvisas är markerade med röd- och 
blåstreckad linje.

Frövi liksom många orter i landet har utmaningen att klara av att behålla 
handel i orterna i konkurrensen med stora köpcentrum och handeln på 
internet. För att stärka och utveckla service och handel i Frövi krävs ett 
aktiv arbete med att skapa trevliga vistelseytor och lämpliga lokaler. 

För att kunna konkurrera med de större 
etableringarna krävs ett ökat utbud och ett 
tillgängligt centrum som man kan ta sig till både 
som gående, med cykel, bil,buss eller tåg.

Centrum har idag ett mindre utbud av offentlig service, restauranger, 
bank, apotek, detaljhandel med mera. Avstånden till befintliga bostäder 
och befintliga skolor är relativt korta. En kulturhistoriskt och placerings-
mässigt viktig byggnad är stationshuset. En eller flera verksamheter, 
kommunala eller privata, i stationshuset skulle göra resecentrum mer 
inbjudande. 

Grundläggande serviceutbud i centrum ger livskvaliteter för Frövis invå-
nare och minskar behovet av biltransporter. Genom en väl utbyggd kol-
lektivtrafik kommer fler människor vistas i centrum vilket ökar underlaget 
för butiker och service i centrum. Detta eftersom pendlarna kan utföra 
dagliga ärenden i samband med sina förflyttningar, t ex före eller efter 
jobbet. Förutom en väl fungerande kollektivtrafik krävs att befintliga och 
nya bostäder finns inom rimligt avstånd, och med god tillgänglighet in till 
centrum, för att människor ska välja kollektivtrafiken som transportmedel.

Genom att skapa ett basutbud av service i Frövi behöver färre resa till in-
tilliggande handelsplatser för att uträtta ärenden. Detta genererar i sin tur 
kortare resor vilket är positivt för miljön och tidsbesparande för enskilda 
individer.

I första hand bör tillgängliga befintliga lokaler i 
och intill centrum utnyttjas och i de fall komplet-
tering görs till befintlig centrumbebyggelse bör 
frågan om tillgänglighet till den nya lokalen tidigt 
inkluderas i planeringen.

En ökad utbyggnad av orten i utpekade nya bostadsområden kan med-
föra att befolkningsmängden ökar i områden som idag ligger långt från 
närmsta förskola. Vissa typer av områden, främst de med villa och rad-
husbebyggelse, kommer att rikta sig mot bland annat barnfamiljer och 
därför är det viktigt att ha planberedskap för nya förskolor på strategiskt 
bra platser. 

Behov av ytterligare förskolor, och områden för 
förskolor, bör tidigt utredas i detaljplaneskedet 
och ses som en naturlig del i anläggnadet av nya 
bostäder.

5.4.4 Kommunikationer
Transportsystemets kapacitet, dess tillgänglighet, tidsmässiga avstånd 
samt transportkostnader är avgörande för en orts och en regions utveck-

A

B
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ling. Frövi är lokaliserad i en transportknutpunkt med kopplingar till flera 
andra regioner i landet, framförallt östra kopplingen till Stockholmsområ-
det. 

Tung trafik
Tunga transporter ska så långt det är möjligt lokaliseras till vägsträckor 
som är utformade för att hantera trafiken. Exempel på en situation som 
ska förändras är Norra Bangatan som ska stängas av för tung trafik. På 
en sådan central väg är det olämpligt med tunga fordon av säkerhetsskäl 
och av hänsyn för buller och luftkvalitet. 

Järnvägsövergången på Stenfallsgatan ska tas bort helt för att möjliggöra 
säkrare tågtransporter. Istället kommer transporter till området kring Norra 
Bangatans västra del ske via en ny väg norrifrån parallellt med industri-
spåret till BillerudKorsnäs. På så vis styrs alla tunga transporter bort från 
bostadsbebyggelse. (illustreras som ny industriväg i mark- och vattenan-
vändningskartan s. 15)

För att på sikt möjliggöra en sydvästlig infart till BillerudKorsnäs och nya 

verksamhetsområdet ska en planskild korsning skapas mellan Norra 
Bangatan och Centralvägen strax väster om Stenfallsgatan i den del som 
inte är bebyggd idag (markerad med A i kartan på s. 21 och beskrivs även 
under avsnitt 5.5.2). Med den nya korsningen kommer trafik från sydväst 
ges möjlighet att nå BillerudKorsnäs, och kommande verksamhetsområ-
de, utan att passera den samling av villabebyggelse som finns vid infarten 
under järnvägen idag.

Fröviforsvägen (markerad med B i kartan s. 21) kommer bli den andra 
transportvägen för godstrafik till det nya verksamhetsområdet och till Bille-
rudKorsnäs. Det kommer då finnas två infarter för bil och lastbilstrafik för 
att angöra till både pappersbruket och det nya verksamhetsområdet utan 
att behöva trafikera Frövis centrala bebyggelse.

Att få ut tung trafik ur centrum är en av de 
viktigaste åtgärderna inom infrastrukturen för att 
skapa ett attraktivare Frövi. 

I och med dessa infrastrukturåtgärder är det viktigt att diskutera frågan 

Bergslagsvägens passage under järnvägen.
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om väghållarskap med Trafikverket. Det kan bli aktuellt att föra över an-
svaret på vissa sträckor till Trafikverket och även tvärt om.

Persontrafik
På grund av att trafikmängderna när det gäller persontrafik i Frövi idag är 
relativt små så bedöms trafikökningen under denna plans genomförande-
tid inte ge någon betydande påverkan.

Genom att skapa bättre villkor för fotgängare och 
cyklister i de centrala delarna av tätorten finns 
goda förutsättningar att minska de korta resorna 
med bil. 

Ett aktivt mobilitetsarbete är ett viktigt sätt att försöka minska bilåkandet 
på orten, särskilt de korta resorna. Detta arbete är bland annat en viktig 
del för att uppnå målet kring ökat resande med kollektivtrafiken. Utgångs-
punkten är att skapa ett hållbart resande och ett hållbart trafiksystem. En 
viktig del i detta är beteendeförändring hos invånarna. Sk. ”Mobility ma-
nagement” är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 

Vikten av detta förstår man i arbetet utifrån en fyrstegsprincip där man:
1. Frågar sig om problem kan lösas genom till exempel
förändring av resvanor.
2. Om problemet inte går att lösa enligt punkt 1 ska man
fundera på möjlighet att bättre nyttja befintlig infrastruktur
3. Göra enklare justeringar som inte kräver stora ombyggnader.
4. Först därefter överväger man en investering.

Kollektivtrafik
I kommunens Utvecklingsstrategi År 2017-2019 - Vision 2025 har man 
satt målet att öka det kollektiva resandet med 9 % fram till år 2019. Detta 
innebär att man behöver prioritera utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Utveckling av kollektivtrafiken ska ske genom 
marknadsföring, ökad turtäthet, tillgång till bra 
parkering kring resecentrum och därtill skapa en 

ortsmiljö som uppmuntrar vistelse och transport 
genom gång- och cykel.

I frågan om kollektivtrafik är samarbete med olika aktörer och angräns-
ande kommuner viktig för att göra Frövi till en fungerade och attraktiv del 
i helheten. I Frövi är pendlingstiden till Örebro och Lindesberg endast ca 
15 minuter. Frövi har därför utmärkta pendlingsmöjligheter sett till den 
korta transporttid det tar att nå en större arbetsmarknad. Från Frövi kan 
mellan 50 000 – 100 000 arbetsplatser nås inom 60 minuter med kollek-
tivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
En förutsättning för att människor ska promenera eller använda cykel är 
att det finns ett välutbyggt och tillgängligt cykelnät. 

Det behövs en avskild gång- och cykelväg längs 
stora delar av Centralvägen som skapar god 
trafiksäkerhet för gående och cyklister mellan 
Frövis centrala delar och befintlig och nytillkom-
mande bebyggelse.

Gång- och cykelväg bör sträcka sig ca 2 km österut, bort till avtagsvä-
gen till reningsverket. Bostadsområden kan då byggas i de östra delarna 
av Frövi och de boende, i tillkommande och befintliga bostäder, får god 
tillgänglighet in till skola, centrum och till kollektivtrafik. Liknande situa-
tion finner man västerut, längs vägen över Fröviån förbi Ånäs och bort 
till Vibyn och omkringliggande ströbebyggelse. Ett utbyggt gång- och 
cykelstråk från Vibyn till ortens centrala del är även det ca 2 km. Samma 
förutsättningar som österut skulle behöva skapas till den västra sidan.

Gång- och cykelvägen bör vara sammanhängande längs Centralvägen 
förbi centrum, för de som vill passera de centrala delarna och fortsätta 
färdas öster eller väster ut. Ett nät av gång- och cykelvägar ska, för att 
fungera optimalt, inte ha avbrott utan fotgängaren eller cyklisten ska smi-
digt och tryggt kunna färdas på gång- och cykelvägen till sin destination. 
Väghållare för Centralvägen är Trafikverket vilket gör att alla förändringar 
behöver göras i överenskommelse med Trafikverket.
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Den västra kopplingen som ska koppla samman Vibyns nya bostads-
område, skulle kunna utvecklas till ett sammanhängande gång- och 
cykellänk runt Väringens nordvästra vik via bron mellan Frövis tätort och 
Kaninholmen. Länken runt viken skulle bli ca 4 km lång (läs mer under 
5.5.5 under rubrik Utveckling av strandpromenaden). 

Genom ett promenadstråk runt viken skulle 
tanken om ett effektivt transportstråk och en 
njutbar rekreationssträcka förenas.  

Under 2017 tas en gång- och cykelplan fram för Frövi tätort där viktiga 
stråk och länkar tydliggörs med större detaljeringsgrad än detta planför-
slag.
 
Järnväg
Järnvägens bangård i stadens centrala del ska utvecklas med ökad 
kapacitet för tågtrafiken. Bangårdens spår ska förlängas till  750 m för att 
möjliggöra hantering av längre tågset. Detta leder till en total tidsvinst på 
2,9 dygn på grund av att tåg som ska vidare ut på kontineten inte behö-
ver uppehållas i Hallsberg och Malmö. En förutsättning är att Trafikverket 
bygger ut sträckan från Hallsberg till Malmö med dubbelspår. Ombyggna-
tionen beräknas vara färdig 2020.

Ett nytt industrispår med lastterminal möjliggörs inom det nya industri-
området norr om tätorten. Spåret ska tjäna de nya verksamheterna för 
lastning och logistik

5.4.5 Naturmiljö 
Förtätning av Frövi kan innebära att tätortsnära grönstruktur hamnar i 
konflikt med ny bebyggelse men i bästa fall kan de påverka varandra 
positivt. De stora fördelarna med grönområden i bebyggelse är att de har 
hälsofrämjande effekter och erbjuder oaser för fritid och rekreation, dess-
utom gynnas den biologiska mångfalden. Att bygga nära natur kan, om 
det utformas på ett inkluderande sätt, bidrar till att naturen görs tillgänglig 
för fler. 

Frövi är en ort som har gott om närbelägen natur och ett varierat landskap 

men järnvägen och större bilvägar skapar en mängd barriärer som skär-
mar av delar av annars närliggande grönområden. 

De tätortsnära grönområden som ligger 
lättillgängligt och håller god kvalitet är få och bör 
bevaras och utvecklas vid framtida exploatering. 

Ett grönområde i ett bostadsområde skänker rekreationsmöjligheter och 
livskvalitet till de boende men samtidigt föreslås fler bostäder vilket ger 
fler besökare till allmänna grönområden i orten. Helst ska exploatering av 
bostäder ske i närheten av rekreationsmöjligheter men inte på bekostnad 
av fin naturmark.

En styrka i Frövi är den goda tillgången på fina vattenmiljöer utmed Vä-
ringens strand och utmed ån . 

De gröna områdena och vattenmiljöerna är 
kvaliteter både för upplevelsen av orten och för 
växter och djur. Detta är kvaliteter och styrkor 
som bör värnas och utvecklas i takt med att 
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orten utvecklas på andra områden. 

Frövi har och behöver också nya tillgängliga och naturliga mötesplatser 
som är trygga, upplevs som trygga, och som stimulerar människors behov 
av rörelse och spontanaktiviteter. Grönytor kan tillföra bebyggelsen mer-
värden genom att fungera som mötesplats, lekplats eller rekreationsom-
råde. Tillgång på kvalitativ park- och naturmark har visat sig höja värdet 
på bostadsrätter vilket är ytterligare ett argument för att inkludera grönom-
råden i ny bebyggelse.

När man planerar nya områden ska grönstruktu-
ren ingå som ett lika viktigt element som själva 
byggnaderna. 

Även grönområden i och intill verksamhetsområden är av stor betydelse. 
Det kan t ex handla om att skapa hälsofrämjande och attraktiva arbets-
platser eller om att skapa vackra och funktionella lösningar för att hantera 
dagvatten.

Grönstrukturen bör utformas så att man skapar och kombinerar många 
olika värden och funktioner på en och samma yta, en så kallad mång-
funktionell yta. En grönyta som är multifunktionell kan servar oss med 
flera olika ekosystemtjänster och kan t.ex. samtidigt som den ger rum för 
rekreation och vila, även dämpa buller, rena luft och vatten, fördröja dag-
vatten och fungera som livsrum för olika växter och djur.

Fokus kring optimering av ytor är bredare än bara de hårda värdena.
Mångfunktionella ytor har stor betydelse i en framtida hållbar stadsut-
veckling. I stadsmiljön finns ett behov av att för framtiden inte bara tänka 
förtätning av hårdgjord karaktär utan även grön förtätning genom en opti-
mering av grönstrukturen.

Inom Frövis centrala delar ska befintliga parker 
och lekplatser utvecklas och centrums koppling 
till Väringen stärkas. 

Stråken som används av gående och cyklister bör prioriteras och förbätt-

ras, däribland stråket utmed Väringens strand. (Läs mer i kap 5.5.5.)

De gröna områdena och stråken, så som parkerna, skogsområden nära 
bebyggelse och områdena kring sjön och åarna är viktiga områden för 
friluftsliv och rekreation för invånare i alla åldrar. De utpekade områdena i 
mark- och vattenanvändningskartan bör synliggöras och förstärkas för att 
fler invånare ska upptäcka och använda dem. 

5.4.6 Kulturmiljö 
De enstaka byggnader, utöver Hinseberg, som identifierats ha intressant 
kulturvärde i tätorten är bl a stadshotellet och tågstationen. Dessa och 
övriga objekt med kulturvärde bör bevaras och skyddas till sitt yttre då de 
haft en central roll i Frövis tillblivielse som knutpunkt för transporter. 

Bevarade ikonbyggnader i stadsmiljön bidrar till 
en intressantare ortsmiljö genom att visa upp 
några av de äldsta ”årsringarna” i bebyggelsen.

Väringens strand.
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5.4.7 Rekreation och friluftsliv 
Frövi omges av intressanta grönområden både intill tätbebyggelsen och 
även på något längre avstånd. 

Frövi tätort behöver få förbättrade tillgängliga 
kopplingarna till de utpekade grönområden som 
ligger tätortsnära. 

En viktig del i detta är att utveckla strandpromenaden att på sikt ansluta 
till grönområden på andra sidan Väringens vik. Utmed den södra sidan 
av tätorten, som redan har strandpromenad, är målet att utveckla den del 
som redan finns idag samt vidare österut bortom Prästryggen och väs-
terut mot Vibyn. Promenadstråket kommer då, liksom det till stor del gör 
idag, knyta samman övriga målpunkter längs sträckan som t ex småbåts-
hamnen, Sjövallens park, campingen, badplatsen m.m.

I norr behöver eljusspåret utvecklas och justeras i samband med att norra 
verksamhetsområdet byggs ut. Möjlighet finns att komplettera befintligt 
eljusspår med en ny motionssträcka av hög kvalitet i nordöstlig riktning, 
något som illustrerats i mark- och vattenanvändningskartan. I anlustning 
till spåret kan den södra entrén till området, från Mariedal, utvecklas med 
bl a ändamålsenliga parkeringar och god belysning. Även övriga entrér till 
motions-/friluftsområdet från väst och från norr behöver utvecklas.

