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bild framsida, ovan: Vy över Smedjegatan mot öster, med Lindesjön och Loppholmarna i fonden, tv:  Kungsga-
tan med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Göransonska gården i förgrunden, th: Koppgatan med de två större 
livsmedelsbutikerna i förgrunden. 

projektnummer: 3391790000

Planprogram för Norra stadskärnan
Lindesbergs kommun, Örebro län 

Planprogrammet har varit utsänt på remiss mellan den 14 mars och 19 april 2014. Efter detta har 
inkomna yttranden sammanställts och bemötts i Samrådsredogörelse för planprogram och plan-
programmet justerats utifrån Samrådsredogörelse för planprogram.  

Planprogrammet antogs av Kommunstyrelsen 2014-11-25.
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1. Introduktion
Uppdrag
Näringsliv och Utveckling har gett Bergslagen miljö 
och bygg, BMB, i uppdrag att utreda möjligheten att 
utveckla den norra delen av Lindesbergs stadskärna. 
En projektplan innehållande projektets syfte, mål, 
tidsplan samt organisation har fastställts av Kom-
munstyrelsen, KS § 194, 2013-10-29.

Arbetet med projektet har i huvudsak utförts av 
Sweco Architects AB, genom planeringsarkitekt 
Hanna Bäckgren samt Per Axelsson, BMB.  

Plandata
Planprogrammet omfattar den norra delen av Lin-
desbergs stadskärna. Planområdet utgör det hu-
vudsakliga området inom vilket den mesta handeln 
finns i Lindesberg idag. I norr gränsar området till 
bostäder. I söder fortsätter staden med verksamhe-
ter kopplade till centrum samt ytterligare bostäder. 
I öster avgränsas området av järnvägen som löper i 
nord-sydlig riktning, i väster av Lindesjön och Bot-
tenån. Avgränsningen är gjord utifrån vilka kvarter 
som på sikt kan komma att utvecklas för bostäder, 
handel, service, resecentrum, kommande parkerings-
behov och andra verksamheter som stödjer målet. 

Kärnområdet i planprogrammet utgörs av kvarteren 
Ängen, Bromsen och Hatten belägna mellan Kungs-
gatan och Kristinavägen i öst-västlig riktning och 
Norrtullsgatan och Bytesgatan i nordsydlig riktning. 

Totalt omfattar planområdet för planprogrammet ca 
16 ha. 

Syfte och mål
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsätt-
ningarna för en utveckling av stadskärnan som plats 
för handel, service, bostäder, rekreation och möten 
samt viktiga funktioner kopplade till centrum, så 
som parkeringsplatser, mm. Planprogrammet ska 
visa på en möjlig utveckling av den norra stadskär-
nan i Lindesberg.

Planprogrammet kommer ligga till grund för de-
taljplanearbetet inom kvarteren Ängen, Bromsen 
samt Hatten i första hand. Programmet kan även 
komma att ligga till grund för fler detaljplaner inom 
planprogrammets planområde.

Planprogrammets mål
Generellt är planprogrammets mål att skapa ett tyd-
ligt underlag för kommunens fortsatta planarbete.  
Visa på en möjlig utveckling och möjliga ställnings-
taganden inom den norra delen av stadskärnan. 

Övergripande mål med projektet
Det övergripande målet är att skapa ett attraktivt 
centrum med blandning av bostäder, handel och 
service.

Detta ska ske genom att:
• Skapa en markanvändning som reflekterar kom-
munens och medborgarnas önskan om en levande 
stadsmiljö.
• ”Läka” denna del av staden som vars skala och 
karaktär är typisk för en 70-talsplanering.
• Skapa attraktiva och effektiva butikslokaler inom 
kvarteren Ängen, Bromsen och Hatten.
• Skapa plats för attraktiva bostäder.
• Lyfta fram det småskaliga utmed fasaderna.
• Återskapa delar av det som är typiskt för den lilla 
rutnätsstaden och för Lindesberg.
• Beakta möjligheten till offentlig service.
• Förbättra förutsättningarna för ett hållbart resande, 
med kollektivtrafik, cykel och till fots. 

Gällande detaljplaner 
Följande detaljplaner omfattas av planprogrammets 
planområde: 

• LG A56, LMV: 18-LIS-21 47, (Huvudplanen, gäller för 
merparten av kv Ängen, Bromsen och Hatten), laga kraft 
1973-08-21, 
• LG A64, LMV: 18-LIS-2240, laga kraft 1977-03-18, 
• 307, LMV: 1885-P89/5, laga kraft 1989-06-26, 
• LG A2, LMV: 1885K-261, laga kraft 1926-05-28, 
• LG A24, LMV: 1885K-1763, laga kraft 1961-12-08, 
• LG A71, LMV: 18-LIS-2299, laga kraft 1980-07-02, 
• LG A65, LMV: 18-LIS-2241, laga kraft 1977-03-23, 
• LG A19 412, LMV: 1885K-1665, laga kraft 1959-02-12, 
• LG A61, LMV: 18-LIS-2200, laga kraft 1975-05-15, 
• LG A86, LMV: 1885-P87/5, lag a kraft 1987-10-06, 
• 410, LMV: 1885-P73, laga kraft 2004-07-21, 
• 325, LMV: 1885-P91/2, laga kraft 1990-12-19, 
• 341, LMV: 1885-P92/7, laga kraft 1991-12-17, 
• LG A13, LMV: 1885K-1446, laga kraft 1956-05-14
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Nyckelfrågor 
Nyckelfrågor i projektet som belyses är: 

- Hur löser man trafikföringen till och inom stadskär-
nan? Parkeringsbehovet?
- Hur extrem omgestaltning av den norra stadskärnan 
tål staden utifrån riksintresset för kulturmiljövården?
- Hur kommer tillgängligheten till området bli?
- Hur förbättras/förändras möjligheterna för ett mer 
hållbart resande inom staden och ut i regionen? 

I planprogrammet redovisas översiktligt de konse-
kvenser som förslaget bedöms ge. 

Planprocessen
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan 
ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt 
utreda förutsättningar och visioner för området. 
Planprogram görs ofta över större områden och ger 
ett förslag på struktur för markanvändning, bebyggel-
se, vägnät och grönytor. 

Planprogrammet är ett viktigt steg i dialogprocessen 
med medborgare, fastighetsägaren och myndigheter 
för att ta fram en gemensam målbild för området. 
Berörda får möjlighet till insyn och påverkan innan 
kommunens ställningstaganden är låsta.

Planprogrammet kommer efter genomgånget samråd 
att antas med revideringar utifrån inkomna yttranden 
och under kommande detaljplaneprocesser fungera 
som ett visionsdokument. 

ANTAGANDEGRANSKNINGPLANPROGRAM SAMRÅD

Läshänvisningar
Det inlednande kapitlet i planprogrammet 1. Intro-
duktion, är tänkt att ge läsaren en första inblick i 
projektet - en första orientering av planområdet, syf-
te, mål, gällande detaljplaner och kort om processen. 
Uppslaget 2. Målbilder, sid 6-7, är tänkt att visa 
på ett möjligt framtidsscenarie för Lindesberg. Detta 
genom korta texter och inspirerande bilder som kan 
följa med projektet. 

3. SWOT analys Lindesbergs stadskärna, sid 
8-9, är en analys på ett uppslag över stadens styrkor, 
möjligheter, hot och svagheter.

Kapitel 4. Programförslag, sid 10-17, innehåller 
förslag på utveckling av  Lindesbergs norra stadskär-
na. Här finns en övergripande idé kring utvecklingen 
samt mer ingående beskrivningar av respektive kvarter 
inom planområdet. I vissa kvarter föreslås inga större 
förändringar medan andra kvarter föreslås utvecklas 
i en större omfattning. I detta kapitel redovisas även 
ett skissförslag på utveckling av de mest centrala kvar-
teren i den norra stadskärnan. Förslaget är illustrerat 
med skisser och fotomontage för att ge en bättre bild 
av hur området kan komma att se ut. 

Kapitel 5. Förutsättningar, sid 18-25, innehåller 
övergripande förutsättningar som påverkar hur plan-
området kan utvecklas, så som tidigare tagna beslut, 
riksintressen, standskydd, historisk stadsutveckling 
m.m.

Kapitel 6. Området idag, sid 26-45, är tänkt att ge 
en tydlig bild av hur planområdet ser och och fung-
erar idag. 

7. Konsekvenser, sid 46-48, redovisar vilka ekolo-
giska, ekonomiska och sociala konsekvenser planför-
slaget och idéskissen bedöms medföra. 

8. Ställningstaganden, sid 48, redovisar hur kom-
munen har gått vidare med arbetet.  
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2. Målbilder

• ”Hela” kvarter. 
Kvarteren i den norra delen av stadskärnan var länge 
”ofärdiga” med en skala och karaktär typisk för en 
70-talsplanering. Idag har gatorna blivit attraktiva 
stadsrum som tydligt knyter an till den kulturhisto-
riska miljö som området gränsar till i söder. 

Gaturummen har fått en tydlig rumslig karaktär. 
Kvarteren innehåller en blandning av handel, bo-
städer och andra verksamheter kopplade till stadens 
centrum.

• Attraktiva och effektiva butikslokaler!
Länge kunde inte butikskedjorna etablera sig i staden 
då de befintliga butikslokalerna inte uppfyllde de krav 
som dagens butikskedjor ställer på lokalerna. Idag 
innehåller stadskärnan en attraktiv blandning av unika 
småbutiker och butikskedjor. 

• Lyfta fram det småskaliga i fasaderna.
De äldre fasaderna spelar fint med de nya som tillska-
pats inom kvarteren Ängen, Bromsen och Hatten. 
Den befintliga kulturmiljön har byggts på med ny. 

• Ett torg för Lindesberg!
Lindesbergs nya mötesplats har blivit det som länge 
saknades i staden.  Platsen länkar samman stadens 
större rörelsetråk  och har verkligen blivit den centra-
la plats som Lindesberg behövde.  
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• En vacker och levande stadsmiljö!
Norra stadskärnan är en attraktiv del av Lindesberg 
som genom tillägg av ytterligare bostäder, handel 
och andra verksamheter har blivit rik på folkliv och 
kommers. 

• Skapa attraktiva bostäder.
Fler stads- och stationsnära bostäder finns nu i 
centrala Lindesberg, genom tillskottet av lägenheter 
och stadsradhus ovan butikslokalerna. Detta har 
även gjort att stadskärnan upplevs trygg kvälls- och 
nattetid, och inte som döda handelsytor. 
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3. SWOT analys Lindesbergs stadskärna
Vad är en SWOT-analys? 
En SWOT-analys analyserar styrkor och svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen ger en övergripande 
bild av nuläge, styrkor, svagheter, möjligheter samt tänkbara hot som finns. 

Styrkor
• ”Hel” stad. Rutnätsstad från 1644, fina stadsgator. 
• Vackra kulturmiljöer. 
• Attraktiv skala på bebyggelsen. 
• Varierande bebyggelse, bostäder och handel. 
• Två tydliga handelsgator i nord-sydlig riktning.
• Småbutiker med unikt utbud. 
• Bra kollektivtrafik och tågförbindelser i nord-sydlig riktning i regionen. 

Svagheter
• Svag koppling i öst-västligriktning mellan de två huvudgatorna. 
• Saknar tydlig koppling till vattnet. 
• Avsaknad av större, tydlig och inbjudande mötesplats, torg. 
• Få större butikslokaler för ny handel finns. 
• ”Ofullständiga” kvarter i Ängen, Bromsen och Hatten. 
• Få större handelskedjor finns etablerade i Lindesberg, vilket ofta efterfrågas av kunder. 
• Bristfällig status på Resecentrum.  
• Få möjligheter för cykelparkering i stadskärnan. 

Möjligheter
• Tydlig stadsstruktur att bygga vidare på/utgå ifrån. 
• Vackra kulturmiljöer och fin strandpromenad som bättre kan tas tillvara. 
• Ett varierat handelsutbud med större kedjor och mindre mer unika butiker kan skapas.

Hot
• Den lilla befolkningsökning som varit i Lindesberg vänder till en befolkningsminskning.
• Andra externa köpcentrum lockar mer och minskar befolkningsunderlaget för befintliga butiker. 
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Svaghet: Svag koppling i öst-västlig riktning 
mellan de två huvudgatorna.

Möjligheter: Vackra kulturmiljöer och fin 
strandpromenad som bättre kan tas 
tillvara.

Styrka: ”hel” stad. Rutnätsstad 
sedan 1644.
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4. Programförslag
Levande centrum, stadskärnan och 
navet för handel i Lindesberg

Kommunens strategi för att skapa ett levande cen-
trum och en levande handelsstad är att koncentrera 
handeln i Lindesberg till befintliga väletablerade rö-
relsestråk genom stadskärnan. 

Staden och kvarteren inom planområdet utvecklas 
genom att ytterligare centrumverksamhet möjliggörs 
och de öppna markparkeringarna ersätts med en mer 
effektiv parkeringslösning integrerat med nya butiks-
lokaler, bostäder och andra serviceinrättningar. Mar-
kanvändningen är sådana funktioner som tydligt till-
hör centrum, med service, ytterligare bostäder mm. 

Övergripande struktur
En övergripande idé med utveckling av centrala 
Lindesberg har sedan länge varit att ”bygga färdigt” 
kvarteren samt att tydligare definiera gränsen mel-
lan kvartersmark och gatumiljö/gatumark. De södra 
delarna av stadskärnan utgörs till stor del av ”färdig-
byggda” kvarter. Här finns en tydlig distinktion mel-
lan kvarterens innehåll och gatumiljön. I den norra 
delen av stadskärnan har som tidigare nämnts 70-tals 
planeringen lämnat en otydlig struktur där kvarter 
och gatumarken flyter samman och ger ett fragmen-
terat intryck. Genom en tätare och tydligare struktur 
av både rörelsetråk och bebyggelse kan denna del av 
stadskärnan ”läkas”. 

Rörelsemönster och platser 
Genom att ta till vara de redan etablerade rörelsestrå-
ken genom staden och utveckla tydliga stadsrum där 
människor möts kommer Lindesberg förbli en levan-
de stad. 

Kristinavägen mellan tvärgatorna Skolgatan och 
Norrtullsgatan, Kungsgatan mellan tvärgatorna Köp-
mangatan och Norrtullsgatan samt Smedjegatan och 
Koppgatan är de gator som utgör de mest centrala 
gatorna i Lindesberg idag och som bör utvecklas som 
centrumgator. Utveckling som centrumgator innebär 
en tydlig och attraktiv utformning av gatumiljön, i 
markbeläggning, gatubelysning, sittbänkar mm. En-
tréer till butiker, bostäder, andra lokaler ska i så stor 
utsträckning som möjligt vända sig mot dessa gator. 