I takt med att områden utmed stranden lyfts så ska båtlivet intill Väringens 
strand få möjlighet att utvecklas då är och kommer vara en viktig del i 
ortens värde. 

5.4.8 Teknisk försörjning
Vattenförsörjning
Frövi tar sitt vatten från Lindesbergs vattenverk där vattentillgången är 
mycket god. Vattentillgången beräknas kunna tillgodose tillkommande 
bebyggelse som föreslås i planförslaget.

Ur Glanshammarsåsen pumpas inget grundvatten idag för dricksvat-
tenförsörjning . Åsen är dock en viktig resurs vilket gör att all föreslagen 
exploatering som berör Glanshammarsåsen ska föregås av utredning för 

De förslag som finns i detta planförslag på att stärka Frövis koppling mel-
lan kärnan och strandpromenaden stämmer överens med den struktur 
på orten som ritades i förslag till stadsplan för Frövi 1944. Där illustreras 
tydligare, än vad som syns i dagens ortsmiljö, en vilja att styra flöden från 
Bergslagsvägen och Järnvägsgatan ner mot en allmän yta ytmed Väring-
ens strand. 

Planförslaget omfattar till fullo Riksintresset för kulturmiljövård som täcker 
Hinseberg (T39) och all planering som kan antas påverka riksintresset 
ska genomföras med försiktighet och samrådas med länsstyrelsen.

Huvudbyggnaden på Hinseberg.
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att säkerställa att man inte påverkar grundvattenförekomsten.

Spillvatten
Avloppsreningsverket kan komma att behöva byggas ut för att möta beho-
vet som ett genomförande av planen fram till 2030 innebär.

För att skydda grundvattnet och minska belastningen av näringsämnen 
och föroreningar i vattendrag och sjöar är det av stor betydelse att en-
skilda avlopp utformas på rätt sätt. För ny eller ändrad avloppsanordning 
krävs tillstånd eller anmälan till kommunal nämnd med ansvar för miljölag-
stiftning. Nya grupper av bebyggelse bör först och främst anslutas till det 
allmänna ledningsnätet. Om detta inte är genomförbart bör möjligheten 
till en gemensam avloppsanläggning utredas. Dock är bedömningen att 
föreslagna områden ska kunna anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet.

Dagvatten
Dagvattnet leds idag från gator och byggnaders tak m.m. via dagvat-
tenledningar eller diken till Väringen. Med ökad förtätning i centrum samt 
ökad andel hårdgjorda ytor såsom planförslaget föreslår ökar belastning-
en på det befintliga dagvattensystemet och risken för att föroreningar förs 
ut i Väringen. Detta tillsammans med översvämningsrisken för Väringen 
ökar vikten av en hållbar dagvattenhantering. Det finns idag ingen övergri-
pande dagvattenstrategi i Lindesbergs kommun, något som bör tas fram 
för att underlätta den fortsatta planeringen.

Vid nyplanering av bebyggelse bör lokalt omhändertagande av vatten 
(LOD) prioriteras där det är geohydrologiskt möjligt. Genom att omhän-
derta vattnet genom infiltration och fördröja dagvattnet i dammar och 
diken bibehålls en sån naturlig vattenbalans som möjligt och belastningen 
på omgivande vattendrag och sjöar blir mindre. Genom att infiltrera vatt-
net över gräs- och planteringsytor minskas även mängden föroreningar 
som leds vidare i vattensystemet. Det är även positivt att synliggöra dag-
vattenhanteringen genom att arbeta med t.ex. öppna dammar och gröna 
tak som en del av gestaltningen i stadsmiljön för att öka förståelsen för 
kretsloppet.

Fjärrvärme och elförsörjning
Generellt är det mest kostnadseffektivt för all infrastruktur, fjärrvärme, 
el, fiber, tele mm om expansionen sker inifrån centrum och ut. Vid förtät-
ningar är det nästa alltid enkel att anslut nybyggnad till befintliga el- och 
fjärrvärmenät. 

När byggnation sker längre från befintlig infrastruktur får frågan om hur en 
anslutning kan ske, och vem som ska ta kostnaden, utredas i samband 
med att en detaljplan arbetas fram.

Energi
Kommunen står bakom Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-
2016 där fler av de länsövergripande målen går att läsa. (Energi- och 
klimatprogram 2017-2020 är under framtagande på Region Örebro Län)
 
Programmet pekar ut  fem vägar för att uppnå vision och mål: energief-
fektivisera, ersätta fossil energi, producera mer förnybart, konsumera 
klimatsmart och att se till att den offentliga sektorn är en förebild.

Till 2020 ska Örebro län:
• minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent
(jämfört med 2005),
• bli 20 procent mer energieffektiva (jämfört med
2008),
• öka andelen förnybar energi till 60 procent (från 51
procent år 2009).

Vid planläggning för bostadshus ska möjligheterna att installera fjärr-
värme utredas och uppmuntras om området ligger nära befintlig ledning. 
När ett planområde ligger utanför distributionsområde för fjärrvärme ska 
möjligheterna att ordna gemensam värme enligt Energimyndighetens 
definition utredas.

Kommunen ska utreda möjligheten att ordna gemensam värme inom 
befintlig sammanhållen bebyggelse. Lokalisering av boende och arbets-
platser ska göras så att behovet av transporter av material och människor 
minimeras. Kommunen ska arbeta för ett väl utbyggt kollektivt transport-
nät.



28 ANTAGANDEHANDLING

Avfall
Vid nybyggnation av flerbostadshus ska möjlighet till källsortering (miljö-
bod) finnas i anslutning till byggnaden.

Återvinningscentralen i Frövi tätort beräknas kunna tillgodose det behov 
som uppstår vid ett genomförande av planförslaget fram till 2030 med yt-
terligare ca 300 bostäder.

5.4.9 Miljö, Hälsa och säkerhet
Förorenade områden
Risken för markföroreningar ska beaktas tidigt vid exploatering. I sam-
band med detaljplanering ska regelmässigt en redovisning av tidigare 
verksamheter i området göras. Om förorenade områden ska bebyggas 
ska exploateringen föregås av en miljöteknisk markundersökning som 
klargör föroreningarnas omfattning och typ samt fastställer behovet av 
sanering för den planerade användningen.

I rapporten Förorenade områden i den fysiska planeringen - en vägled-
ning, framtagen av Länsstyrelsen i Östergötland, anges rekommendatio-
ner för bl.a. känslig och mindre känslig markanvändning. Rapporten ska 
tillämpas som en vägledning vid planläggning, lovgivning och tillstånds-
prövning.

Miljöfarliga verksamheter
Miljöfarlig verksamhet är allt ifrån utsläpp av föroreningar till mark, luft och 
vatten till sådant som orsakar olägenhet för omgivningen såsom buller, 
skakningar, ljus och strålning. För att få anlägga och driva vissa miljöfar-
liga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

För att utreda hur man söker tillstånd eller hur en anmälan går till så ska 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen kontaktas.

Översvämningsrisk
Ett effektivt sätt att skydda ny bebyggelse från översvämningar är att nya 
byggnader anläggs enligt en lägsta nivå för bostadsgolv som ligger på en 
högre nivå än den beräknade vattennivå som potentiella översvämningar 
kommer skapa. 

För att ta fram vilken nivå som är lämplig för sådan bestämmelse i kom-
mande detaljplaner och bygglov har bedömningen grundats på samma 
resonemang, utifrån teknisk konstruktion, om lägsta nivå för bostadsgolv 
som arbetades fram till fördjupningen av översiktsplanen för Lindesbergs 
tätort. Medelvattennivån i Väringen ligger ligger på en lägre nivå än med-
elvattennivån i Lindesssjön och en ny bedömning av utgångsnivå (över-
svämningsnivå) har därför gjorts. Därefter har samma säkerhetsmarginal 
lagts till för den tekniska grundläggningskonstruktionen som för Lindes-
bergs tätort.

Med stöd av PM fördjupning av översiktsplan, Lindesberg, 2014-09-09 
tillsammans med Översvämningskartering utmed Arbogaån (Myndighe-
ten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), 2013) föreslås en lägsta 
nivå för bostadsgolv för grundläggningsprincip platta på mark. Nivån ska 
förhindra personskador och större skador på byggnader.

I tidigare detaljplan i Frövi Detaljplan för Vibyn 1:4 m fl godtogs nivå för 
färdigt golv i bostadsutrymme på minst +34,2 m över nollplanet (RH00).

Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) tog 2013 fram en 
beräkning av olika översvämningsnivåer för att ge kommuner stöd i sin 
samhällsplanering. De beräknande nivåerna för Frövi är 100-årsflöde: 
+33,88, 200-årsflöde: +33,97 och Beräknat Högsta Flöde (BHF): +35,22 
(samtliga i höjdsystem RH00). Därtill finns 1977 års översvämning som 
låg på +33,65 m (RH00). 100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats 
till ett förväntat klimat år 2098 vilket måste tas hänsyn till vid användning 
av informationen. Flödet som uppmättes 1977 bedöms ha en återkomsttid 
på cirka 100 år.

100-årsflödet respektive 200-årsflödet avser det flöde som över en oänd-
ligt lång tidsperiod har en genomsnittlig återkomsttid på 100 respektive 
200 år. Flödet kan således inträffa flera gånger under en 100- respektive 
200-årsperiod.

BHF bygger på en systematisk kombination av kritiska faktorer som bidrar 
till ett flöde (regn, snösmältning, hög markfuktighet, högt vattenstånd i 
sjöar samt magasinsfyllning i reglerade vattendrag). Någon återkomsttid 
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kan inte anges för detta flöde, den ligger dock i storleksordningen cirka 10 
000 år.

Inbyggt i beräkningarna finns en viss osäkerhet. Speciellt är osäkerheten 
större vid BHF-flödet, jämfört med de lägre flödesscenarierna, eftersom 
BHF-flödet skiljer sig avsevärt från det flöde modellen har kalibrerats för. 

Bedömningen görs att den nivå för vilket vidare resonemang förs utgår 
från 200-årsflödet som har en högre grad av säkerhet i beräkningen samt 
uppvisar en risknivå som kommunen bedömer rimlig för tillkommande 
bebyggelse.

Utgångspunkten är att den konstruktion kring grundläggning och golv som 
behöver hållas från kontakt med vatten vid en översvämning ska utgå 
ifrån 200-årsflödet (klimatkompenserat) vilket är +33,97 m (RH00). 

I PM:et föreslås en marginal från den nivå från vilket man utgår ifrån på 
0,69 m, vilket i fallet Frövi blir +33,97 + 0,69 m = +34,66 m. Med en ad-

derad säkerhetsmarginal föreslås följande:  

• Föreslagen lägsta nivå för bostadsgolv är +34,7 m (RH00)

Detta förutsätter:

• Att torpargrund inte tillåts
• Att isolering inte tar upp fukt och utförs med förskjutna skarvar
• Att hus med källare utförs enligt beskrivning i PM med bland annat 

vattentät betong under nivån + 34,4 m (vid golvnivå +34,7 m).

Beroende på byggnaders konstruktioner kan nivån variera upp till 20 cm. 
För mer detaljerad information hänvisas till PM fördjupning av översikts-
plan, Lindesberg, 2014-09-09.

Det som delvis kan regleras i detaljplan och som bör diskuteras i planbe-
skrivningen är den påverkan höga vattennivåer kan ha på andra anlägg-
ningar än byggnader, såsom vägar, järnvägar, gång- och cykelbanor m.m. 
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Höga vattennivåer i mark utanför byggnaderna kan ge upphov till drift-
problem för andra infrastrukturanläggningar som VA- och elanläggningar 
som bör utformas så att dessa fungerar på avsett sätt även vid högvatten. 
Tillfällig översvämning av t.ex. grönytor och gångvägar längs vattendra-
gen borde dock kunna accepteras.

De som bor inom staden får inte bli isolerade vid högvatten, och marken 
bör inte heller planeras så att det uppstår andra vattenfåror som kan ero-
dera husgrunder och vägar.

Förutom ovanstående är även följande åtgärder viktiga för att minska 
riskerna:

Utgångspunkten är att en lägsta nivå för golv när det gäller bostadsända-
mål är +34,7 (RH00).

Marken bör då ligga över 200-årsflödet +33,97 (RH00) intill byggnaderna, 
dels för att undvika översvämning av marken intill husen, dels för att inte 
skada byggnaderna eller deras grundläggning. Vill man undvika hus utan 
höga socklar och utan betydande ramper eller trappor in till husen bör 
marknivån intill byggnad ligga maximalt 20 cm under golv, d.v.s. lägst på 
nivån +34,5 m (RH00) om lägsta golvnivå sätts till +34,7. För flerfamiljs-
hus med bostäder direkt på mark brukar nivåskillnaden mellan golv och 
mark vid fasad behöva vara mindre än 20 cm p.g.a. tillgänglighetsanpass-
ning och marken hamnar på lägst +34,6-34,7 vid fasad.

Offentliga byggnader, samhällsviktiga funktioner samt verksamheter med 
stor miljöpåverkan bör placeras på mark som inte riskeras översvämmas 
vid beräknat högsta flöde (BHF). Mer finns att läsa i Översvämningsrisk i 
fysisk planering, 2006.

Mindre och relativt okänsliga byggnader borde kunna accepteras med 
golv på lägre nivåer än bostadsutrymmen. Det kan gälla t.ex. separata 
mindre förråd och garage som ligger på nivåer strax under det som är 
acceptabelt för bostäder. Förslagsvis kan golvnivån för denna typ av 
byggnader accepteras på +34,4 varvid man med god marginal klarar 
200-årsflödet utan större skador.

För mer detaljer kring generella riktlinjer kring konstruktion och översväm-
ningsrisk se PM Fördjupning av översiktsplan, Översvämningsrisker och 
rekommendationer för framtida golvnivåer. (2014)

I Frövi är det ont om byggbar mark som möjliggör Frövis utveckling och 
dagens bostadstrend innebär att sjönära bostäder är attraktivt. Kraven 
på närhet till centrum och kollektivtrafik gör att vissa områden i Frövi som 
idag är utsatta för översvämningsrisk ligger i annars lämpliga lägen för or-
tens utveckling. Småbåtshamnen är ett exempel på ett område med stor 
utvecklingspotential, dock i ett översvämningsutsatt läge.

Översvämningshotade områden kan hanteras på olika sätt och ett stra-
tegikoncept som belyser tre tydliga förhållningssätt till hur vattenproble-
matik kan hanteras är ”Attack, Försvar, Reträtt”.För att kunna utnyttja den 
tätorts- och sjönära marken i Frövi på bästa sätt föreslås att en fördjupad 
översvämningsstudie utförs som fokuserar på de utvecklingsområden 
som är utpekade i den här planen.

• Strategin attack går ut på att bygga i det översvämningsutsatta områ-
det och samtidigt anpassa bebyggelsen med tekniska och fysiska lös-
ningar. Att lyfta bostadsytorna och skapa mindre känsliga funktioner 
i bottenplan är en lösning och flytande byggnader och amfibiehus är 
exempel andra vattenanpassade byggnadskonstruktioner som klarar 
höga vattennivåer. Man kan istället för att lyfta bostadsytor genom 
byggnadens konstruktion, även fylla upp området med massor för att 
på så vis höja marknivån.  

• Försvar går ut på att stänga ute vattnet från området. Det kan göras 
med till exempel skyddsbarriärer i form av upphöjda GC-vägar, upp-
höjd marknivå eller andra fysiska ingrepp. Försvarsåtgärder kan vara 
kostsamma men också möjliggöra större utvecklingspotential för det 
skyddade området. En annan fördel är att bakomliggande bebyggelse 
också kan skyddas. I försvarsstrategin finns dock vad som kallas för 
falsk trygghet och innebär att stora konsekvenser kan uppstå om för-
svarsskyddet inte skulle räcka till eller brista. 