Sammanfattning av övergripande 
struktur
Centrum- och stationsnära bostadskvarter som kan förtätas 
med ytterligare bostäder.  (se nummer 2, på plankarta th)

De mest centrala kvarteren i Lindesbergs stadskärna. Till dessa 
kvarter samt omkringliggande gator bör den största delen av 
handeln koncentreras. Stor utvecklingspotential med plats för 
mer handel, service, bostäder  mm. Fungera som mötesplats 
och handelsplats för lindesbergsborna mfl. Smedjegatan blir 
den bärande axeln mellan Kristinavägen och Kungsgatan.  

Genom en påbyggnad med bostäder i två våningar (ovan 
butikslokaler m.m.) inom de delar av kvarteren som idag är 
obebyggda samt där befintlig bebyggelse bedöms kunna ersättas 
med ny, bedöms ett minimum på strax över 100 lägenheter 
kunna tillkomma. (se nummer 11, 12 och 13 på plankarta th)

Ett av få kvarter med parkytor i stadskärnan. Området invid 
Bottenån föreslås utvecklas som grönområde tillsammans med 
Loppholmarna och strandpromenaden. Befintliga parkeringar 
flyttas till ett läge öster om g:a Kirurgen och utökas i antal. Möj-
lighet till förtätning finns. (se nummer 1, på plankarta th)

Inom dessa kvarter bedöms ny plats för bostäder kunna skapas, 
i form av stadsradhus och flerbostadshus mot Bottenån och 
Loppholmarna, efter att vårdcentralen flyttat.  Mot Kungsgatan 
bör kvarteren ha verksamheter och lokaler som naturligt hör till 
centrum, vilket finns redan idag. (se nummer 14, 15 och 16 på 
plankarta th)   

Fokus på utveckling av dessa kvarter bör även i framtiden vara 
mot mer personintensiva och publika centrumfunktioner så 
som handel, bostäder, kontor, restauranger, gym, mm, vilka 
normalt besöks av många och då bör vara centralt placerade. (se 
nummer 3, 4, 6, 7 och 10 på plankarta th)

Hela området kring Flugparken utvecklas för att bli en trevliga-
re och framförallt livfullare del av stadskärnan. Genom en upp-
rustning av Flugparken samt genom att ordna med uteservering 
i parken under sommarsäsongen kommer parken vitaliseras och 
förhoppningsvis nyttjas i en större utsträckning. (se nummer 8 
på plankarta th)

Parkeringshuset byggs på med flera våningar alternativt ersätts 
med nytt för att möjligöra parkering för dubbelt så många bilar. 
(se nummer 9 på plankartan th)

Ny passage under järnvägen, utveckling av resecentrum med 
buss och tåg, utbyggnad till trippelspår. (se nummer 5 på 
plankarta th)

Nya utvecklade mötesplatser i stadskärnan för handel, rekrea-
tion, aktiviteter, möten och upplevelser!

Viktiga rörelsestråk i stadskärnan, till vilka handel och andra 
centrumfunktioner koncentreras.
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Kvartersstad i fyra våningar E-tal = 2,2 motsvarande ca 267 
invånare (133 lägenheter)  och 4450 kvm lokalyta

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

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

Villabebyggelse i två våningar E-tal = 0,29 motsvarande ca 24 
invånare (8 st villor) och 0 kvm lokalyta

Exploateringsgrad
När man talar om exploatering och täthet så finns det 
olika sätt att mäta detta. Ett sätt är att räkna ut explo-
ateringstalet för tomten eller kvarteret. Tomtexploa-
teringen räknas ut genom att våningsytan/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 tomt, vilket sedan påverkar t.ex. hur många 
boende eller arbetande som ryms i samma kvarter. 

På denna sida har Kv. Björnen i centrala Lindesberg 
som får ses som ett typiskt ”Lindesbergskvarter” fått 
stå som exempel. På samma tomt har olika bebyg-
gelsetyper placerats för att räkna ut exploateringstalet 
hos de olika typerna av bebyggelse. 

En vanlig föreställning är att höga hus per automatik 
ger höga exploateringstal, 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 
våningar vardera. 

Täta stadsradhus i tre våningar har även det ett större 
exploateringstal än punkthusen. Villabebyggelse i två 
våningar har ett lågt exploateringstal.

När man talar om exploatering i stadsmiljöer hand-
lar inte heller allt om själva exploateringstalet, utan 
även om andra kvaliteter. Punkthus omges ofta av 
stora grönytor, men problemet är 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 gaturummen och med möj-
ligheter 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 po-
sitivt rent täthetsmässigt 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 innerstaden där man vill 
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uppnå täthet utan istället satsa på mer i stadens pe-
rifera lägen.

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

Utveckling inom respektive kvarter

1. Kvarteret Vargen, Energikällan och gamla 
Kirurgen
Genom det fina läget invid Bottenån bedöms den 
nordvästra delen av kvarteret kunna utvecklas med 
fokus på rekreativa värden, istället för att som idag 
nyttjas som bilparkering. Denna del av kvarteret kan 
tillsammans med andra sidan av Bottenån samt Lopp-
holmarna och strandpromenaden fungera som ett 
större rekreationsområde för Lindesbergsborna. Den 
parkering som idag finns invid Bottenån flyttas till ett 
läge i den östra delen av kvarteret, invid Kungsgatan. 
Här bedöms parkeringen kunna utvecklas och möj-
liggöra parkering för ett större antal bilar, i samband 
med anläggandet av parkeringsytan rustas området 
framför Energikällan upp för att bättre motsvara den 
centrala mötesplats som platsen utgör. Möjlighet ska 
finnas att förtäta i kvarteren i samspel med de kultur-
historiska värdena.
 
Gamla Kirurgen är i bevarandeplanen från 1981 ut-
pekad som byggnad av kulturhistoriskt värde som bör 
bevaras. 

Linde Energi har planer på att utveckla badanlägg-
ningen Energikällan med ett utebad väster om den 
befintliga anläggningen. Vilket då tillsammans med 
en upprustning av parkmiljön skulle vara välgörande 
för kvarteret. 
 
2. Kvarteren Bågen och Pilen, 
bostadskvarter norr och söder om 
Floragatan 
Genom det centrala och stationsnära läget som dessa 
bostadskvarter har, samt genom en generell önskan 
att skapa fler bostäder centralt bedöms förtätning 
med ytterligare lägenheter kunna ske inom dessa två 
kvarter. Kvarteren har fina uppväxta trädgårdar som 
ska ses som en stor kvalitet i området. Befintlig be-
byggelse ersätts med ny mer sluten kvartersstruktur 

inom de östra delarna av kvarteren. Generellt gäller 
att tillkommande bebyggelse bör uppföras i 3-5 vå-
ningar och i vissa lägen upp till 8 våningar.