• Reträtt innebär att översvämningshotade områden helt undviks och 
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ny bebyggelse lokaliseras i andra högre belägna områden. För den 
nya bebyggelsen ger detta störst säkerhet. Översvämningsrisken för 
andra intilliggande områden blir dock inte hanterad samtidigt som om-
rådet överlåts åt andra funktioner och tillåts att översvämningar sker 
framöver. Förhållningssättet innebär att planeringen utgår från att låta 
vattnet ta den plats det behöver.

En lägsta nivå för bostadsgolv kan enligt det här konceptet ses som en 
kombination av försvar och attack om områden i riskutsatta lägen medve-
tet bebyggs. Tre goda anledningar finns för att göra detta:

• Nya områden i attraktiva lägen kan då bebyggas
• Marken höjs till en nivå som gör området säkert från översvämningar
• Bakomliggande områden och bebyggelse skyddas också från över-

svämningar 

Att konfrontera vattnet är ett sätt att skydda sig från det. Vad som behöver 
utredas ytterligare är hur vattennivåerna i andra områden kan påverkas 
om vattnet stängs ute från den yta som det annars skulle ta i anspråk. 

I samband med att nya områden detaljplanläggs ska frågan om risk vid 
skyfall utredas nogrannare. Länsstyrelsens skyfallskartering kan vara en 
hjälp i arbetet med att lokalisera potentiella lågpunkter som kan skapa 
problem vid häftiga regn.

Ras- och skredrisk
I första hand ska ny bebyggelse undvikas inom områden med förutsätt-
ningar för ras och skred. Ny bebyggelse inom områden med förutsätt-
ningar för ras och skred ska föregås av geotekniska undersökningar som 
klargör riskerna samt anger vilka åtgärder som eventuellt krävs för att 
undvika skador.

Buller
Vid planering av ny bebyggelse ska man i detaljplanering ta hänsyn till de 
riktvärden som finns i förhållande till olika typer av buller. I Förordningen 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 2015:216, finns bestämmelser om 
riktvärden för buller utomhus från spår- och vägtrafik vid bostadsbyggna-

der. Inomhusvärdena för bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR). 

Ny offentlig service såsom skolor, vård och omsorg ska inte tillkomma 
inom områden som är utsatta för buller. Nya bostäder ska i första hand 
tillkomma inom områden som inte är utsatta för buller och där särskilda 
bullerskyddande åtgärder inte behöver vidtas.

Vid ny bebyggelse i närheten av en bulleralstrande verksamhet eller vid 
exploatering av en bulleralstrande verksamhet ska riktvärdena för buller 
säkerställas.

I utredningen Frövi. Översiktlig bullerkartering med åtgärdsförslag, 2016, 
Norconsult AB föreslås en rad åtgärder för att minska bullerproblematiken 
vid befintliga bostäder. För vidare information i frågan hänvisas till utred-
ningen.

Vibrationer
Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så att riktvärdet för vibratio-
ner säkerställs. Detta ska särskilt uppmärksammas i anslutning till järnvä-
gen och större vägar.

Lukt
De verksamheter som är källa till dålig lukt i området skall vägas in som 
en faktor vid planering och vid behov ska utredning tas fram för att se så 
att kvalitetsnormer inte överskrids vid tillkommande bebyggelse.

Markradon
Markradon ska uppmärksammas vid planläggning och lovgivning. Krav 
ska ställas på grundkonstruktionens utförande så att radongashalten
i ny bebyggelse underskrider gränsvärdet 200 Bq/m³ i inomhusluft. Hän-
syn måste även tas till att fyllnadsmassor kan påverka radonhalten.

Inom områden som utgörs av ett högriskområde eller normalriskområde 
för markradon ska bebyggelse normalt uppföras i radonsäkert respektive 
radonskyddat utförande. Inom områden som utgörs av ett lågriskområde 
för markradon kan bebyggelse normalt uppföras utan några radonskyd-
dande åtgärder. Oavsett på vilken typ av mark eller var i kommunen det 



32 ANTAGANDEHANDLING

ska byggas måste dock markradon beaktas. Detta eftersom det alltid 
finns radon i tillräckligt höga halter i jordluften för att det, om byggnaden 
är otät mot marken, ska kunna leda till radonhalter över gränsvärdet 
inomhus.

Rekommenderat radonskydd för nybyggnad finns formulerat i Boverkets 
rapport Åtgärder mot radon i bostäder, 2013.

Transport av farligt gods
I rapporten Farligt gods - riskhantering i fysisk planering, 2012 framtagen 
av Länsstyrelsen i Dalarnas län, föreslås en zonindelning som underlag 
för riskbedömning inom ett avstånd av 150 meter från transportleden. 
Zonerna har inga fasta gränser utan riskbilden för det aktuella området
är avgörande för bedömning av lämpligt avstånd. Persontäthet och ex-
ploateringsgrad är exempel på faktorer som påverkar risknivån. En

lämplig lokalisering innebär också att hänsyn tas till platsens unika förhål-
landen såsom topografi, meteorologi, bebyggelsens placering inom
området samt dess yttre och inre utformning. 

I rapporten anges riktvärden för olika typer av markanvändning som 
skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, inom ett område av 150 
meter från transportleden. 

Ny bebyggelse inom 150 meter från transportled för farligt gods ska risk-
bedömas. Bedömningen ska utgå från de platsspecifika förutsättningarna 
och den tilltänkta markanvändningen. Om riskerna anses betydande ska 
exploateringen föregås av en riskanalys.

Elektromagnetiska fält
Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas för miljöer där människor 
stadigvarande vistas kan sättas till 0,4 μT utifrån den vägledning som 
utarbetats av Socialstyrelsen i samråd med Boverket, Elsäkerhetsverket 
och Statens strålskyddsinstitut. Ny bebyggelse för stadigvarande vistelse 
ska placeras så att magnetfältsnivån från kraftledningar, järnvägens hög-
spänningsledningar och andra upphovskällor underskrider 0,4 μT.

Nya kraftledningar, master och andra upphovskällor av elektroniska och 
magnetiska fält ska uppföras så att magnetfältsnivån underskrider
0,4 μT för bebyggelse för stadigvarande vistelse. Skyddsavstånd mellan 
spänningsförande ledningar och olika verksamheter, vad gäller elsäker-
het, finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Djurhållning
Spridningen av allergener är beroende av de lokala förutsättningarna på 
platsen såsom antalet hästar, avstånd, förhärskande vindriktning, topo-
grafi och vegetation. I öppna landskap och i den förhärskande vindrikt-
ningen kan därför fortsatta och succesivt avklingande nivåer av allergener 
uppmätas på längre avstånd från hästgårdar än 50-100 meter.

Ny bebyggelse i närheten av djurhållning eller vid anläggande av djurhåll-
ning ska behovet av skyddsavstånd beaktas med hänsyn till de riktvärden 
som finns i Boverkets och Länsstyrelsernas vägledning (redovisade under 
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5.5 Prioriterade delområden 
I detta avsnitt presenteras planförslaget i ett antal prioriterade delområ-
den. Här fördjupas förslagen inom de olika områdena och mer detaljerade 
inriktningar ges för att ge tydligare underlag för kommande detaljplane-
ring.

5.5.1 Frövis kärna 
Frövis centrala delar präglas till stor del av vägar och byggnader som 
planlades och uppfördes under 1960- och 70-talet. Området har dock 
inslag av enstaka äldre kulturhistoriskt intressanta byggnader såsom sta-
tionshuset och hotellet. Runt de mest centrala delarna breder villakvarter 
ut sig som uppvisar hustyper av både äldre och nyare slag. 

Gatorna i de centrala delarna är breda och 
avstånden mellan husen är relativt stora. Det Bild från Järnvägsgatan ovan. Nedre bilden visar en flygbild över Frövis 

centrala delar.

avsnitt 6.10.11). Vid behov ska mer detaljerad utredning göras.

Skyddsavstånd
I Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för arbete finns rekommen-
derade skyddsavstånd för olika typer av verksamheter. Här redovisas 
olika verksamheters risker samt skyddsavstånd till framförallt bostäder.

Ny bebyggelse i närheten av en verksamhet med hög omgivningspåver-
kan eller vid exploatering av en verksamhet med hög omgivningspåver-
kan ska behovet av skyddsavstånd beaktas med hänsyn till de riktvärden 
som finns i Boverkets allmänna råd.

Det är angeläget att skyddsavstånd beaktas i den fysiska planeringen, 
dock måste hänsyn tas till de lokala förutsättningarna i det enskilda fallet. 
Ett riktvärde är inte juridiskt bindande utan fungerar som vägledning vid 
bedömningar.

Vid planering av nya områden är det viktigt att frågan om vatten för brand-
släckning, och frågan om framkomlighet för räddningstjänsten kommer 
med tidigt i processen.
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skapar goda möjligheter att utveckla utrymmet 
mellan husen, att skapa ett miljö som tilltalar 
gående och cyklister och som skapar en bättre 
balans med de idag storskaliga körbanorna.

 
Lika viktigt, som att skapa en behaglig miljö mellan husen, är att skapa 
attraktiva nya bostäder genom att förtäta den befintliga bebyggelsestruk-
turen. Genom nybyggnadsprojekt och ombyggnadsprojekt skapas bo-
städer som ges en närhet till handel och service och även en närhet till 
Frövi resecentrum med goda pendlingsmöjligheter både med buss och 
tåg. Den tyngdpunkt av handel och service som idag finns i Frövi, främst 
utmed Järnvägsgatan och Centralvägen, kan genom fler stationsnära 
boenden bibehållas och utvecklas. En gatumiljö som tilltalar inte bara 

bilburna utan i första hand fotgängare och cyklister kan skapa gångflöden 
som bidrar till ett mer levande centrum.

I tätortens innerområde (illustrerat på s. 34) gäller generellt att tillkom-
mande bebyggelse bör uppföras i 3-4 våningar och i ett fåtal lägen högre 
bebyggelse. På så sätt kan man skapa tillgängliga lägenheter med hiss 
och i vissa tillkommande högre byggnader även få utsikt över Väringen. 
Tillkommande bebyggelse ska ansluta på ett naturligt sätt till den gatu-
struktur som finns i Frövi idag. Vid nyplanering av hus i mer än 3-4 vå-
ningar bör en bedömning göras i varje enskilt fall av påverkan på stadsbil-
den. 

Sjövallen är en framtida exploateringsyta för sjö-
nära boende i kombination med att parkytan vid 
Väringens strand utvecklas. 

För att uppnå hög täthet i innerområdet förordas en högre exploaterings-
grad och ett tomtexploateringstal som bör var högre än 0,9. Vid exploate-
ring av enstaka lucktomter kan exploateringstalet bli lägre.

Målet bör vara en blandad bebyggelse som gynnar användning över 
dygnet. Här kan såväl bostäder som service och handel förekomma. 
Handel samt andra serviceinriktade ändamål ska vara lokaliserade till bot-
tenvåningen. Ovan en bottenvåning med handel eller service kan kontor 
alternativt bostäder lokaliseras. Entréer till tillkommande byggnader ska 
generellt vara orienterade mot gatan för att bidra maximalt till liv och 
rörelse utmed gatorna. Bottenvåningarna ska generellt vara öppna och 
inbjudande med skyltfönster och entréer. Alternativ till handel och service 
i bottenvåningen kan vara olika typer av attraktiva samlingslokaler för 
föreningsverksamhet eller annan liknande verksamhet.

Den nya bebyggelsen får vara ett avtryck från idag och kommunen vill 
uppmuntra nytänkande arkitektur som kan samspela med den befintliga 
bebyggelsen och bidra till att göra Frövi attraktivt som ort. Den viktiga 
roll som resecentrum spelat historiskt och även spelar idag bör stärkas 
genom att stationshuset och kringliggande funktioner ges goda förutsätt-
ningar att utvecklas på ett sätt som stärker det kollektiva resandet. 

Frövi centrum. Området som definerats som gränsen mellan ”innerområ-
det”  och ”ytterområde” har markerats med svartstreckad linje.

Sjövallen
Sjövallen
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Det är viktigt att arbeta för att förstärka kopplingen 
från Frövis centrala delar ner till Väringen. 

Därför bör i första hand Järnvägsgatan i hela sin sträckning utformas för 
att underlätta gång- och cykeltrafik och för att skapa en trivsam gatumiljö.

Den bebyggelse som ligger i ytterområde, med en mer villapräglad 
bebyggelse, kan kompletteras med tvåvåningsbebyggelse där enstaka 
högre byggnader kan prövas vid behov. För att uppnå en måttlig täthet i 
yttreområde förordas ett tomtexploateringstal som bör var högre än 0,4. 

Frövi saknar ett torg vilket gör att det finns ett behov av att skapa en yta 
som kan fylla den funktionen. 

Det breda vägområdet som bl a finns utmed 
Centralvägen, mellan Väringsgatan och 
Järnvägsgatan, ger en möjlighet att utveckla 
allmänplatsytan intill körbana och gång- och 
cykelväg till en avlång torgyta.

Då Frövi genomkorsas av både väg och järnväg med tunga transporter, 
samt ligger i anslutning till industriverksamheter, så är buller en faktor att 

ta hänsyn till vid planering för nya bostäder och övrig känslig markan-
vändning. All tillkommande bebyggelse behöver rätta sig efter gällande 
riktlinjer för buller i sin utformning. 
 
Trafik
När det gäller parkering så är handeln i en mindre ort som Frövi beroende 
av att människor kan parkera både cykel och bil relativt nära målpunkten. 
För att detta ska vara möjligt bör man se över parkeringssituationen och 
vid behov tidbegränsa parkeringar så att de parkeringsplatser 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 är av stor vikt att det finns lämpliga 
parkeringar för olika syften: pendlarparkering, 
boendeparkering och besöksparkering till 
butiker och övriga funktioner i orten. 

Vid planering av nya gång- och cykelvägar är det 
även viktigt att cykelparkeringar ses över och 

Parken vid korsningen Järnvägsgatan/Centralvägen. 

Utrymmet mellan husen och vägbanan utmed del av Centralvägen.
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nya bör anläggas i direkt anslutning till stora 
målpunkter såsom t ex resecentrum.

Grönstruktur 
I de centrala delarna av Frövi råder brist på grönytor vilket gör att det är 
viktigt att de som finns utformas för att vara attraktiva och funktionella 
parkytor. Parken intill korsningen Järnvägsgatan / Centralvägen är den 
största parkytan i Frövis centrala delar och fyller i och med det en viktig 
funktion. En så exponerad och central yta ställer extra höga krav på sköt-
seln, utformning och tillgänglighet. 

Tätortskärnans närhet till Väringens strand gör att en utveckling av all-
männa vistelseytor i sjönära lägen gynnar de centrala delarna, framförallt 
genom att skapa ett attraktivt stråk mellan centrum och Väringen. Prome-
nadstråket längs sjön bör fortsätta utvecklas och där det är möjligt kopp-
las samman med andra grönytor utmed stranden. I anslutning till tillkom-
mande bostadsbebyggelse på Sjövallen bör plats ges för användningar 
så som park, lekplats, café/restauranger etc.

Eftersom andelen hårdgjorda ytor i centrum är stor är de gröna ytornas 
betydelse för fördröjning av dagvatten desto viktigare. Vid nyexploatering 
behöver man därför se över behovet av nya grönytor som kan hjälpa till 
att ta hand om dagvatten.

5.5.2 Nytt verksamhetsområde, norra verksamhetsområdet
Örebro med omnejd kallas med all rätt logistikregionen. Tanken är att flera 
orter och aktörer ska kunna bidra till att alla i regionen utvecklas tack vare 
tillgång till bl a kompetens och tillgänglig kapacitet. 

Det aktuella området i norra delen av planområdet, på norra och södra 
sidan om Fröviforsvägen, är obebyggt och gränsar i söder mot den sam-
lade bostadsbebyggelsen och ett befintliga äldre verksamhetsområde. 
Västerut gränsar området mot BillerudKorsnäs pappersbruksområde med 
tillhörande industrispår. 

En del av områdets attraktivitet ligger i att Frövi 
har ett fördelaktigt läge avseende spårkopplingar 
som sträcker sig i fyra vädersträck. 

Även det övergripande vägnätet ger goda förutsättningar i och med det 
relativt korta avståndet till både riksväg 50 och europaväg E18/E20. 

Bildens övre högra hörn visar det planerade verksamhetsområdet.
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Inriktningen för norra verksamhetsområdet 
föreslås i huvudsak bli lager, industri och sällan-
köpshandel.

Området är småkuperat och består av en blandning av moränhöjder, 
berg i dagen och torvmarker. Förutsättningarna för väg- och spårbyggnad 
bedöms vara god i större delen av området. Dock behöver detaljerad 
geoteknisk undersökning arbetas fram för att bestämma grundläggnings-
förutsättningarna inför att konkreta förslag på byggnationer arbetas fram. I 
och med ett möjligt fokus för området på logistikverksamhet så har möjlig-
heten att inkludera ett industrispår genom området studerats och bedömts 
fullt genomförbar, något som skulle hjälpa till att skapa grunden till en väl 
fungerande kombicentral. 

Området genomkorsas av ett antal större luftsburna kraftledningar och 
bedöms i nuläget inte nödvändiga att flytta för att skapa ett funktionellt 
verksamhetsområde. Senare detaljplaneläggning får utreda om det tek-
niskt och ekonomiskt är lämpligt och nödvändigt att flytta dessa.

Vid utformning av området är det mycket viktigt 
att hålla flexibilitet inför de behov och krav som 
kan uppkomma från framtida fastighetsägare i 
området. 

Det är viktigt att arbeta fram en grundstruktur för vägar, spår samt tek-
niska system som kan fungera i olika alternativa lösningar. En viktig funk-
tion för området är att det ska utformas för att kunna hantera tågset på 
850-1050 m med terminal för lastning/ lossning samt upplag av gods. En 
annan viktig funktion är att möjliggöra att terminalområdet kan förses med 
spåranslutningar mot befintlig järnväg både mot öster och väster. Detta 
innebär stora förenklingar vid rangering, förflyttning av lok mm.

Dagvatten
Området kommer bestå av stora delar hårdgjord yta vilket gör att en stor 
mängd dagvatten kommer behöva hanteras. Befintliga ledningar kom-

mer inte kunna hantera området vilket göra att dagvattenhanteringen till 
största delen bör ske i öppna lokala system för att undvika kostsamma 
uppgraderingar av ledningssystemet. Dammar ger både en uppsamlande 
och utjämnande funktion och kan därmed förhindra att utsläpp i området 
riskerar nå Fröviån. Det behöver utredas närmare om det är möjligt att 
leda dagvatten via västerut mot Fröviån.

Byggnaderna kan t ex utformas med gröna tak som med vegetationens 
hjälp samlar upp, fördröjer och renar dagvatten. Närmare studier kring 
dagvattenlösningar sker i samband med framtagande av detaljplan. I 
kommande detaljplaner för området måste även skyddsavstånd mot intill 
liggande bebyggelse säkras för att hantera faktorer som buller och risk. 
Därtill behöver en naturinventering göras för att undersökan de värden i 
form av bl a biotoper, sumpskogar, moränhöjder som finns i området.

Trafik

För att minska belastningen från tung trafik för 
tätortsbebyggelsen i Frövi finns behov av en ny 
bro över järnvägen i Frövis centrala delar. 

En sådan bro kan leda om tung trafik från känsligare delar av tätorten till 
vägar och områden som är mer anpassade till det buller och risk som är 
förknippade med tunga transporter (se markering A i kartan på sidan 38). 
All tung trafik till området ska ske via anslutningsvägen från väg 249 in 
mot Frövifors eller via en ny bro över järnvägen väster om Stenfallsgatan. 
(se även översiktlig karta ”tunga transporter” under 5.4.4 Kommunikatio-
ner.

Det nya verksamhetsområdet behöver utformas 
med gång- och cykelvägar för att möjliggöra bil-
fri anslutning för såväl arbetande i området som 
för besökare. Särskilt viktigt är gång- och cykel-
länkar till och från resecentrum.

Det motionsspår som finns mellan tätbebyggelsen och det föreslagna in-
dustriområdet kommer sannolikt påverkas i sin norra del vid en utbyggnad 
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av området. En eventuell minskning av dagens motionsspår ska ersättas 
av en lika lång, eller längre del öster om dagens motionsspår. 

Mötet mellan det tillkommande industri- och verksamhetsområdet och den 
befintliga bebyggelsen i söder kräver noggranna överväganden. 

En behaglig övergång mellan verksamheter och bostäder behöver skapas 
där faktorer så som t ex buller, sikt, risk och funktion behöver studeras 
nogrant för att kunna möjliggöra en lämplig bufferzon som följer rådande 
riktvärden och riktlinjer. Det gäller även buffertzoner utmed tillfartsvägar 
och järnvägar.

Det finns en tydlig inriktning från Lindesbergs kommun att arbeta för miljö-
mässigt goda och hållbara lösningar.

5.5.3 Tätortsnära verksamhetsområde
Det befintliga verksamhetsområdet i anslutning till tätbebyggelsen (ytan 
markerad med B i kartan till vänster) ska på sikt endast innehålla verk-
samheter utan omgivningspåverkan som utifrån aktuella lagar och plane-
ringsriktlinjer kan kombineras med det korta avståndet till bostäder. I dia-
log med verksamhetsutövare och fastighetsägare är målet att successivt 
finna lösningar där mark erbjuds i norra industriområdet för verksamheter 
med omgivningspåverkan.

5.5.4 Bangården 
Bangården, som ligger i anslutning till det tätortsnära verksamhetsom-
rådet, i centrala delarna av Frövi är en viktig del i att skapa en väl fung-
erande transportinfrastruktur i orten. Bangården behöver förlängas för 
att möjliggöra rangering av längre tåg. Svensk standard är 640 m men 
Europeisk standard är 750 m. 

Om möjlighet skapas att rangera tåg på 750 m i Frövi kan fler tåg med 
gods som ska till Stockholmsregionen tas emot, dit många transporter är 
på väg. Omlastning från tåg till lastbil kan då ske närmare flertalet desti-
nationer, tillskillnad från dagens utgångspunkt i Hallsberg, vilket skapar en 
miljönytta då många mil med lastbil kan ersättas med det miljövänligare 
alternativet tåg.

I nuläget ställs dessa tåg i Hallsberg, varvid lastbilar tar vid. Möjligheten 
med en bangård med kapacitet för 750 m tåg skapar konkurrens mot last-
bilstransporterna, särskilt när dygnsvinsten för tågtransporter är 2,9 dygn, 
något som kan göra att fler transporter sker med tåg än med lastbil (som 
också behöver stanna för att sova i intervaller). 

Den plankorsning som i dag finns i anslutning till bangården, vid Stenfalls-
gatan, har nyttjats av verksamheter knutna till bangårdens verksamhet. 
Transporter till bangården kommer behöva nå området från de två infarter 
för tunga transporter som tillskapas för verksamhetsområden norr om 
spåren (se karta under 5.4.4 Kommunikationer).

Trafikverket planerar att stänga plankorsningen vid Stenfallsvägen och 

Befintligt tätortsnära verksamhetsområde och bangård. Framtida 
broar över järnvägen är markerad med A respektive C.

A
B

C
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Prioriterade tätortsnära grönområden är markerade i kartan.

Elljusspåret nordväst om tätorten.

kommer i samband med det bygga en gång- och cykelbro över bangår-
den. Placering och utformning av denna bro behöver utredas noga för 
att form och funktion ska bidra till att lyfta Frövi som ort (länk markerad 
med C i kartan på s. 38).

5.5.5 Tätortsnära natur- och rekreationsområden 
Frövi tätort omges av intressanta skogsområden för rekreation men det 
finns inte lika stor möjlighet till ostörda tätortsnära rekreationsområden 
som ligger i anslutning till bebyggelsen. 

Tre större och två mindre områden har iden-
tifierats som extra intressanta och bör därför 
prioriteras vid utveckling och tillgängliggöran-
de av tätortsnära natur.

Område 1
Vid utbyggnad av det nya verksamhetsområdet, sk norra verksamhetsom-
rådet, behöver del av den mark som idag fungerar som motionsspår tas i 
anspråk. Det innebär att ett nytt område för närrekreation behöver identi-
fieras för att kompensera den del som förloras. Motionsspåret som finns i 
området och som anknyter till idrottsplatsen behöver endast kapas av vid 
den nordligaste delen som berörs av det nya verksamhetsområdet. I och 
med att ett motionsspår med fördel ligger i anslutning till en idrottsplats så 
har området intill Mariedal bedömts som lämpligt.

För att möjliggöra en mjuk övergång mellan 
norra verksamhetsområdet och bostadsbebyg-
gelsen så bevaras ett grönstråk  som utvecklas 
vidare mot rekreation och motion.

1

2

3

4

5
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Området består delvis av skog men också åkermark. Åkermark som som-
martid är svår att nyttja till motion men vintertid används till skidspår. 

Inom naturstråket föreslås att motionsspåret får en ny förlängning i öst-
västlig riktning. På detta vis kan det befintliga motionsspåret till stor del 
behållas och spåret som helhet utvecklas. Att bevara skog i området är 
viktigt så en skogsbarriär kan att fungera som naturligt bullerskydd från 
industriområdet samtidigt som det skapar en visuell avskärmning för invå-
narna. 

Område 2
I takt med att mark söder om viken blir intressant för bostadsbebyggelse 
så uppstår också ett behov av rekreationsområden. Området består till 
största delen av skog och ligger strax norr om den befintliga glesa bebyg-
gelsen utmed vägen till Hinseberg. Förutom områdets närhet till befintlig 
och tillkommande bebyggelse så lämpar det sig då det i framtiden passe-
ras av strandpromenaden runt viken.

Område 3
Området ligger i förlängningen av strandpromenaden utmed Väringens 
norra strand och har  en viktig funktion som ett tillgängligt grönområde för 
boende i tätortens östra delar. Området ska utvecklas och tillgängliggöras 
för att ge orten och tillkommande bebyggelse ett mervärde. Området är 
i stora delar sankt vilket innebär att investeringar i tillgänglighet är viktigt 
och nödvändigt för att öppna upp området för besökare.

Området är till stor del skyddat som biotopskydd och naturvårdsavtal 
mellan Skogsstyrelsen och Lindesbergsbostäder (LIBO). Längs stranden 
växer värdefulla tallar och skogen har skötts för att gynna och förstärka 
lövvärden kring Väringen. Framtida utveckling måste ske  varsamt.

Område 4
Området omgärdas i öster av järnvägen och i väster att villabebyggelse. 
Området bör bevaras och utvecklas som ett nära grönområde för de 
boende i intilliggande bostadsområde. I och med att bostäderna är av-
skurna av både järnvägen och Bergslagsvägen så är möjligheterna att nå 
grönområden längre bort något mer begränsade än för andra områden. 

Barriärer av den typen ställer högre krav på intilliggande grönytor.

Område 5 
Området ligger utmed järnvägen vilket gör att det inte är lämpligt för bo-
stadsbebyggelse med tanke på bullernivåer från passerande tåg. Områ-
det kan dock utgöra ett nära grönområde för den tillkommande bebyg-
gelse som föreslås strax söder om området. Den västra delen av området 
är extra viktigt då det finns bevarad skog som bl a besöks av elever och 
lärare från Fröviskolan.

Utveckling av strandpromenaden
Ett av Frövis styrkor är det fantastiska läget intill Väringens strand och det 
är något som kommunen vill lyfta fram och utveckla för boende i Frövi och 
för besökande utifrån.

Värdet av promenadstråk med god tillgänglighet i trevliga sjönära natur-
miljöer är en stor tillgång för vilken tätort som helst och det är utifrån detta 
perspektiv som en promenadslinga runt Väringens nordvästra vik skulle 
vara av stor glädje och nytta. Delar av den slinga som föreslås i mark- 
och vattenanvändningskartan är ritad över privata fastigheter som har 
mark ner till vattnet, och i vissa fall del av Väringen. 

En dialog om utvecklingen av strandpromenaden 
runt viken ska ske med fastighetsägare utmed 
stranden och när överenskommelse och möjlig-
het ges ska kommunen köpa till de delar av mark 
som kan bli pusselbitar i att skapa en samman-
hållen sjönära länk.
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5.5.6 Nya bostadsområden 
Enligt Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 är det underskott på 
bostäder i Lindesbergs kommun som helhet och det gäller samtliga olika 
typer av boenden som undersökts, dvs bostäder för personer med funk-
tionsnedsättning, ungdomar, studenter, nyanlända och särskiltboende för 
äldre. I rapporten fastslås att det också mer specifikt råder stor efterfrå-
gan på bostäder i Frövi.

Det faktum att stora delar av marken runt Väring-
en är obebyggd, i kombination med det fantas-
tiska läge som Frövi har intill Väringens strand, 
gör att en rad områden kan föreslås för bostads-
utveckling. 

Områden som föreslås inom strandsskyddat område kommer prövas i 
samband med detaljplaneläggning efter de särskilda skäl som redovisas i 
7 kap § 18c miljöbalken.

Enligt 3 kap 4 § i miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas 
i anspråk för bebyggelse om det behövs för att tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse som inte kan tillgodoses på en annan plats. I det här 
fallet handlar samhällsintresset om att skapa attraktiva boendemiljöer, 
ett mer diversifierat bostadsbestånd och en bättre fungerande flyttkedja. 
Genomförandet av planen bedöms därmed långsiktigt ge fördelar för 
samhället.

Den slutliga placeringen, i detalj, av tillkommande bostadsområden 
kommer ske efter nogrann utredning kring var den mest brukningsvärda 
jordbruksmarken är för att bevara så mycket jordbruksmark som möjligt 
och samtidigt realisera bostadsprojekten. Frågan kommer utredas i detalj 
i samband med framtagande av ny detaljplan för respektive område.

Här föreslås ett antal områden för bostadsutveckling. Områdena har olika 
förutsättningar och ges olika prioritet beroende på:
-   Närheten till centrum och tågstationen
-   Om marken är kommunal- eller privatägd
-   Vilka geotekniska förutsättningar som råder

-   Förutsättning för teknisk försörjning
-   Riskbilden av bland annat buller och översvämningar
-   Naturvärden och skyddsområden

I samband med bostadsprojekt, liksom tidigare nämnts för verksamheter, 
så är det viktigt att man tidigt lyfter frågan om vatten för brandsläckning, 
och frågan om framkomlighet för räddningstjänsten.

Mariedal (hög prioritet) B1
Det naturnära Mariedal med sin befintliga naturnära lägre bebyggelse kan 
kompletteras med sammanhängande lägre bebyggelse upp till två vå-
ningar. Bebyggelsen ska samspela med befintlig bebyggelse i skala och 
täthet och enstaka högre byggnader kan prövas vid behov. Ett annat av 
områdets styrka är att det ligger intill det utpekade grönområde som ska 
utvecklas för rekreation och motion.

Del av området ligger idag i en lågpunkt vilket innebär risk vid skyfall. Frå-
gan behöver utredas vidare i samband med detaljplanläggning.

Sjövallen (hög prioritet) B2
Ytan har en ur många aspekter central plats i Frövi. En central plats rent 
lägesmässigt i orten, en central plats som utgångspunkt för rekreation och 
en central plats i historien då ytan pekades ut som en samlingsplats för 
boende i Frövi i gamla stadsplanen.

Platsen har förutsättningar att i framtiden fungera både som parkyta, i den 
del som ligger närmast vattnet, och samtidigt möjliggöra för nya attraktiva 
bostäder i sjönära läge. Parkytan utformas till en attraktiv park med en rad 
inslag som lockar till aktivitet och vistelse. Placeringen innebär förutom en 
närhet till vattnet även tillgång till handel, service och kollektivtrafik inom 
400 meter.