3, 4, 6, 7 & 10. Kvarteren Väduren, Orion, 
Hornet samt Kajen, invid Kristinavägen och 
Järnvägsgatan 
Kvarteren bör även i framtiden inneha funktioner 
som understödjer den centrala placeringen. Fokus på 
utveckling bör vara mot mer personintensiva och pu-
blika centrumfunktioner så som handel, bostäder, of-
fentlig service, kontor, restauranger, gym, mm. Inom 
kvarteren Hornet, Orion och Pipan finns befintlig 
bebyggelse som är omnämnda i Bevarandeplan från 
1981. Samtliga byggnader är omnämnda som byg-
gander av kulturhistoriskt värde som bör bevaras. Ut-
över dessa finns ytterligare fyra byggnader, två enfa-
miljshus, ett uthus samt en större lagerbyggnad, som 
av stadsarkitektkontoret bedöms som bevarandevärda 
och karaktärsskapande i stadsmiljön. 

5. Kajen jvg
Lindesbergs resecentrum utvecklas för att skapa en 
så effektiv och tillgänglig kollektivtrafiknod i Lindes-
berg och kommunen som möjligt. Det är av avgöran-
de betydelse att resecentrum upplevs som attraktivt 
och tryggt för att kunna öka antalet resenärer med tåg 
och buss. Kommunens mål är även att koppla rese-
centrum allt tydligare till stadskärnan, genom tydliga 
stråk, genomgående formspråk i stadsmiljön. Vidare 
är det av stor vikt att minska järnvägens barriäreffekt 
genom att skapa en bättre, tryggare och mer inbju-
dande passage under järnvägen under järnvägen, för 
att på det sättet koppla resecentrum bättre till denna 
delen av staden samt den större pendlarparkering som 
finns öster om järnvägen. 

En önskan finns om en naturlig koppling mellan By-
tesgatan, Flugparken och resecentrum. Tillsammans 
kan dessa utgöra en inbjudande port till staden för 
resande med kollektivtrafik. Själva stationsbyggnaden 
är enligt projektet ”Mer koll” tänkt att utvecklas och 
på ett tydligare sätt knytas till Resecentrum. Detta 
projekt är nu avslutat. Kommuen arbetar nu mot en 
omgestaltning av resecentrum. 

För mer information om utvecklingen hänvisas till 
projektet ”Mer koll”, Morgondagens kollektivtrafik,  
Lindesbergs Resecentrum - Förstudie. 
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7. Kvarteret Pipan blandad bebyggelse, Kris-
tinakyrkan, verksamheter samt restauranger 
mot Flugparken
Kvarteret Pipan, som gränsar mot Flugparken med 
ett antal restauranger och butiker utgör en viktig del 
av det primära rörelsestråket genom stadskärnan. By-
tesgatan som passerar mellan kvarteret och Flugpar-
ken föreslås stängas för biltrafik och omgestaltas med 
ny markbeläggning och på ett bättre och tydligare sätt 
knytas samman med parken. Restauranger utmed ga-
tan ges möjlighet att göra permanenta uteserveringar 
på Bytesgatan. Tanken är att gatan blir en förlängning 
av parken, samtidigt som det finns plats för gående 
att passera till och från resecentrum. I och med denna 
omgestaltning flyttas de parkeringar som finns utmed 
kvarteret till ett annat läge, möjligtvis i anslutning till 
stationshuset. 

8. Flugparken
Hela området kring Flugparken bör utvecklas för att 
få en trevligare och framförallt livfullare stadskärna. 
Genom en upprustning av Flugparken, fler perma-
nenta funktioner i parken samt genom att möjliggö-
ra att intilliggande restauranger kan ha uteservering 
i parken under sommarsäsongen så kommer parken 
vitaliseras och förhoppningsvis nyttjas i en större ut-
sträckning. Parken bör generellt kopplas tydligare till 
Bytesgatan och stationshuset/järnvägsstationen. Det-
ta kan ske visuellt genom en återkommande markbe-
läggning, trädplanteringar som återkommer vid sta-
tionshuset och en gemensam belysningstanke. 

9. Kvartert Kärnan, parkeringshus utmed 
järnvägen
Utifrån det kommande behovet av parkeringar ge-
nom tillägg av bostäder och handel i andra delar av 
planområdet bedöms en påbyggnad alternativt ut-
veckling av parkeringshuset som nödvändig för att 
avhjälpa situationen. 

Utifrån den tänkta utvecklingen av Flugparken kom-
mer parkeringshuset inom detta kvarter att upplevas 
som mycket mer centralt än vad det gör idag. Man 
parkerar enkelt bilen i parkeringshuset och promene-
rar sedan genom den vackra Flugparken till närlig-
gande restauranger och butiker. 

 

11. Kvarteret Hatten, blandad bebyggelse 
med verksamheter som Systembolaget och 
Knuts herrmode
Den befintliga bebyggelsen i kvarterets sydvästra del 
är intressant, och skapar karaktär till området. Den 
kringbyggda stadsgård som ligger invid korsningen 
Kungsgatan/Smedjegatan är dessutom omnämnd i 
Bevarandeplan 1981 och är av stort kulturhistoriskt 
värde och skall bevaras. Bebyggelsen mot Kristinavä-
gen bedöms däremot kunna ersättas med ny bebyg-
gelse. Genom att skapa en effektivare parkeringslös-
ning inom hela planområdet kan markparkeringarna 
samt bebyggelsen mot Kristinavägen ersättas med be-
byggelse i 3-5 våningar och i vissa lägen upp till 8 vå-
ningar.. Viktigt är att tillkommande bebyggelse på ett 
tydligt sätt sluter kvarteret mot gatan. Handel samt 
andra serviceinriktade ändamål ska vara lokaliserade 
till bottenvåningen. Ovan en bottenvåning med han-
del kan kontor alternativt bostäder lokaliseras i minst 
två våningar. Entréer till butiker, lokaler samt bostä-
der ska vara orienterade mot Smedjegatan samt Kris-
tinavägen för att bidra maximalt till liv och rörelse 
utmed gatorna. Bottenvåningarna ska generellt vara 
öppna och inbjudande med skyltfönster och entréer. 

12. Kvarteret Bromsen, blandade verksam-
heter, Willy´s och Norrtullstorget
Genom en utveckling av kvarteret med plats för yt-
terligare handelsytor, bostäder och annan service, 
samt genom en mer tillgänglig och attraktiv torgyta 
kan detta kvarter bli en viktig central punkt i staden. 
Kvarteret skapar förutsättningar för liv och rörelse 
samt plats för möten och samtal. Målet är att kvarte-
ret ska slutas mot gatan med en tydlig kvartersstruk-
tur, samtidigt som plats skapas för en mötesplats med 
fina sittplatser, belysning och andra element passande 
den allmänna platsmarken. Samtliga tillkommande 
butiker, servicelokaler samt bostäder ska ha entré mot 
torg eller gata. Generellt gäller att tillkommande be-
byggelse bör uppföras i 3-5 våningar och i vissa lägen 
upp till 8 våningar.