Tillkommande bebyggelse ska respektera befintlig bebyggelse och place-
ring och höjd ska regleras så att negativ påverkan blir så liten som möjligt. 
Bebyggelse bör ligga på 2-4 våningar, men enstaka högre byggnader kan 
prövas vid behov. 
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Det föreslagna området ingår i markavvattningsföretaget Lia-Vibyns 
dikningsföretag av 1932. En exploatering kan påverka företaget så att en 
omprövning krävs.

Prästryggen  (lägre prioritet) B4
Attraktiv mark som ligger i anslutning till några av Frövis befintliga villor 
utmed Centralvägen öster om ortens kärna. Området ligger naturnära 
med några hundra meter ner till Väringen och strandpromenaden. I och 
med närheten till befintlig verksamhet öster om Tersmedens väg så be-
höver frågan om eventuella markföroreningar och övriga miljöstörande 
faktorer utredas. Bebyggelsen kan även komma att behöva anpassas i 
utformning för att riktlinjer för buller ska uppfyllas.

Området kombinerar närhet till vatten och natur. Pga att det aktuella om-
rådet ligger nära Väringens normalvattennivå så behöver även här frågan 
om översvämningsrisk hanteras vid detaljplanläggning. 

Åsen strax väster om området är ett registrerat fornminne som enligt 

Frågan om översvämningsrisk behöver studeras i samband med detalj-
planläggning. 

Åsen (lägre prioritet) B3
Kommunen har redan utökat tätortsbebyggelsen genom att arbeta fram 
en detaljplan för villabebyggelse på andra sidan Väringen i det nya bo-
stadsområdet Vibyn. Tomterna ligger i ett attraktivt sjönära läge och det 
finns en vilja att skapa möjlighet för ytterligare en samling bostäder söder 
om dagens Vibyn. Marken består i dagsläget i huvudsak av åkermark 
med mindre inslag av träd och genomkorsas även av ett dike som avvatt-
nar åkermarken.

Utvecklingen av ytterligare områden är beroende av en väl fungerande 
gång- och cykelkoppling in mot centrum, både den norra vägen via 
Centralvägen och den södra framtida vägen över Kaninholmen. Liksom 
tidigare redovisade områden intill Väringens strand så måste översväm-
ningsrisken hanteras på ett tillfredsställande vis i kommande detaljplan.

Parkområdet Sjövallen intill Väringens strand.
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Riksantikvarieämbetet är platsen där prästen Svederus planterat ekar i 
början av 1800-talet. Vid planläggning behöver man ta hänsyn till detta 
fornminne. 

Stenbacken (lägre prioritet) B5
Verksamheten i korsningen lv 842 / Tersmedensväg är av sådan karaktär 
och i en sådan placering att den utifrån dagens planeringsidel bör ligga 
längre från bostäder än vad den gör i dagsläget. När möjlighet uppstår, 
i samförstånd med markägaren, bör verksamheten erbjudas en plats 
inom det nya industriområdet för att lämna plats till nya bostäder. Platsen 
lämpar sig för bostäder genom att det ligger i kollektivtrafikstråk, cykel- 
och gångavstånd till ortskärnan och i ett naturnära läge. Utvecklingen av 
denna yta blir ytterligare intressant då gång- och cykelväg utmed central-
vägen/länsväg 842 är utbyggd.

Utformning av bebyggelsen behöver grunda sig på det faktum att buller 
från vägen är på en sådan nivå att en tyst sida på byggnaden behöver 
uppnås. Det finns även en registrerad markförorening vilket behöver utre-
das under detaljplanprocessen.

Frågan om översvämningsrisk behöver studeras i samband med detalj-
planläggning. 

Museijärnvägsområdet (lägre prioritet) B6
Intill museijärnvägen ligger en mindre del åkermark som är både kol-
lektivtrafiknära och sjö- och naturnära. Området har förutsättningar för 
att rymma huvudsak radhus och villor upp till två våningar. Radhus eller 
radhusliknande byggnader, där en tyst sida kan skapas, är aktuellt mot 
Centralvägen för att hantera bullernivåerna.  

Området ligger nära reningsverket vilket gör att lämpligt avstånd till bostä-
der behöver utredas i detaljplanskedet. Lämpligt skyddsavstånd avgörs 
bl a av förhärskande vindriktning, avloppsanläggningens tekniska utform-
ning och vilka processer som används vid rening.

Frågan om översvämningsrisk behöver studeras i samband med detalj-

planläggning.

Harkens udde (lägre prioritet) B7
Området är ett av de mest sjönära i planförslaget. Marken ligger strax sö-
der om kyrkan på en del som idag används som åkermark. Avståndet till 
centrum är ca 1 km och ansluter till strandpromenaden på sin södra sida. 
Området har förutsättningar för att rymma huvudsak radhus och villor upp 
till två våningar. Här liksom i andra sjönära lägen finns risk ör översväm-
ning och behöver utredas närmare vid detaljplanläggning. 

I backen längst bort mot Prästryggen finns idag en mycket populär pul-
kabacke som också i medborgardialogen med barn framkommit som en 
viktig plats. Att bevara goda förutsättningar för pulkabacken är viktigt vid 
en utveckling av området. Även hur tillkommande bebyggelse förhåller sit 
till kyrkogården är en viktig aspekt.

Del av Heden 1:11 (lägre prioritet) B8
Området ligger kollektivtrafiknära utmed Centralvägen och kommer enligt 
planförslaget ligga strax söder om det utpekade grönområdet utmed järn-
vägen. Utbyggnaden har potential att bli ett naturlig förlängning av Frövis 
villabebyggelse under förutsättning att man håller sig till det område inom 
B8 som enligt bullerutredningen är lämpligt. Vill man lägga sig närmare 
vägen eller järnvägen bör radhusliknande lösningar studeras så en tyst 
sida kan skapas. Området beräknas rymma huvudsak villababyggelse där 
bullernivåerna så tillåter, i övrigt radhus eller radhusliknande bebyggelse.
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6. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

I detta kapitel beskrivs de nuvarande planeringsförutsättningarna inom 
planområdet. Både allmänna intressen och riksintressen beskrivs här 
under respektive kategori.

I andra kapitlet i Plan- och bygglagen anges de intressen som är allmän-
na intressen och som kommunen ska ta hänsyn till, tillämpa och följa i 
planer och beslut enligt lagen. Utgångspunkterna är att mark- och vatten-
områden ska användas till det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

I detta kapitel redovisas de allmänna intressen som har bedömts som 
relevanta för fördjupningen av översiktsplanen samt de riksintressen som 
berörs inom planområdet.

6.1 Riksintresse 
Riksintressen är mark- och vattenområden som är av nationell betydelse 
för något av de syften som anges i 3 och 4 kap. MB. Dessa områden ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada, försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av dem eller motverka dem.

6.1.1 Kulturmiljövården
Inom planområdet finns ett område av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. 6 § MB. På uppdrag av länsstyrelsen har en rapport tagits 
fram med fördjupade beskrivningar av sådana områden inom den norra 
delen av länet. I rapporten föreslås en revidering av samtliga riksintres-
sens beskrivningar samt en geografisk utvidgning av dessa områden. 
Länsstyrelsen kommer att påbörja arbetet med att utvärdera och ta ställ-
ning till rapporten, för att därefter ha en dialog med kommunen.

Hinseberg
Hinseberg är en gammal herrgårdsmiljö som idag används som Sveriges 
största kvinnofängelse och är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. 
Området ligger på södra sidan av Väringens nordligaste vik mitt emot 
Frövi tätort. Gården har ett ursprung som medeltida storgods med beva-
rad 1800-tals bebyggelse. Riksintresset gäller kulturmiljövård av befintlig 

herrgårdsmiljö och innefattar den medeltida godsbildningen med en herr-
gårdsbyggnad från 1803, ett nygotiskt utsiktstorn från 1840 och en flottbro 
från 1836. Den ursprunliga flottbron är sedan ett antal år riven och ersatt 
av en ny. I riksintressemiljön ingår även ett transformatortorn från tidigt 
1900-tal samt en förrådsbyggnad från samma tidsperiod.

Området är avspärrat från allmänheten med höga stängsel och ianspråk-
tar även större delen av Kaninholmen, den lilla ön mellan Frövi tätort och 
Hinseberg. 

6.1.2 Anläggningar för kommunikation 
Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för trafiksla-
gens anläggningar. Inom planområdet finns ett område av riksintresse för 
kommunikation enligt 3 kap. 8 § MB.

Hinseberg. Utsträckningen av riksintresset för kulturmiljövården.
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6.2 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras 
med stöd av 5 kap. MB och beslutas av regeringen. I dag finns MKN 
för utomhusluft, olika föroreningar i fisk- och musselvatten, omgiv-
ningsbuller samt vattenförvaltning. De anger den lägsta godtagbara 
miljökvaliteten som människan eller miljön anses tåla. Kommunen 
är ansvarig för att miljökvalitetsnormerna uppfylls. 

6.2.1 Utomhusluft
Luftföroreningar som finns utomhus kommer från olika källor. Ex-
empel på sådana är trafik, uppvärmning, långdistanstransport och 
industriprocesser. Luftföroreningar som påverkar hälsa och miljö 
på ett negativt sätt är exempelvis partiklar (PM10, PM2,5), ozon, 

Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen
Bergslagsbanan är av nationell betydelse och sträcker sig mellan 
Frövi-Borlänge-Gävle. Banan ingår i det utpekade strategiska gods-
nätet. 

Godsstråket genom Bergslagen är av nationell betydelse och 
sträcker sig Mjölby-Hallsberg-Avesta-Krylbo-Storvik. Banan ingår i 
det utpekade strategiska godsnätet. 

6.1.3 Riksintresset för totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket 
miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i 
andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält 
och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekre-
tesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till 
spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen 
av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.

Inom Frövi tätort finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. 
De riksintressen som inte redovisas öppet kan framför allt påverkas 
av uppförandet av höga byggnadsobjekt så som höga byggnader. 
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- 
och bygglovärenden.

bensen och kväveoxider, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. 
Lindebergs kommun ska arbeta för att miljökvalitetsnormerna för utom-
husluft uppfylls.

I förordningen (2010:477) om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft 
anges dels föroreningsnivåer som inte får överskridas eller som får över-
skridas endast i viss angiven utsträckning, dels föroreningsnivåer som 
”skall eftersträvas”. I tabellen nedan redovisas miljökvalitetsnormerna för 
kvävedioxid (NO2) och partiklar som PM10.

Enligt Naturvårdsverket handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
(Luftguiden 2014:1) bör inte miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet tilläm-
pas för följande fall:
• Luften på vägbanan som enbart fordonsresenärer exponeras för (nor-

merna ska dock tillämpas för luften som cyklister och gående expo-
neras för på trottoarer och cykelvägar längs med vägar och i vägars 
mittremsa)

• Där människor normalt inte vistas (t.ex. inom vägområdet längs med 
större vägar förutsatt att gång och cykelbanor ej är lokaliserade där)

• I belastade mikromiljöer, t.ex. i direkt anslutning till korsning eller vid 
stationär förorenad frånluft. I gatumiljö bör därför luften där normer 
tillämpas vara representativ för en gatusträcka på >100 m och och ha 
ett avstånd till närmaste korsning på >25 m.

När det gäller att bedöma huruvida en miljökvalitetsnorm överskrids eller 
ej och om det finns behov av ett åtgärdsprogram har Naturvårdsverket 
beaktat de förutsättningar som kan betraktas för ett normalår. För att be-
döma nivåerna på halterna under ett normalår använder Naturvårdsverket 
i första hand, ”Års täckande mätdata från aktuell plats under helst den se-
naste femårsperioden med beaktande av rådande trend för utvecklingen 
av halterna” (Naturvårdsverkets Handbok 2014:1).

6.2.2 Fisk och musselvatten
Planområdet ligger i närheten av Fröviån inom Norrströms huvudavrin-
ningsområde och avvattnas via Väringen. Väringen mynnar ut i Arbogaån. 
Ingen av dessa vatten ingår i Naturvårdsverkets förteckning över fisk- och 
musselvatten som ska skyddas.
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6.2.3 Omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, såsom de i dag är formulerade, 
gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdspro-
gram för kommuner med fler än 100 000 invånare. Kommunen har dock 
(2016) genomfört en översiktlig bullerkartering med åtgärdsförslag som 
behöver inkluderas i samband med detaljplanläggning. Se bilaga: Frövi. 
Översiktlig bullerkartering med åtgärdsförslag, 2016.

6.2.4 Vattenförvaltning 
Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grund-
vatten. Inom vattenförvaltningen har en klassning av alla vattens kemiska 
och ekologiska status gjorts, miljökvalitetsnormer har antagits.

Fröviån, som utgör en del av Arbogaån mellan Vedevågssjön och Vä-
ringen, uppnår i dag s.k. måttlig ekologisk status men uppnår inte god  
kemisk status.

Väringen uppnår i dag s.k. måttlig ekologisk status. Däremot uppnås ej 
god kemisk status. Arbogaån, mellan Väringen och Sverkestaån, uppnår i 
dag otillfredsställande ekologisk status. 

Glanshammarsåsen uppnär god kemisk  status och god kvantitatis status.

6.3 Bostäder 
Frövi är en gammal bruksort och har till stor del har utvecklats kring järn-
vägsstationen som länge varit en betydelsefull järnvägsknut. Bebyggelsen 
är varierande med mestadels villabebyggelse och radhus men även ett 
antal lägenhetsområden. Runt omkring tätorten finns gårdar utsprängda i 
landskapet.

6.3.1 Bostadsbestånd 
I Frövi tätort finns det 1702 småhus och 617 flerbostadshus. 1606  är 
äganderätt, 294 bostadsrätt och 485 är hyresrätt. (Statistiska centralby-
rån, 2015)

Socialförvaltningen har idag två LSS gruppbostäder i centrala Frövi. 

6.4 Verksamheter

6.4.1 Offentlig och kommersiell service 
Frövi har en rad både offentliga och kommersiella serviceinrättningar i 
tätorten.

I orten finns skolor från förskolenivå upp till årskurs 9. Det finns två för-
skolor, Skogsdungen och Mariedal, samt två förskolegrupper inrymda i 
Fröviskolan samt en ny förskolebyggnad intill Fröviskolan. En grundskola, 
Fröviskolan, finns för elever från förskoleklass till årskurs 9.  För vidare 
utbildning på gymnasienivå finns valmöjligheter i Lindesberg och Örebro.

Särskild utbildning för vuxna (lärvux), grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning samt svenska för invandrare (SFI) erbjuds vid Masugnen 
i Lindesberg. Vid Masugnen erbjuds även yrkesutbildningar på gymnasial 
nivå, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildning samt högskolestudier. Fel-
lingsbro folkhögskola erbjuder också arbetsmarknadsutbildning. Närmast 
belägna universitet finns i Örebro. I centrala Frövi finns vårdcentral, folk-
tandvård och apotek. Närmaste sjukhus är Lindesbergs lasarett. 

Frövi är väl försett med en dagligvaruhandel, apotek, veterinär, bensinsta-
tioner, frisörer, möbelaffär, elbutik, klädbutik, blomsterhandel, skönhets-

Dessutom finns Solliden, ett vård- och omsorgsboende med cirka 40 plat-
ser. I Frövi finns även två HVB hem som drivs i privat regi. 

6.3.2 Planlagda områden 
I dagsläget finns viss planberedskap för villabebyggelse inom planområ-
det. Byggrätterna är lokaliserade i västra delen av Frövi, området Vibyn, 
samt ytterligare ett område med ett mindre antal villatomter i öster.

Byggrätterna i de östra delarna av Frövi har inte styckats av till säljbara 
tomter och saknar utbyggd infrastruktur. Det har sedan planläggningen 
av området uppmärksammats att det råder vissa problem med buller och 
översvämningsrisk.