I vinkel mot korsningen Smedjegatan/Kungsgatan 
ligger en tvåvånings träbyggnad, vilken är upptagen 
i Bevarandeplanen från 1981 som byggnad av stort 
kulturhistoriskt värde och som skall bevaras. 
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13. Kvarteret Ängen, blandade verksamhe-
ter, ICA  
Inom detta kvarter finns de största utbyggnadsmöj-
ligheterna genom markparkeringen öster om ICA. 
Genom tillskapande av en mer effektiv parkerings-
lösning i parkeringshus inom en del av ytan alterna-
tivt parkeringsgarage kan det befintliga och framtida 
parkeringsbehovet säkras. Samtidigt som mark frigörs 
för ytterligare handel samt andra funktioner som bör 
lokaliseras centralt i bottenvåningen i kombination 
med bostäder på de övre våningarna. Generellt gäl-
ler att tillkommande bebyggelse bör uppföras i 3-5 
våningar och i vissa lägen upp till 8 våningar. Kopp-
gatan blir en viktigare koppling mellan Kristinavägen 
och Kungsgatan. Entréer för butiker, andra lokaler 
samt bostäder ska vara vända mot Koppgatan, torget 
alternativt Kungsgatan. Vissa entréer kan även vändas 
mot Norrtullsgatan, denna gata kommer dock inte 
ha samma centrala funktion som Smedjegatan och 
Koppgatan. 

14. Kvarteret Bottnare, apotek, bibliotek och 
café samt serviceboende, mellan Norrtull-
storget och Loppholmarna 
Kvarteret Bottnare, innehåller både verksamheter och 
bostäder, och är idag relativt färdigbyggt. Mot Kungs-
gatan bör kvarteret ha verksamheter och lokaler som 
naturligt hör till centrum. Mot Loppholmarna och 
strandpromenaden lämpar sig bostäder bäst. Det är 
av stor vikt att beakta strandpromenadens kvaliteter 
vid förtätning. 

15. Kvarteret Bägaren, Lindesbergs vård-
central, mellan Kungsgatan och 
Loppholmarna
Kvarteret Bägarens stora målpunkt är Lindesbergs 
vårdcentral. Verksamhetslokalen ligger i den västra 
delen av kvarteret och planeras att flyttas. Inom den-
na delen av kvarteret bedöms ny plats för bostäder 
kunna skapas i form av stadsradhus alternativt flerbo-
stadshus. Viktigt är att tillkommande bebyggelse in-
ordnar sig i den befintliga kulturhistoriskt värdefulla 
miljön. Mot Kungsgatan bör kvarteret ha verksamhe-
ter och lokaler som naturligt hör till centrum, vilket 
finns idag.  En faktor att förhålla sig till inom den-
na del av stadskärnan är översvämningsrisken utmed 
Lindesjön, se Risk för översvämning, sid 41.

16. Kvarteret Rudan, mellan Kungsgatan och 
Bottenån samt Loppholmarna
Merparten av bebyggelsen inom kvarteret Rudan 
härstammar från före branden 1869. Mot Lopphol-
marna och strandpromenaden utgörs kvarteret av 
en markparkering samt en vacker uppväxt trädgård. 
Markparkeringsytan bedöms kunna bebyggas med 
stadsradhus alternativt flerbostadshus. Viktigt är dock 
att tillkommade bebyggelse inordnar sig i den befint-
liga kulturhistoriskt värdefulla miljön till bland annat 
skala och våningsantal. En faktor att förhålla sig till 
inom denna del av stadskärnan är översvämningsris-
ken från Lindesjön, se vidare rubrik Risk för över-
svämning, sid 41.

17. Loppholmarna 
Loppholmarna har ett unikt läge och bör utvecklas 
som Lindesbergs nya stads-och aktivitetspark med 
rum för bad och andra aktiviteter. Ett utomhusbad 
tillgängligt för alla med rullstolsramp, toalett, om-
klädningsrum, många sittplatser, ny grillplats, beach-
vollybollplan, hängmattor, soldäck, scen är exempel 
på vad som kan utvecklas här. 

För att möjliggöra naturbad vid Loppholmen krävs 
eventuellt åtgärder i form av muddring och dagvat-
tenåtgärder. Vilka åtgärder som krävs ska utredas vi-
dare. Möjlighet till alternativt bad, exempelvis utom-
huspool kan även komma att utredas.

För att förbättra tillgängligheten och funktionen som 
länk mellan centrum och de västra delarna av staden 
föreslås att en ny bro byggs till Loppholmen. En bro 
från Bytesgatan som leder till Resecenrum skulle leda 
till ökade gångflöden genom parken och genom att 
området blir mer välbesökt upplevs det även som 
tryggare. 

Utveckling av de centrala 
delarna av Norra stadskärnan 
Kommunen har valt att i detta planprogram ta fram 
en idéskiss på utveckling av planområdet. Detta för 
att tydliggöra hur den tänkta utvecklingen av de mest 
centrala kvarteren kan komma att se ut. Målet är att 
ta till vara befintliga rörelsestråk som löper genom 
staden och utveckla handel kring dessa. 
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Idéskiss för utveckling av 
Lindesbergs centrum
Idéskissen innebär en utveckling av de mest centrala 
gatorna i Lindesberg. Målet är att rusta upp de centra-
la gatorna, genom sammanhängande markbeläggning, 
trevlig belysning, sittplatser och möjligheter till möten 
samt aktiviteter. Målet är även att skapa goda förut-
sättningar för lindesbergsborna att kunna tillgodose 
sitt behov av shopping i den egna staden. 

Vidare ska den ”lilla skalan” som är tydlig i Lindes-
berg vara tongivande och byggas vidare på. I tillkom-
made bebyggelse skapas effektiva butiksytor i centrala 
lägen. Ovan butikslokalerna föreslås i vissa lägen 
bostäder att etableras, både i form av lägenheter och 
stadsradhus. 

”Levande och mysig småstad, där 
Lindesbergsbornas behov av han-

del och service tillgodoses samt med 
goda möjligheter till aktiviteter.”

Stort fokus ligger även på att utveckla de stråk som 
redan idag är väletablerade, bl.a. det som löper i 
öst-västlig riktning genom stadskärnan, från rese-

centrum via Bytesgatan-Smedjegatan och vidare mot 
Lindesbergs arena. 

Utifrån Lindesbergs stads storlek bedöms Norrtull-
storget vara en för liten torgyta och den bedöms heller 
inte vara ändamålsenligt utifrån funktionen som 
medborgarnas torg och mötesplats i staden. I och 
med planprogrammets förslag kommer Smedjegatan 
att få en ännu tydligare central roll. Därför föreslås i 
skisserna en mindre flytt, utökning och omgestaltning 
av torget. Platsen ska vara öppen, inbjudande och 
tillgänglig dygnet runt, för alla.    

En utveckling inom kvarten Ängen, Bromsen och 
Hatten, som är de kvarter som idag innehåller mesta 
möjliga potential, kommer att ske utifrån befintliga 
fastighetsägares intresse av att utveckla den egna fast-
igheten. Detta kommer att innebära större variation i 
kommande bebyggelse, vilket ska ses som positivt. To-
talt inom dessa kvarter uppskattas ca 15 000 kvm fast-
ighetsyta att finnas som kan utvecklas. I vissa fall kan 
befintliga byggnader att rivas för att ge plats till nya, i 
andra fall tas befintliga markparkeringar i anspråk. 

Då inget större parkeringsgarage föreslås kommer 
andra parkeringslösningar att behöva studeras, dels 
föreslås parkeringshus byggas i anslutning till de nya 
butikslokalerna. 

Illustration nedan: Smedjegatan, sedd från öster, har fått en annan karaktär och fungerar nu mer som en mötes-
plats och torg. I fonden syns Blombergskahuset och Göransonska gården. Bilarna samsas i gaturummet med de 
oskyddade trafikanterna. 
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+  Förstärker Lindesbergs stad som fin små stad.
+  Ger underlag för kommuninvånarna att   
 tillgodose sitt behov av handel i den egna staden.
+  Möjliggör en småskalig utbyggnad i etapper,  
 utbyggnad efter respektive fastighetsägares  
 initiativ. 
+  Stor möjlighet för kommunen att skapa ett  
 attraktivt centrum för medborgarna.  
+  Ger ett helhetstänk kring gatumiljön i 
 centrum, sammanhängande gatumöblering. 
+ Tar fokus på ett stråk från resecentrum 
 genom staden mot Lindesbergs arena. 

Fördelar, nackdelar samt frågor att arbeta vidare med

- Riskerar att ge en ökad belastning av biltrafik  
 på kringliggande gator.
-  Innebär troligtvis stora invensteringskostna- 
 der i gatumiljön för kommunen.
- Kräver att kommuen tar projektledaransvar.

?  Hur löser man frågan om parkering, räcker  
 en småskalig lösning utifrån dagens 
 använding av bilen
?   Hur löser man finansieringen
?  Kan detta fungera utifrån trender inom 
 handelsmönster som konsumenter idag har

Illustration ovan: Bytesgatan sedd från väster, gågatan har bl.a. fått ny markbeläggning och fina uteserveringar i 
bra solläge. Kopplingen till Flugparken och resecentrum är nu självklar. I fonden syns resecentrum. Nedan: Kopp-
gatan sedd från öster. Den befintliga parkeringen har ersatts med bebyggelse i två-tre våningar, butiker i bottenvå-
ningen och bostäder på våning två och tre. 
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5. Förutsättningar 
Styrdokument, tidigare ställningsta-
ganden, planer, program och 
utredningar

Gällande översiktsplan för Lindesbergs 
kommun samt Centrumplan för Lindesbergs 
tätort

Enligt översiktsplanen, antagen 2007, gäller ”Om-
rådesplan för centralorten Lindesberg”, 1981, och 
”Centrumplan för Lindesbergs tätort”, 1990 som 
fördjupade delar av översiktsplanen. Den sistnämnda 
planen gäller som styrinstrument för innerstaden 
och den förstnämnda för övriga delar av tätorten. 
Trafikstrukturen in mot centrum behandlas således 
i områdesplanen och frågor rörande Lindesbergs 
centrum i centrumplanen.

Centrumplanen framhåller vikten av förstärka 
Lindesbergs centrum som uttryck för Lindesbergs 
särprägel och identitet samt som historiskt nav i Lin-
desbergs administrativa, kommersiella och kulturella 
liv.

I planen framhålls vikten av organisera aktiviteter 
och verksamheter i stråk. Kontakten med Lindesjön 
är ett unikt särdrag och koncentrationen av handel 
och övrig verksamhet utmed Kristinavägen, runt 
Norrtullstorget med varuhallar, bibliotek och badhus 
framhålls som viktiga förutsättningar i den framtida 
centrumplaneringen.

Handeln i centrum är nästan uteslutande lokalise-
rad utmed Kristinavägen och Kungsgatan, på de-
len mellan Norrtullsgatan och Södra Torggatan. I 
planen framhålls vikten av att hela området framöver 
utnyttjas för handelsetableringar. Särskilt bör tvärga-
torna mellan Kungsgatan och Kristinavägen, som är 
idag innehåller få butiker, förstärkas med nya butiker 
och verksamheter. Störst förutsättningar för detta 
bedöms enligt centrumplanen finnas på Koppgatan, 
Smedjegatan och Skolgatan.

I fråga om tillkomst av nya arbetsplatser och bostä-
der utpekas bl a kv Bromsen, Hatten och Ängen. Kv 
Ängen och Bromsen utpekas dessutom som ”ange-

lägna stadsbyggnadsåtgärder”. Bl a föreslås varuhal-
larna påbyggda med bostäder i en till två våningar. 
Utefter Koppgatan och Smedjegatan föreslås att 
obebyggda gatuavsnitt bebyggs. Inom detta område 
föreslås också en förstärkning av möjligheten till 
korttidsparkering genom utökad markparkering och 
uppförande av parkeringsdäck. Genomfartstrafik 
förbi centrum föreslås gå över Banvägen. 

FÖP -arbete pågår
Lindesbergs kommun har parallellt arbetet med 
planprogrammet tagit fram en fördjupning av över-
siktsplanen för Lindesbergs stad.

Syftet med planen är att visa en tydlig inriktning för 
det framtida stadsbyggandet i Lindesberg. Vidare ska 
planen skapa förutsättningar för en positiv utveck-
ling av Lindesbergs stad genom att ta tillvara och 
bygga vidare på stadens kvaliteter såsom närheten 
till Lindesjön, Strandpromenaden, omgivande natur, 
en vacker stadskärna och goda kommunikationer. 
Planen utreder framtida bostads- och verksam-
hetsområden, lokaliserar värdefulla grönområden, 
utreder infrastruktur samt den framtida utvecklingen 
av Lindesbergs centrum. Fördjupningen av översikts-
planen antas i december 2014. 

Arbetet med detta planprogram samt efterföljande 
detaljplaner kommer att ligga i linje fördjupningen 
av översiktsplanen för Lindesbergs stad. 

Program
Gällande strategier och riktlinjer som planprogram-
met beaktar. 

Utvecklingsstrategin 2012 – 2015, antagen 2012, i 
vilken kommunen anger följande mål: 
- Utveckla Lindesbergs centralort som ett attraktivt 
handelscentrum i norra
Örebro län.

Klimatstrategi 2010 – 2013 Lindesbergs kommun, 
antagen 2010

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs 
kommun
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Utredningar 
Följande utredningar och uppsatser har gett planpro-
grammet bra bakgrundsfakta. 

• Trafikutredning Lindesberg september 2013, 
Sweco
• Stadsmiljöprogram, Lindesbergs kommun, ej 
antagen, 
• Centrumutveckling ”Preliminär projektpresenta-
tion” Bergis! 2012-12-06
• Fotgängarens plats i stadsrummet – en analys av 
det sociala livet i Lindesbergs nordvästra stadskärna, 
Axelsson 2006.
• Bo och pendla i Lindesberg – Hur kan Lindesberg 
bli en attraktivare boendeort? Adrian Bucher 2007

bild: Kristinavägen, vy mot norr
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Riksintressen 
Planområdet omfattas av två riksintressen. Riksin-
tresse för Kulturmiljövården samt riksintresse för 
kommunikationer. Riksintressen bevakas av länssty-
relsen och får inte skadas påtagligt av exempelvis nya 
detaljplaner samt byggprojekt.

Riksintresse för kulturmiljövården - 
Lindesberg [T 40] 
Större delen av Lindesbergs stadskärna, däribland 
delar av det aktuella planområdet, omfattas av riks-
intresset för kulturmiljövården, Lindesberg T 40. 
Värdetexten för riksintresset för kulturmiljövården, 
Lindesberg T 40, är enligt följande: 

Motivering: 
Småstadsmiljö som visar centralmaktens strävan vid 
1600-talets mitt att grunda nya städer för att främja 
den för riket viktiga bergshanteringen samt den förin-
dustriella stadens bebyggelse och liv. 

Uttryck för riksintresset: 
Den rätvinkliga rutnätsplanen från 1644. Tomtstruk-
tur, äldre småskalig trästadsbebyggelse med större stads-
gårdar och enklare utkantsbebyggelse. En grupp större 
stenbyggnader vid kyrkan och torget.