Planberedskapen gällande flerbostadshus är väldigt dålig. 
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vård, massör, gym, hunddagis samt cykel och fritidsbutik. I utkanten finns 
bygghandel samt en trädgårdhandel.  

På orten finns även lunchserveringar, pizzerior och caféer, två bankkon-
tor samt postkontor. Handeln känner av konkurrensen från större orter, 
främst Örebro, som har ett större utbud.

6.4.2 Näringsliv 
I Frövi finns runt 300 registrerade företag (enskild firma, aktiebolag och 
handelsbolag). Näringslivet i Frövi har sin bas i tillverkningsindustrin och 
domineras av Billerudkorsnäs i den nordvästra delen av orten. Den andra 
tyngdpunkten för företagsetableringar ligger närmare Frövis centrala 
delar, i anslutning till bangårdens västra del. Detta område inrymmer bl 
a Frövi företagsby som innehåller en blandning av olika verksamheter. 
Sedan 2015 har 32 nya företag av olika storlek startats i Frövi.

6.4.3 Turism 
Frövi är orten vid Väringen med ett fantastiskt söderläge intill dess norra 
strand. Orten har en rad intressanta besöksmål idag och en potential att 
utveckla fler i framtiden.

I Frövi finns Frövifors pappersbruksmuseum, ett unikt bevarat pappers-
bruk från sekelskiftet som upplevs med alla sinnen. Förutom det finns 
även en rad andra utställningar kring temat brukshistoria och förpack-
ningshistoria i museet. Museets ligger intill dagens moderna pappersbruk 
och bedriver en väldigt aktiv museiverksamhet.

Invid Näsby kyrka ligger även ett litet mindre hembygdsmuseum. En sam-
ling gamla föremål finns i det gamla sockenmagasinet vid församlings-
hemmet i Frövi och visningar anordnas efter överenskommelse.

För besökare finns det i dagsläget två boenden att välja på, Vandrar-
hemmet” Bullefanten” invid pappersbruket samt Prästryggens camping i 
centrala Frövi, där det även finns ett trevligt bad. Väringen har två kom-
munala bad-platser, Väringsbricka vid den sydligaste viken samt Prästryg-
gens camping i Frövi.

Frövi och Väringen är även av stort intresse för fiskeintresserade och er-
bjuder goda förutsättningar för fiske och en intressant strandlinje. Väring-
en har en hög produktion av attraktiva fiskarter och fisket i sjön förvaltas 
av Väringens fiskevårdsförening.

6.4.4 Jordbruk
Kringlandet runt Frövi består av skogsmark och jordbruksmark men en 
tyngdpunkt på jordbruksmark. Jordbruksmarken sträcker sig i huvudsak 
sydväst om tätorten och även öster om tätorten med stora arealer nor och 
söder om väg 249. Det är endast mindre delar som brukas inom plan-
området, i huvudsak ytor runt Vibyn, ytor öster om Prästryggen samt ett 
mindre område söder om väg 249 mellan järnvägarna mot Lindesberg 
och järnvägen mot Storvik.

Jorbruksmarken är skyddad i miljöbalken där det står att brukningsvärd 
jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för 

Fröviskolan sedd från Centralvägen.
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6.5 Kommunikationer 
Med kommunikationer avses alla de olika trafiknät och stråk som på olika 
sätt används för transport av människor och gods. Goda kommunikatio-
ner inom och till och från Frövi är en nyckelfråga för att orten ska kunna 
erbjuda attraktiv livsmiljö med ett aktivt och vardagligt utbyte med omvärl-
den. 

Kommunikationerna är inte minst viktiga för näringslivets utveckling och 
för att understödja tillgången till ett rikt utbud av utbildningar och upplevel-
ser. I dagsläget kan pendling till arbete, utbildning samt natur- och kultur-
upplevelser i kommunen ske med bil, tåg och buss. 

6.5.1 Vägar
Frövi nås av två större vägar, väg 831 som går i sydvästlig riktning ner till 
riksväg 50 som sträcker sig i nord-sydlig riktning med bl a Örebro i söder 
och Lindesberg i norr. Öster om Frövi passerar väg 249 som kopplar sam-
man E18 i sydväst med riksväg 50, i höjd med Lindesberg, i norr.

6.5.2 Järnvägar
Frövi är en tydlig järnvägsknut och anknyter i flera riktningar med järnväg. 
I nordvästlig riktning mot Borlänge-Gävle (Bergslagsbanan), i nordöstlig 
riktning mot  Avesta-Krylbo-Storvik (godsstråket genom Bergslagen),  öst-
erut mot  Arboga och söderut mot Örebro-Hallsberg-Mjölby.

6.5.3 Gång- och cykelvägar
Nätverket av gång- och cykelvägar är dåligt utbyggt i Frövi. De längre 
sammanhängande sträckor som finns är utmed del av Bergslagsvägen 
vid infarten från nordöst, samt utmed del av Centralvägen genom de cen-
trala delarna av samhället.

6.5.4 Kollektivtrafik
Frövi har ett fördelaktigt läge ur kollektivtrafiksynpunkt, i och med att järn-
vägen sammanstrålar till orten från flera håll i landet. Från väst ankommer 
tåg från Örebro, norrut fortsätter järnvägen mot Lindesberg och vidare 
mot Borlänge. Det tar ca 15 minuter att färdas med tåg till Örebro respek-
tive Lindesberg från Frövi idag. Länstrafiken tillhandahåller även busstra-
fik mellan Frövi, Örebro, Lindesberg Fellingsbro samt Arboga.

att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det förutsätter att ingen annan 
mark kan användas för att tillgodose behovet på ett tillfredsställande sätt 
enligt 3 kap § 4 miljöbalken.

6.4.5 Skogsbruk
Frövi omges av bitvis stora områden skogsmark uppbruten av jordbruks-
mark. Skogen är ofta en blandning av barr-, bland- och lövskog.Inom 
planområdet är det främst i det område som pekas ut som framtida verk-
samhetsområde som skogsbruk förekommer idag samt även söder om 
väg 249 norr om järnvägen mot Storfors.
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6.6 Naturmiljö 
Omsorgen om den fysiska miljön samt utveckling och skydd av naturre-
surser är centrala frågor i en kommuns mark- och vattenplanering. Det är 
också av stort värde att bevara naturmiljöer för kommande generationer. 

Nedan presenteras olika skydd för naturmiljöer som finns upptagna i 
svensk lagstiftning och som är av betydelse för den kommunala mark- 
och vattenplaneringen. Därefter följer en redovisning av övriga naturmiljö-
er som är av betydelse för den kommunala mark- och vattenplaneringen, 
men som inte regleras i svensk lag

6.6.1 Biotopskyddade områden 
Biotopskyddsområden är små mark- och vattenområden som är livsmil-
jöer för hotade djur- eller växtarter eller annars är särskilt skyddsvärda. 
Det finns två olika former av biotopskyddsområde, den första innebär 
ett generellt skydd för vissa biotoper, den andra innebär att skydd för en 
biotop beslutas i det enskilda fallet. 

De biotoper, som är generellt skyddade i hela landet är allé, källa med 
omgivande våtmark i jordbrukslandskapet, odlingsröse i jordbruksmark, 
pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark 
och åkerholme. Dessa biotoper har minskat starkt som en följd av rationa-
liserad markanvändning. 

Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av enskilda biotoper 
som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen kan besluta om, 
exempelvis ängar och äldre naturskogsartade skogar. Ett beslut om 
biotopskydd innebär att samtliga åtgärder som skadar naturvärdena är 
förbjudna. Det går att söka dispens för åtgärder hos den myndighet som 
har beslutat om biotopskyddet.    

Inom planområdet finns ett biotopskyddsområde längs Väringens strand-
linje i området mellan Sjölunda- och Ullersättersviken. 

Nyckelbiotoper och biotopskydd
En nyckelbiotop har inget lagligt skydd, däremot är det generell sam-
rådsplikt med Skogsstyrelsen för åtgärder som påverkar området enligt 

6.5.5 Flyg
Det finns fler flygplatser som är belägna inom ca två timmars bilresa från 
Frövi. Den närmaste flygplatsen finns i Örebro ca 25 km söder om orten. 

Örebro flygplats har under de senaste åren vuxit till att bli en av Sveriges 
största charter- och fraktflygplatser. Flygplatsen är strategiskt viktig för 
näringslivet med internationell marknad. 

KARTA SKA UPPDATERAS 

MED RÄTT PLANGRÄNS

Större vägar och järnvägar i och utanför planområdet.

Mot Lindesberg, Länsväg 249Mot Lindesberg, Borlänge

Mot Arboga, 
Länsväg 249

Mot Arboga, 
Centralvägen

Mot Arboga, 
Mot Örebro, 
Länsväg 831

Mot Fagersta 
Avesta 

Mot Örebro, 
Hallsberg, 
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Miljöbalken 12 kap. 6 §.

Ett biotopskyddsområde är ett lagskyddat område där arbetsföretag som 
kan skada naturmiljön inte får genomföras. De områden som kan få sta-
tusen biotopskydd är, enligt lagtexten, ”mindre mark- eller vattenområden 
som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är sär-
skilt skyddsvärda”. Syftet med att skapa biotopskyddsområden är alltså 
enligt lagtexten förhållandevis entydigt de biologiska värdena. Området 
skyddas för all framtid mot verksamheter eller åtgärder som kan skada 
naturmiljön.

Inom avgränsningen för den här planen finns ett antal utpekade nyckel-
biotoper och biotopskyddsområden. En nyckelbiotop finns i skogsområdet 
mellan Hemdal och järnvägen, ett annat ligger i grönområdet väster om 
Hinseberg där även ett lite större område pekats ut med höga naturvär-
den. Ett biotopskydd finns längs Väringens strandlinje i området mellan 
Sjölunda- och Ullersättersviken. Norrut från detta biotopskydd finns också 
utpekade naturvärden.

6.6.2 Naturvårdsavtal 
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan Skogsstyrel-
sen, länsstyrelsen eller kommun och markägare på upp till 50 år. Syftet 
med avtalen är att områden med höga naturvärden ska bevaras, utveck-
las eller skapas.  

Inom planområdet finns ett naturvårdsavtal för ett område mellan Sjölun-
da- och Ullesättersviken. Avtalet tecknades 2002-05-27 och gäller under 
50 år.

6.6.3 Strandskydd 
Vid stränderna till hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Syftet 
med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden samt bevarandet av goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten.

Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 
meter från strandlinjer vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får 

Strandskyddat område på 100-meter illustrerat utmed Väringen och Frö-
viån.

i enskilda fall besluta om utvidgning av strandskyddsområdet till högst 
300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften. Inom planområdet gäller idag endast det generella 
strandskyddet.

Inom strandskyddsområde får exempelvis inte nya byggnader uppföras 
eller vissa andra åtgärder vidtas utan att strandskyddet upphävs eller att 
särskilt tillstånd har beviljats, så kallad strandskyddsdispens. Särskilda 
skäl enligt MB krävs för att upphäva eller få dispens inom ett område med 
strandskydd. 

I detaljplanelagda områden som ligger inom strandzonen kan strandskyd-
det vara upphävt. När en ny detaljplan upprättas som ersätter en äldre 
plan återinträder alltid strandskyddet. Vid detaljplaneläggning kan man 
pröva om strandskyddet kan upphävas, förutsatt att det finns särskilda 
skäl.
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Mindre vattendrag, som är redovisade med enkeldragen linje i skala 1:10 
000, på Lantmäteriets GSD - fastighetskartan, omfattas inte av det gene-
rella strandskyddet enligt beslut från länsstyrelsen 2008. Undantagna från 
beslutet är dock vattendrag med höga naturvärden.

6.6.4 Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen innehåller bl.a. bestämmelser om fridlysning av 
vilda djur och växter. I förordningen finns bl.a. förbud mot att döda, skada, 
fånga eller störa vilt levande djur eller att ta bort eller skada sådana djurs 
ägg, rom eller bon. Vidare finns bestämmelser mot att ta bort, skada eller 
ta frön eller andra delar från vilt levande växter. Vilka djur och växter som 
omfattas av bestämmelserna framgår av bilagorna till förordningen.

Via inrapporteringar till Artportalen kan man få en indikation på om det 
finns djur och växter som omfattas av bestämmelserna inom ett specifikt 
område.

Det går att söka om dispens mot förbuden i artskyddsförordningen hos 
länsstyrelsen.

6.6.5 Övriga naturmiljöer 
Länsstyrelsens naturvårdsprogram
Tre områden för naturvårdsprogram av högt värde (på skalan högt, 
mycket högt och högsta värde) har pekats ut av länsstyrelsen inom plan-
området. Det ena området täcker den större delen av skogsområdet norr 
om Frövi tätort, mellan industrijärnvägen vid Frövifors och den nordliga 
järnvägslinjen mot Lindesberg. Naturvårdsprogrammet avser området 
som friluftsområde. 

Det andra naturvårdsprogrammet berör ett område i den västra delen av 
Väringen vid Fröviåns åmynning bort mot Vibyns nya bostadsområde. Na-
turvårdsområde nummer tre berör ett område längs Väringens strandlinje 
från Harkens udde till reningsverket, där viktiga biotoper och skydd också 
finns.

Våtmarksinventering
Områden som ingår i länsstyrelsens våtmarksinventering redovisas på 
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 Skyddade naturområden
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länsstyrelsens hemsida och består av en värdegradering av utmärkta 
områden.

Sumpskogar
Sumpskogar förekommer i ett mosaikartat mönster i skogsområden på 
flera ställen inom planområdet. En sumpskog utgörs av skog som växer 
i mycket våta marker och har ofta ingen tydlig gräns för övergången mot 
fastare mark. Sumpskogar är en av de mest artrika skogstyperna i landet. 
Liaskogens naturreservat är ett av kommunens tydligaste sumpskogs-
områden, men området ligger några kilometer utanför planområdets 
avgränsning.

6.6.6 Vatten
Inom planens avgränsning finns de två vattendragen Väringen och Frövi-
ån. Det förekommer även mindre vattendrag som bäckar och diken. Därtill 
finns grundvattenförekomsten Glanshammarsåsen. Nedan beskrivs Vä-
ringen och Fröviån, och dess ekologiska och kemiska status, samt åsen. 

Vattenförekomster Väringen (SE658942-147869)
Väringen är en näringsrik och fiskrik insjö med en yta av 19 km2 och 
som ligger på en höjd av 32,1 m.ö.h. Frövi tätort ligger i sjöns norra del 
bredvid Fröviåns inlopp. Medeldjupet är ca 3 m och maxdjupet ca 16 m. 
Sjön ingår i Arbogaåns avrinningsområde och fungerar som uppsamlings-
bassäng för  Arbogaåns och Järleåns avrinning, innan vattnet fortsätter 
söderut genom Arbogaån ut till Mälaren.

Sjön innehåller femton olika fiskarter där den ovanliga och rödlistade as-
pen är inkluderad. Gös och öring har planterats ut i sjön. År 2008 pekades 
Väringen ut som värdefullt fiskevatten av Länsstyrelsen. Väringen är en 
populär sjö för sportfiske och har ca 4300 fiskedygn varje år. Fiskeförvalt-
ningen av sjön styrs av Väringens fiskevårdsförening. Kvicksilverhalten i 
gädda är låg. Den ekologiska statusen är av Länsstyrelsen bedömd som 
måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god. Sjön har även problem 
med bl a övergödning och miljögifter.

Vattenförekomster Fröviån (SE659684-147279)
Fröviån tillhör Arbogaåns vattensystem och räknas in som delsträckan 

mellan Vedevågssjön och Väringen. Den ekologiska statusen bedöms 
av Länsstyrelsen som måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god 
status. Ån har även problem med bl a övergödning och miljögifter.