Kommunen arbetar under hösten 2013 med en för-
djupad beskrivning av kulturmiljön. Detta då ovan 
angivna värdetext bör utvecklas för att ge ett tydli-
gare stöd åt kommunen i stadsbyggnadsfrågor och 
arbetet med bygglovshandläggning. Se vidare 

Riksintresse för kommunikationer Bergslags-
banan, Ställdalen-Frövi
Hela järnvägens sträckning genom Lindesberg är av 
Riksintresse för kommunikationer. 

Funktionsbeskrivning: Bergslagsbanan är av natio-
nell betydelse och sträcker sig mellan Gävle och Kil. 
Banan ingår i det utpekade strategiska godsnätver-
ket. 

Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av före-
slagen utveckling av stadskärnan utifrån detta plan-
program. De förslag som presenteras bedöms kunna 
ge ett bättre underlag för resande med persontåg på 
Bergslagsbanan. 

Bild 1: Äldre lagerbyggnad utmed Järnvägsgatan, som stads-
arkitektkontoret anser vara ett fint inslag i stadsmiljön och 
som bör bevaras. Bild 2: Bebyggelse utmed Skolgatan av stort 
kulturhistoriskt värde, inom riksintresset för kulturmiljövår-
den och planområdet. Bild 3: Bebyggelse utmed Kungsgatan 
av stort kulturhistoriskt värde, inom riksintresset för kultur-
miljövården och planområdet. 

1.

2.

3.
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Strandskydd
För Lindesjön gäller de generella strandskyddsbe-
stämmelserna. Skyddszonen utgår från 100 m från 
vardera sidan om strandkanten och omfattar både 
land och vatten, inklusive undervattensmiljön. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förut-
sättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-
områden samt till att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten.  

Samtliga kvarter utmed Bottenån och Lindesjön 
ligger inom skyddszonen för strandskyddet. I even-
tuellt kommande detaljplanearbete för dessa kvarter 
kommer frågan om upphävande av strandskydd att 
behandlas vidare. 

Historik stadsutveckling*
*källa: Riksintressen i KNÖL-kommunerna, 2012

”Lindesberg är en småstad med ursprung som 
medeltida handelsplats. Stadens prägel återfinns 
såväl i den äldre trästadens intima karaktär med låga 
handelsträdgårdar som i det sena 1800-talets och 
1900-talets kommersiella handels- och stenstads-
sepok.” 

Lindesberg växte som handelsplats under medel-
tiden på den smala åsen på Lindesjöns nordöstra 
strand. Det dåtida Lindesås blev tidigt centrum 
för handel med den omgivande bergslagsbygden i 
Lindesbergslag. Kyrkbyn Lindesås fick sina stadsrät-
tigheter 1643 och kom då att bli Lindesbergs stad. 
En permanent köpmannabosättning fanns redan då. 
Lindesberg var och förblev centrum för järnhandeln 
och lyckades trots hårt motstånd från Arboga att 
behålla sina stadsprivilegier.

1644 upprättades en stadsplan utifrån det då rå-
dande rutnätsidealet med räta vinklar. Planområdet 
ligger inom det geografiska område som stadsplanen 
omfattar och ses än idag som en del av Lindesbergs 
stadskärna. Kungsgatan som löper i nordsydlig rikt-
ning i stadsplanen fungerar som en bred huvudgata 
genom staden och korsas av tvärgator som löper i 
östvästlig riktning mellan Lindesjön och Kyrkberget. 
Lindesbergs torg, Rådhustorget utgjorde historiskt 
stadens handelsplats direkt söder om kyrkan. Direkt 
öster om Rådhustorget ligger även stadsparken. 

Rådmanstorget var handelstorget där alla typer av 
kommers förekom. Runt torget ligger än idag bygg-
nader som historiskt kantade torg, kyrkan, Stadshot-
ellet, Rådhuset och större bostadshus. Från Södra 
torggatan, som utgör torgets södra avgränsning, och 
österut finns än idag en tydlig axel som binder sam-
man torget med Kyrkberget.

Stora delar av stadskärnan har förnyats som följd av 
de stadsbränder som drabbade staden under 1600- 
och 1800-talen, nya stadsplaner togs även fram för 
stadens utvidgning och nya ideal. Centrala Lindes-
berg präglas än idag av den strikt utformade rutnäts-
planen, och medger långa siktlinjer och utblickar 
mot Lindesjön.
 
Staden har på senare tid vuxit framförallt norrut. 
Det är i denna riktning som årsringarna syns tyd-
ligt. Här finns idag eller flertal bostadsområden för 
friliggande enfamiljshus, sjukhus, skolor, verksam-
hetsområden mm.  

1.
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Karta 1: 1644 års stadsplan, Karta 2 : 1776 års stads-
plan, Karta 3: 1876 års stadsplan, Karta 4: 1907 års 
stadsplan

2.

4.

3.
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stenhusbebyggelse i tre till fyra våningar finns intakt 
kvar vid Rådhustorget. Ett fåtal intima stadsmiljöer 
med smala gatusektioner finns idag endast kvar i 
den norra delen av Kungsgatan, mellan tvärgatorna 
Smedjegatan och Skolgatan. Resterande bebyggelse 
inom den norra delen har ersatts med nyare bebyg-
gelse. Detta som resultat av de stadsbränder som 
härjat men rivits för att ge plats åt ny bebyggelse allt 
utifrån rådande stadsplaneideal genom tiderna. 

Genom de bränder som härjat i framförallt de his-
toriskt centrala delarna av Lindesberg har mycket av 
den äldsta bebyggelsen i staden försvunnit. Detta har 
gjort att den äldsta bebyggelsen idag återfinns inom 
kvarteret Bromsen och Hatten, genom Blombergska 
gården samt Göransonska gården. 

Blombergska gården utgörs av ett vinkelbyggt gatu-
hus i trä i två plan. I bottenplan finns förstorande 
skyltfönster mot gatan. Byggnaden har enligt upp-
gifter uppförts 1795. Fasigheten är i privat ägo, och 
fastighetsgränsen mötet hörnet på livsmedelsbutiken 
Willys, vilket gör att många personer passerar över 
fastighten från Willys parkering till Norrtullstorget. 

Göransonska gården utgörs av en enplans vinkel-
byggt gatuhus i trä bestående av en äldre del som är 
belägen längs Smedjegatan och inåt gården.  De tim-
rade delarna av gården härrör från 1700-talet, övriga 
delar tillkom vid slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. Lindesbergs kommun äger denna fastig-
het som idag inhyser restaurang och klädbutik. 

Fornlämningar 
Hela planområdet förutom kvarteren längst i norr 
och nordöst ingår i ett område där kulturlager kan 
väntas påträffas från 1600-talsstaden, enligt Riks-
antikvarieämbetets Fornsök, karta på sid 23. Inga 
faktiska utgrävningar har tidigare genomförts inom 
planområdet i samband med tidigare detaljplaner 
och byggnationer. Eventuellt framtida behov av 
utgrävningar kommer att utredas i samråd med 
länsstyrelsen. Hela planområdet kan enligt länssty-
relsen ingå i ett skyddsområde till själva fornminnets 
avgränsning. 