En fördämning finns vid BillerudKorsnäs som skiljer ån från en nordlig och 
sydlig del, där den första hänger ihop med Vedevågssjön och den senare 
med Väringen. Dammluckorna utgör ett vandringshinder för vissa arter, 
som exempelvis öring och gös.

Vattenförekomsten Glanshammarsåsen (SE659409-147538)
Åsen är en sand- och grus förekomst. Det finns goda eller utmärkta ut-
tagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, i storleksordningen 
5-25 l/s. Den kemiska och kvantitativa statusen är god.

6.6.7 Mark 
Frövi ligger i sydöstra delen av Lindesbergs kommun och räknas till östra 
Mellansverige. Kommunen ingår i Bergslagen och är lokaliserad ungefär i 

Del av Väringen.



55ANTAGANDEHANDLING

mitten av Örebro län. Omgivningen utgörs av ett mosaiklandskap, det vill 
säga en omväxlande blandning av barr- och blandskog, öppen åkermark 
och vattendrag.

Topografin är mycket varierande med flacka åkrar och skogsbevuxna höj-
der. Frövi ligger i Lindesbergs kommuns sydliga del som ingår i vad som 
kallas mälarslättens odlingslandskap. Sjöar och vattendrag är generellt 
sett grunda och näringsrika. Den naturliga norrlandsgränsen skär genom 
kommunen vilket gör att det i naturen i Frövi finns både nordliga och syd-
liga växt- och djurarter. Skogen är en blandning av barr och löv, men med 
ett större inslag av lövskog och ädellövträd än i övriga kommunen.

Berggrunden domineras av bergarter från urbergsgrunden så som granit, 
gnejs och ryolit. Jordarterna i Frövi domineras av glacial lera, postglacial 
finlera, sandig morän och kärrtorv. En rullstensås löper i nordsydlig rikt-
ning med isälvssediment och sand. Landskapets topografi och fördelning 
av jordarter och stenblock har till stor del formats av senaste istidens 
framfart.

Marksammansättningen ger i de flesta områden ett gott underlag för till-
kommande bebyggelse, dock kommer det inom vissa områden att krävas 
förstärkningsåtgärder där lera, torv och sumpskog förekommer. Framtag-
nade av detaljerad geotekniska undersökning är nödvändigt i samband 
med nyexploatering.

6.7 Kulturmiljö 
Med kulturmiljö avses den av människan påverkade fysiska miljön som 
vittnar om historiska och geografiska sammanhang. 

Frövi är en gammal bruksort och har till stor del har utvecklats kring järn-
vägsstationen som länge varit en betydelsefull järnvägsknut. Bebyggelsen 
är varierande med mestadels villabebyggelse och radhus men även ett 
antal lområden med flerbostadshus. Runt omkring tätorten finns gårdar 
i landskapet. Industriverksamheterna gör sig också påminda i ortens 
centrala del nära järnvägen och västerut mot BillerudKorsnäs. En viktig 
aktör historiskt och även idag är verksamheten vid Frövifors som är ett av 
Sveriges viktigaste industriminnen. 

Frövi station och hotell är intressanta för kulturvården. Till miljön hör även 
Vannebodagatan 19 med tillhörande uthusbyggnader som har stora vär-
den. Lokstationen i Vanneboda med lokstallet och tillhörande uthusbygg-
nader har även de stort värde och stärker Frövis koppling till den tidiga 
utvecklingen av järnvägsnätet i landet. Även Lia by i planområdets utkant 
har äldre bevarade mangårdar och ekonomibyggnader av stort värde.

För några av byggnaderna inom planområdet har tidigare genomförts en 
bebyggelseinventering.

6.7.1 Fornminnen 
Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. Det ska vara lämningar 
efter människors verksamhet under forna tider som har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna. Fasta fornlämningar inklu-
sive ett skydds¬område runt fornlämningen är lagskyddade enligt 2 kap. 
kulturmiljölagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från 
länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en 
fornlämning. Inom planområden finns ett flertal fornlämningar.

Inom planområdet finns ett flertal registrerade fornminnen. I samband 
med detaljplanering och bygglovsgivning utanför detaljplan måste hän-
synstagande till fornminnen stämmas av med länsstyrelsen.

6.7.2 Kyrkliga kulturminnen 
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravnings-
platser är skyddade enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Med kyrkobyggnader 
avses enligt kulturmiljölagen byggnader som före den 1 januari 2000 har 
invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller 
förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. 

Inom planområdet utgör Frövi kyrka och förvaltarbostad ett kulturminne. 
Liksom många kyrkor har den byggts ut i flera omgångar sedan 1600-ta-
let. Kyrkans senaste ombyggnation som gällde tornet byggdes färdigt 
1861.

6.7.3 Byggnadsminne
En byggnad som har extra högt kulturhistoriskt värde kan skyddas genom 
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att pekas ut som byggnadsminne av Riksantikvarieämbetet. Byggnads-
minnen kan sträcka sig långt bak i tiden och beröra allt från medeltida 
borgar till 1900-talets modernare bebyggelse. Syftet med byggnadsmin-
nen är att bevara den historia som dessa objekt och miljöer kan berätta 
om. Byggnadsminnen innehåller spår som har betydelse för förståelsen 
av olika historiska skeenden och hur samhället utvecklats fram till idag.

När en byggnad blivit byggnadsminne får den särskilda skyddsföreskrif-
ter vilket innebär att man inte får göra ändringar eller ombyggnader utan 
tillstånd från Länsstyrelsen.

Inom planområdet finns i nuläget ingen byggnad som fått byggnadsmin-
nesstatus.

6.8 Rekreation och friluftsliv 
Närheten till natur- och friluftsområden samt en aktiv fritid är av stor 
betydelse för människors hälsa och välmående. Naturen och friluftslivet 
har även stor betydelse för ortens attraktivitet. I Frövi finns också ett aktivt 
båtliv vilket bidrar till att bygga upp en del i det som är ortens värde.

6.8.1 Idrotts- och motionsområden 
Sjön Väringen är en stor tillgång som nyttjas av Fröviborna både för såväl 
bad och fiske som för skridskoåkning vintertid. Strandpromenaden utgör 
idag en kortare sträcka med bitvis dålig tillgänglighet till vattnet. Småbåts-
hamnen är en utgångspunkt för goda båt- och fiskemöjligheter. Badplats 
finns längs strandpromenaden och campingen vid Prästryggen. Kanotle-
den genom Arbogaåns vattensystem går förbi Frövi och nyttjar campingen 
vid Prästryggen som rastplats och till övernattning. 

I Frövi finns flera anläggningar för idrotts- och motionsaktivitetet. De 
största är idrottsanläggningen Fröjevi, sporthallen vid Fröviskolan med 

Riksintresse för kulturmiljövården och registrerade fornlämningar i plan-
området.

Områden och platser som är viktiga för rekreation och friluftsliv.
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fotbollsplan, fotbollsplan vid Mariedal samt elljusspår med motionsslinga 
samt skidspår öster om BillerudKorsnäs området. Utöver detta finns även 
bl.a. två skyttebanor, ett fågeltorn samt Frövi brukshundsklubb inom plan-
området. 

6.8.2 Tätortsnära grönområden 
Tätortsnära natur är en viktig kommunal angelägenhet och en prioriterad 
fråga. Bostadsnära natur kan vara både planlagd (av kommunen planerad 
för exempelvis byggnation av bostadsområde) och inte planlagd mark. 

Det är viktigt att invånare i Frövi har tillgång till varierande natur inom 
gångavstånd från sin bostad. För att natur ska räknas som tätortsnära ska 
den ligga inom en till två kilometer från tätorten. Tätortsnära naturområ-
den är särskilt viktiga i närheten till skolor och förskolor.

I tätorten vistas ibland många människor samtidigt, ibland på trånga ytor 
med biltrafik och få platser att till exempel jogga eller promenera med 
hunden. Då blir allemansrätten extra viktig. Den kan ge en frizon från 
buller, asfalt och trängsel. Den ger förutsättning för naturkontakt utan att 
människor måste ta sig ifrån tätorten. Allemansrätten gör det möjligt för 
alla att på ett hänsynsfullt sätt vara i och bevara oaser av natur i tätorten! 
Så länge hänsyn tas till allemansrättens grundtanke – inte störa, inte för-
störa – är det naturligt att färdas och vistas i naturen även inom tät bebyg-
gelse.

För att säkra en orts långsiktiga tillgång till grönområden som är tillgäng-
liga och välskötta så krävs ett långsiktigt skydd och förvaltning.

Idrottsplatsen Fröjevi.
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finns ledningsrätt och i vissa fall nätkoncession för ledning. 

Elnätet är väl utbyggt och klarar ytterligare anslutningar. Frövi är omgär-
dat av flera regionledningar som ägs av Vattenfall Regionnät AB. Dessa 
regionledningar har ledningsrätt och nätkoncession för ledning.

6.9.5 Fjärrvärme 
Fjärrvärme i Frövi får sitt vatten ifrån BillerudKorsnäs anläggning som 
pumpar det varma vattnet i ett isolerat stålrör till produktionsanläggningen 
i Frövi. Därifrån överförs spillvärmen till fjärrvärmenäten som kunderna är 
anslutna till.

6.9.6 Avfall
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för all hantering av 
hushålls avfall i Lindesbergs kommun. I Frövi finns en återvinningscentral. 

År 2015 antog en avfallsplan som är gemensam för samtliga samverkans-
kommuner, däribland Lindesbergs kommun. I Avfallsplanen ligger fokus 
på ökad resurshållning med bl.a. utsortering av matavfall, minskning av 
avfallets farlighet, att se avfallet som en resurs genom att exempelvis 
införa återbruk samt att ha en användar- och miljövänlig avfallshantering. 

6.9 Teknisk försörjning

6.9.1 Vattenförsörjning 
Frövi förses med dricksvatten från Rya vattenverk i Lindesberg. Vattnet 
pumpas genom Vedevåg till vattentornet i Frövi och därefter vidare till 
Fellingsbro. Vattentillgången är mycket god och försörjningen kommer att 
säkerställas ytterligare genom att Rya vattenverk förbinds med Stribergs 
vattenverk i Nora.

Glanshammaråsen är namnet på den grundvattenförekomst som finns 
inom planområdet. Dock tas inget vatten från åsen till vattenförsörjning 
för det kommunala nätet. Grundvattenmagasinet utgörs av en sand- och 
grusförekomst. Det finns goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i den bästa 
delen av grundvattenmagasinet, i storleksordning 5 – 25 l/s (cirka 400 – 
2000 m3/dygn). Enligt den senaste statusklassningen har grundvattenfö-
rekomsten god kemisk och kvantitativ status.

6.9.2 Spillvatten 
Avloppsreningsverket i Frövi ligger öster om tätorten intill Väringens norra 
strand.

Verket är utbyggt för höggradig biologisk rening och fosforreduktion ge-
nom efterfällning. Reningsmetoden är tillräcklig med hänsyn till nuvarande 
krav på utsläpp till Mälaren. Idag avvattnas det avskilda slammet och 
körs till Skebäcks reningsverk i Örebro för att där genomgå en process 
och sedan spridas på åkermark. Verket är dimensionerat för 6000 person 
ekvivalenter.

6.9.3 Dagvatten 
Dagvattnet leds idag från gator och byggnaders tak m.m. via dagvatten-
ledningar eller diken till Väringen.

Det finns idag ingen övergripande dagvattenstrategi i Lindesbergs kom-
mun. 

6.9.4 Elförsörjning 
Linde Energi AB är elnätleverantör i Frövi. För högspänningledningarna 

6.10 Miljö, hälsa och säkerhet

6.10.1 Förorenade områden
Det förekommer markföroreningar av olika riskklasser i Frövi. De flesta är 
bundna till industriverksamheter.

Karta på s. 59 visar förekomsten av registrerade potentiella föroreningar i 
marken. Notera att det även kan finnas fler okända föroreningar på andra 
platser i planområdet. Extra stor risk för markföroreningar finns där fyll-
ningsmassor har använts för till exempel vägar och byggnader.

Enligt Lindesbergs Översiktsplan från 2007 ska information om markföro-
reningar rutinmässigt inhämtas vid nya detaljplaner, bygg- och marklovsä-
renden. Sanering av marken är en nödvändig åtgärd för att bygga exem-
pelvis bostäder i områden med markföroreningar.
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6.10.2 Miljöfarliga verksamheter
Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar be-
roende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. Av miljöpröv-
ningsförordningen framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller 
anmälan.

A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel är 
flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. 
B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom läns-
styrelsen. Exempel är avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. 
C-anläggningar anmäls till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
Exempel är bensinstationer och sjukhus. 

Inom planområdet finns en A-klassad verksamhet, ett större antal C- eller 
U-klassade verksamheter men det finns ingen B-klassad. 

Platser där det finns risk för att förorening förekommer i marken.

6.10.3 Översvämningsrisk
Frövis närhet till Väringen och Fröviån gör orten utsatt för översväm-
ningsrisk vid höga vattennivåer. Vatten ansamlas längs med hela Arbogas 
vattensystem och kan vid ogynnsamma förhållanden uppnå väldiga vat-
tenflöden, som senast skedde 1977.

En översvämning av människors livsmiljöer och bebyggd miljö kan ge 
allvarliga konsekvenser på sociala, ekonomiska och ekologiska värden. 
Människor kan skadas och bebyggelse förstöras. Trots detta är över-
svämningar något naturligt som med jämna mellanrum sker i naturen. Det 
är därför viktigt att i god tid börja planera för att översvämningar kommer 
att ske. Med planeringens hjälp kan bebyggelse och infrastruktur uppföras 
på ett sätt som minskar både risken för att en översvämning ska drabba 
människors livsmiljöer, och att minska konsekvenserna vid en omfattande 
översvämning.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tog 2013 fram hot-
kartor för översvämningar i Arbogas vattensystem baserat på olika scena-
rier av 50-, 100- och 200-årsflöden samt ett beräknat högsta flöde (BHF). 
Karteringarna ger en detaljerad bild av vilka områden som kan översväm-
mas vid en översvämning av motsvarande omfattning som beräknas vid 
dessa vattenflöden.

Med återkomsttider menas den genomsnittliga tiden för skeendet av 
två lika omfattande översvämningar. Nivåerna som dessa flöden skapar 
motsvarar den vattennivå som skulle uppstå vid en översvämning av den 
omfattning som i teorin skulle ha den angivna återkomsttiden. Rappor-
ten omfattar naturliga flöden, inte dammbrott eller isdämningar. 100- och 
200-årsflödet har anpassats efter förväntade klimatförändringar. 

Flöde 10 år 50 år 100 år 200 år 500 år 1000 år
50-årsflöde 18% 64% 87% 98% 100% 100%
100-årsflöde 10% 40% 63% 87% 99% 100%
200-årsflöde 5% 22% 39% 63% 92% 99%

Tabell som redovisar risken för översvämning i % för ett specifikt flöde 
under ett visst antal år.
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Enligt utredningen av MSB skulle snösmältningarna minska i framtiden 
till följd av ett varmare klimat. Vårflödena skulle därför på sikt bli mindre 
allvarliga och trots ökade nederbördsmängder under andra tider på året 
skulle inte vårflödena överträffas. Men jämfört med ett motsvarande flöde 
i dagens läge, utan den framtida reduceringen, skulle vattennivån vara 
högre än i de klimatkompenserade beräkningarna som ligger till grund för 
hotkartorna. Då en allvarlig översvämning (som 1977 eller ännu värre) 
kan inträffa inom en snar framtid bör en extra säkerhetsmarginal beaktas i 
planeringen. I det fortsatta planarbetet bör hotbilderna från de beräknade 
årsåterkomstflödena från MSB och insamlat kunskapsmaterial från över-
svämningen 1977 användas som stöd. Nederbördsmängderna eskalerar 
även på olika håll i landet, exempelvis i Göteborgsregionen, men extrema 
oväder kan inträffa var som helst, även i Frövi. Översvämningsrisken i 
Frövi bör således tas på allvar och ett långsiktigt förebyggande arbete kan 
bespara allvarliga förluster och konsekvenser i framtiden.

På grund av lutningen uppåt högre höjder inåt Frövis tätort ligger den 

Området Sjövallen vid 1977 års översvämning.

mesta av bebyggelsen naturligt skyddad från översvämningar men vid 
ett 100-årsflöde eller ännu högre vattennivåer kan delar av Frövis bebyg-
gelse drabbas. 

Ett 50-årsflöde tycks inte ge allvarliga konsekvenser för bebyggelsen i 
Frövi men vid ett 100-årsflöde blötläggs bebyggd mark i centrala delar. 
200-årsflödet täcker enligt hotkartorna nästan exakt samma områden som 
100-årsflödet vilket gör det onödigt att föra åtskilda diskussioner för båda 
flödesscenarier. Därför kommer resonemanget i det här dokumentet att 
behandla 100- och 200-årsflödet gemensamt, med enbart hänvisning till 
det ena flödet.

Beräknat högsta flöde (BHF) är en diffust uppskattad vattennivå som 
skulle kunna uppstå om flera olika missgynnande förutsättningar förelig-
ger samtidigt vilket skulle resultera i en maximal översvämning. Det är 
svårt att beräkna vattennivåer med långa återkomsttider och därför finns 
en viss osäkerhet med i beräkningen av högsta flöde. En anledning är att 

Vattnets beräknade utbredning vid 200-årsflöde.
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det inte finns observationsserier som sträcker sig tillräckligt långt bakåt 
i tiden. Återkomsttiden är därför svår att ange men ligger i storleksord-
ningen omkring 10 000 år. Omfattningen vid ett BHF drabbar betydligt 
större områden men sannolikheten att den inträffar är samtidigt mycket 
liten. Vid BHF översströmmas dammarna vid Frövifors (dock ej beaktat i 
hotkartorna).

Kommunikationer och infrastruktur har en viktig roll i hur dagens samhälle 
fungerar till vardags. Om infrastrukturella funktioner slås ut i samband 
med en översvämning kan det ge upphov till stora konsekvenser. Väg 
831 och Centralvägen är huvudtransportleder i Frövi med kopplingar till 
Örebrohållet. Bland annat används vägen av räddningstjänsten. Visserli-
gen finns det andra infarter till Frövi men mobiliteten skulle påverka Frövis 
samhälle markant om vägen blev översvämmad. I hotkarteringarna kan 
vattnet tangera vägen vid några områden, men hur det skulle påverka 
vägen och trafiken är svårt att förutspå. 

Dessa punkter är utmarkerade i kartan för 100-årsflödet och BHF. I en 
noggrannare översvämningsanalys för Frövi skulle risken för och konse-
kvenserna av översvämningar längs Centralvägen kunna utredas när-
mare. Att ha god beredskap för hur infrastrukturen i Frövi ska säkras och 
hanteras vid ett allvarligt översvämningsläge är viktigt. 

Översvämningar är oftast en följd av höga flöden i sjöar och vattendrag 
men på senare tid har fler och fler allvarliga översvämningar orsakats av 
kraftiga reg/skyfall. Enligt SMHI (Sveriges Meteorologiska och hydrolo-
giska institut) kommer det bli allt vanligare med både häftigare och frek-
ventare regnoväder framöver, vilket framgår i rapporten Framtidsklimat för 
Örebro län (2015). Aktuella data (GIS-skikt) för skyfallsberäkningar finns 
att ladda ner på länsstyrelsens hemsida.

6.10.4 Ras- och skredrisk
Lerskred innebär att lösa jordlager hamnar i rörelse vilket gör att markski-

Områden där det finns risk förutsättningar för ras och skred.Vattnets utbredning vid 1977 års översvämning.
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tet flyttar sig hastigt i markens lutande riktning. Ras sker vid mycket brant 
lutning medan skred är en mer glidande rörelse av jorden. Händelserna 
inträffar på grund av naturliga processer av erosion, men kan orsakas av 
mänsklig påverkan. Byggnader och infrastruktur som står på och i marken 
kan då åka med jordmassorna och förstöras liksom bebyggelse nedanför 
branten också kan skadas av de raserade massorna. Konsekvenserna 
kan vara förödande. 

I synnerhet är det lermark i sluttningar eller i angränsning till vatten som 
är särskilt känslig för skred, och för ras är sand och grus indikatorer på 
risk. I Frövi förekommer det relativt mycket glacial och postglacial lera och 
finlera. Länsstyrelsen har kartlagt områden med risk för ras och skred och 
kartan visar områden som har extra hög risk med instabila jordförhållan-
den och hög lutning, något som är viktigt att studera vid nyexploatering.

Ett varmare klimat förväntas orsaka mer och intensivare regn som i sin 
tur ökar risken för ras och skred. Kommunen bör helst undvika att bygga 
i områden med hög risk. I vissa fall vill man ändå uppföra bebyggelse på 
mark med risk för skred varvid särskilda åtgärder behöver utföras innan 
byggnationen påbörjas. Det är därför viktigt att identifiera vilka områ-
den som är extra riskfyllda och sedan utföra riskanalys och geotekniska 
undersökningar i samband med detaljplaneläggning och bygglov. I kartan 
till höger illustreras översiktligt områden med förutsättningar för ras och 
skred.

6.10.5 Buller
Av olika former av miljöstörningar i människors livsmiljöer är idag omgiv-
ningsbuller det som berör flest människor i samhället. Omgivningsbuller 
är oönskat ljud som kommer från olika ljudkällor i vår omgivning och på-
verkar människors hälsa negativt. Vanligast är trafikbuller men buller kan 
även komma från andra källor så som industriverksamheter. 

I Boverkets rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid 
planläggning och bygglovsprövning av bostäder finns riktvärden för buller 
från industri och annan verksamhet utomhus vid bostadsfasad.

Riktvärden för motorsport- och bilprovningsbanor finns angivna i Na-

turvårdsverkets allmänna råd 2004:16. När det gäller skjutbanor finns 
riktvärden angivna i Naturvårdsverkets allmänna råd 2005:15. 

Vidare har Naturvårdsverket tagit fram riktvärden för buller från vindkraft. 
Ny bebyggelse ska lokaliseras och uppföras så att riktvärdena för buller 
inte överskrids. Detta ska särskilt uppmärksammas i anslutning till järnvä-
gen och större vägar.

Regeringen har utfärdat Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bo-
stadsbyggnader. Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas vid 
bedömning av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa är uppfyllt vid planläggning samt i bygglovsärenden. En ändring i 
förordningen trädde i kraft den 1 juli 2017.

Målsättningen går ut på att kommunerna systematiskt ska arbeta med 
förbättringar mot miljöer med hälsosamma ljudnivåer.

Förordningen innebär att följande riktvärden för trafikbuller inte bör över-
skridas vid nybyggnation av bostäder:
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället för vad som anges 
ovan att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostads-
byggnadens fasad.

Om den ljudnivå som anges i ovanstående överskrids bör:
Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Om ljudnivån om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån 
dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
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Bullerberäkningar utmed större vägare och järnvägar, 2015.



64 ANTAGANDEHANDLING

Vid ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- 
och bygglagen (2010:900) gäller istället för vad som anges ovan att minst 
ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekviva-
lent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

Bullervärden ska vid behov anges i detaljplan eller i bygglov. Detaljerade 
bullerutredningar kan krävas vid planläggning och bygglovsgivning. I bul-
lerutredningen bör det framgå nuläge, beräkning av bullernivåer utifrån 
prognossiffror gällande trafikökning samt effekter av eventuella skyddsåt-
gärder. 

Samma riktvärden som för bostäder ska gälla/tillämpas för förskolor, sko-
lor samt vårdlokaler.

Gällande industri- och verksamhetsbuller gäller följande riktvärden för 
olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler:

50 dBA dag (kl. 06-18)
45 dBA kväll (kl. 18-22) samt lör-, sön- och helgdag (kl. 06-18)
40 dBA natt (kl. 22-06)

Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och vid uteplats och andra ytor för 
utevistelse i bostadens närhet. För förskolor, skolor och vårdlokaler bör 
nivåerna tillämpas för de tidpunkter lokalerna används.

En översiktlig bullerutredning har tagits fram för att ligga till grund för plan-
förslaget (se karta på s. 63). Utredningen redovisar bullernivåer i förhål-
lande till befintlig bebyggelse och tar även upp olika sätta att hantera bul-
lerproblematik i tillkommande bebyggelse samt kring befintlig bebyggelse. 
Bilaga Frövi. Översiktlig bullerkartering med åtgärdsförslag, 2016. (notera 
att de riktvärden som redovisas i utredningen är inaktuella)

I Frövi råder höga bullernivåer vid delar av tätortens bebyggelse. Det är 
framförallt trafik på järnvägar och bilvägarna som utgör större delen av 
bullerkällorna, men även större verksamheter är bidragade. Frövis cen-
trum ligger mitt mellan två bullerkällor som utgörs av järnvägen med dess 
bangård samt Centralvägen. Flera mer perifera bostadsområden ligger 

också intill större infrastrukturleder.  

Utredningen pekar på en rad olika befintliga områden där höga bullerni-
våer uppnås. Skogsstigen, Vannerbodagatan, Änggatan, Norra Bangatan, 
Gropgatan/Hedvägen.

Bullerskyddsåtgärder kan delas in i tre kategorier; åtgärder på källan, 
skärmning och fasadåtgärder. Åtgärder vid källan handlar om t ex om 
minskad trafikmängd, minskad andel tung trafik, sänkt hastighet, tystare 
fordon, jämnare trafikrytm och ”tyst” asfalt. Skärmning handlar om att 
genom  fysiska hinder skärma av ljudet. Rätt utformade kan skärmar i tät-
ortsmiljö ge en skärmande effekt på 10-15 dBA, på landsbygd blir effek-
ten oftast mindre. Slutligen kan man genom byggnadstekniska åtgärder 
på den utsatta bostaden förbättra ljudisoleringsförmågan.

Frågor som rör uppförande av bullersskärmar längs Trafikverkets vägar 
och järnvägar behöver utredas tillsammans med Trafikverket.

6.10.6 Vibrationer
Trafikverket och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för vibrationer 
som anger att 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid perma-
nentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler.

6.10.7 Lukt 
Dålig lukt kan orsakas av miljöstörande verksamheter och utgöra ett 
luftmiljöproblem. Det kan dessutom utgöra ett hinder för kommande 
planering. I Frövi är pappersbruket BillerudKorsnäs en kraftigt luftkvali-
tetsstörande verksamhet som orsakar dålig lukt som kan färdas i vindens 
riktning flera mil. I Frövi är det ett störningsmoment som med jämna mel-
lanrum drabbar invånarna, vid vissa vindriktningar. 

Luktstörningar kan också förorsakas av gödsel- och slamspridning, av 
reningsverk och i närheten av djuranläggningar.

6.10.8 Markradon
Radon är en färg- och luktfri gas som bildas när radioaktiva ämnen i 
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Områden där det finns risk för markradon.

berggrund och mark faller samman. Höga radonhalter i bostadsluften är 
en allvarlig hälsorisk. Utredningen är översiktlig och bör användas som 
underlagsmaterial inför mer detaljerad utredning.

Inom områden som utgörs av ett högriskområde eller normalriskområde 
för markradon ska bebyggelse normalt uppföras i radonsäkert respektive 
radonskyddat utförande. Inom områden som utgörs av ett lågriskområde 
för markradon kan bebyggelse normalt uppföras utan några radonskyd-
dande åtgärder. Rekommenderat radonskydd för nybyggnad finns formu-
lerat i Statens planverks rapport 59:1982.

6.10.9 Transport av farligt gods
Det förekommer flera verksamheter som hanterar farligt gods i Frövi. 
Transporter av farligt gods är därför vanligt förekommande på vägarna 
där trafik till verksamheter förekommer. Vägarna som trafikeras av farligt 

gods utgörs av länsväg 249, väg 831, Centralvägen, Bergslagsvägen och 
Fröviforsvägen.

Farligt gods kan orsaka stor skada för både människor, bebyggelse, infra-
struktur och natur. Explosiva, brandfarliga, giftiga och frätande egenska-
per är exempel på vad farligt gods kan bestå av. 

Vägledning från länsstyrelsen finns i en skrift framtagen av Stockholms 
län (2016:4) Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods.

6.10.10 Elektromagnetiska fält
Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan, till 
exempel kring kraftledningar eller omkring apparater, men styrkan avtar 
snabbt med avståndet. Ju starkare ström som används, desto starkare 
magnetfält. Magnetfält är svåra att skärma av och går obehindrat igenom 
väggar och tak.

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas 
har myndigheterna valt att rekommendera en viss försiktighet, både för 
allmänheten och i arbetslivet.

Myndigheterna ger följande rekommendationer vid samhällsplanering
och byggande, om de kan genomföras till rimliga kostnader. Sträva efter 
att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anlägg-
ningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvik att placera nya 
bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda mag-
netfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan 
anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

6.10.11 Djurhållning
Olika typer av djurhållning kan ge upphov till störningar i form av lukt, al-
lergier och buller från maskiner och fläktar. Hästallergener anses särskilt 
starka varför s.k. hästgårdar nära bostadsområden kan behöva hanteras 
med särskilt hänsyn. Samtidigt som kunskapen om hästallergener har 
ökat har även intresset för att hålla häst för fritidsändamål ökat i Sverige. 
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7. BILAGOR
Nedan redovisas utredningar som tagits fram i anslutning till arbetet med 
fördjupningen av översiktsplanen.

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till ny fördjupning av översiktspla-
nen för Frövi tätort, 2017-02-27

• PM Fördjupning av översiktsplan, Lindesberg, 2014
• Frövi. Översiktlig bullerkartering med åtgärdsförslag, 2016
• Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2017-12-11

Länsstyrelsens granskningsyttrande ska läsas tillsammans med plan-
handlingen.

Kommuner i Sverige har därför valt att använda sig av olika riktlinjer för 
respektavstånd som tagits fram av b.la Boverket: Vägledning för planering 
för och invid djurhållning, Länsstyrelsen i Skåne län: Hästar och bebyg-
gelse - underlag för den fysiska planeringen, samt Länsstyrelsen Blekinge 
län: Djurhållning och bostäder - kunskapsöversikt för samhällsplanering i 
Blekinge län. 

Skyddsavstånden skiljer sig beroende på anläggningarnas storlek. De 
angivna skyddsavstånden varierar mellan 50 – 500 meter. Vid bedömning 
i de enskilda fallen måste hänsyn tas till lokala förhållanden. 

Inom planområdet finns hästgårdar och jordbruk med djurbesättningar. 

6.10.12 Skyddsavstånd
Skyddsavstånd används för att säkerställa en god och säker miljö för ex-
empelvis bostadsbebyggelse, men även för att verksamheter ska kunna 
bedrivas utan att medföra olägenheter för omgivningen. I Boverkets all-
männa råd 1995:5 Bättre plats för arbete finns rekommenderade skydds-
avstånd för olika typer av verksamheter. Här redovisas olika verksamhe-
ters risker samt skyddsavstånd till framförallt bostäder. 

Utmed det allmänna vägnätet gäller ett så kallat byggnadsfritt avstånd, 
vilket generellt sträcker sig 12 m från vägområdet. Länsstyrelsen kan, om 
det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avstån-
det ökas till högst 50 m. För länsväg 249 gäller ett utökat byggnadsfritt 
avstånd på 30 m, enligt Länsstyrelsens beslut 2008-08-21, vilket behöver 
beaktas i kommande planläggning.

För skyddsavstånd i förhållande till bensinstationer hänvisas till Stock-
holms läns rapport (2001:01) Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar 
och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer.

Det är angeläget att skyddsavstånd beaktas i den fysiska planeringen, 
dock måste hänsyn tas till de lokala förutsättningarna i det enskilda fallet. 
Ett riktvärde är inte juridiskt bindande utan fungerar som vägledning vid 
bedömningar.
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