Typologi i den historiska stadskärnan
Fram till mitten på 1800-talet bestod i stort sett 
all bebyggelse i Lindesberg av träbyggnader i en 
till maximalt två våningar. Utmed den norra delen 
av Kungsgatan återfinns fortfarande denna typ av 
bebyggelse, som då utgör stadens äldsta byggnader. 
Kringbyggda handelsgårdar, med boningshus mot 
gatan medan ekonomibyggnader, uthus och hant-
verkslokaler ryms inåt gården. 

Vid det historiska centrumet av Lindesberg, Råd-
hustorget och krönet av Kungsgatan, finns ett flertal 
pampiga stenhus uppförda i slutet av 1800-talet och 
början på 1900-talet. Dessa visar på den stenbygg-
nadsepok som tar sin början efter 1869 års stads-
brand. Här är bebyggelsen högre med mellan tre till 
fyra våningar. 

Lindesbergs stadsutveckling syns tydligt än idag. 
De byggnader som tidigare utgjorde centrum med 

1.
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2.

3.

4.

5.

6.

Bild 1: Blombergska gården i korsningen Kungsgatan/
Smedjegatan. Bild 2: Rådhustorget utmed Kungsga-
tan. Bild 3: Smedjegatan (1979). Bild 4: Rådhuset 
utmed Kungsgatan. Bild 5: Kungsgatan, anläggandet 
av Norrtullstorget. Bild 6: Kristinavägen, Flugparken 
till vänster i bild?. Bild 7: Korsningen Bytesgatan/Kris-
tinavägen. Bild 8: Karta över Lindesberg 1878.  Källa 
samtliga bilder: http://arkiv.lindesberg.se

7.

8.
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6. Området idag 
Centrala funktioner och platser 
Idag utgörs stadskärnan av två huvudgator för handel 
i nordsydlig riktning – Kungsgatan samt Kristinavä-
gen. Gatorna har olika karaktär där Kungsgatan tyd-
ligt syns som den historiska paradgatan med gatsten, 
medan Kristinavägen idag är den primära affärsgatan 
samt delvis fungerar som genomfartsled genom sta-
den. Tvärgatorna i stadskärnan, förutom Smedjega-
tan, innehar ingen nämndvärd funktion i centrum, 
dessa utgör till stor del gator med flerbostadsbebyg-
gelse. Smedjegatan utgör dock ett viktigt stråk mellan 
de två huvudgatorna. 

Centrum för handeln har flyttats norrut från det his-
toriska Rådhustorget och kan idag sägas omfatta plan-
området och mer exakt kvarteren Bromsen, Hatten 
och Ängen med Kungsgatan och Kristinavägen i höjd 
med kvarteren.  Anledningen till denna förflyttning 
av centrum kan vara järnvägens placering, den övre 
delen av stadskärnans koppling till den resterande sta-
den och de demografiska förutsättningar som råder 
med merparten av bostäderna i Lindesberg norr om 
planområdet. Idag utgör Norrtullstorget den punkt 
som funktionellt ses som ”torget”/mötespunkten i 
staden. Kring denna plats ligger flera viktiga funktio-
ner, så som matvarubutiker, apotek, bibliotek, samt 
ett antal mindre klädbutiker. Därtill finns två större 
parkeringar i anslutning till livsmedelsbutikerna. 

Generellt så finns idag få målpunkter för allmänhet-
en inom de södra delarna av stadskärnan, medan det 
i anslutning till den norra delen av densamma idag 
finns badhus, gymnasieskola, resecentrum, Lindes-
bergs arena, flera större butiker mm. De stora rörelse-
stråken som löper genom staden utgår från de viktiga 
målpunkterna,  vilka ligger i den norra delen av stads-
kärnan. Smedjegatan samt Kungsgatan och Kristina-
vägen i höjd med Smedjegatan utgör de gator som 
passeras av flest personer dagligen. 

Bild ovan: Flugparken med Resecentrum i fonden. Bild 
nedan: Två av planområdets stora målpunkter ICA och 
Willy´s, Koppgatan. 
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1. Kvarteret Vargen, Energikällan och 
gamla Kirurgen
Kvarteret Vargen har en historia med offentliga bygg-
nader, idag med Lindesbergs badhusanläggning samt 
Bergslagens miljö- och byggförvaltnings kontor, 
Gamla Kirurgen. I kvarterets västra del utmed Bot-
tenån, låg tidigare en mindre skolbyggnad, denna har 
dock rivits under hösten 2013. Kvarteret är ett av två 
kvarteret inom planområdet som innehåller en park-
miljö, med uppväxta träd och anlagda gräsytor. 

2. Kvarteren Bågen och Pilen, 
bostadskvarter norr och söder om Flo-
ragatan 
Kvarteren Bågen och Pilen utgörs av bostadskvar-
ter med både flerbostadshus och större enfamiljshus 
i två våningar. Inom kvarteret finns en variation i 
både fasadmaterial, ålder, formspråk. I kvarten finns 
fina uppväxta trädgårdar som är en stor kvalitet både 
inom och i anslutning till området. Kvarteren ligger 
centralt och stationsnära i staden, vilket gör kvarteren 
intressanta för förtätning. 

3.Kvarteret Hornet, kvarter med äldre 
bebyggelse öster om Kristinavägen, 
mellan Norrtullsgatan och Koppgatan
Kvarteret Hornet utgörs av bostadsbebyggelse i fler-
bostadshus och enfamiljshus med inslag av mindre 
verksamheter. Uppväxta trädgårdar och en mindre 
höjd som finns i kvarteret skapar karaktär till områ-
det. Befintlig bebyggelse utmed Kristinavägen finns 
omnämnda i Bevarandeplan från 1981, som byggan-

der av kulturhistoriskt värde som bör bevaras. Utöver 
dessa gör stadsarkitektkontoret bedömningen att yt-
terligare två-tre byggnader, två enfamiljshus och ett 
uthus, är bevarandevärda och karaktärsskapande för 
stadsmiljön. 

4. Kvarteret Kajen, kvarter med verk-
samheter – golvbutik och Nerikes Alle-
handa. 
Kvarteret ligger centralt i Lindesberg mellan Järnvägs-
gatan och järnvägen. Befintliga verksamheter är loka-
ler för Nerikes Allehanda samt en golvbutik. Inom 
kvarteret finns även en större lagerbyggnad som stads-
arkitektkontoret bedömer vara bevarandevärd och ka-
raktärsskapande för stadsmiljön. 

5. Kajen jvg, Lindesbergs resecentrum
Kvarteret Kajen jvg, utgörs av stations- och järnvägs-
området, stationsbyggnaden samt delar av Bangatan 
och Järnvägsgatan i anslutning till området. Stations-
huset innehåller kontor, en pizzeria och taxi-verksam-
het. Fotgängare kan passera järnvägen genom en äldre 
smal passage under järnvägen. Genom projektet ”Mer 
koll” har kommunen arbetat med förslag utveckling 
av Lindesbergs resecentrum. Detta projekt är nu av-
slutat. Kommuen arbetar nu mot en omgestaltning 
av resecentrum. 

Bild: Kvarteret Bågen stora innergård sedd från Kap-
lansgatan. 
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6. Kvarteret Orion, blandad 
bebyggelse, verksamheter och 
bostäder mellan Koppgatan och 
Smedjegatan 
Kvarteret ligger öster om Kristinavägen och innehåll-
er framförallt byggnader med kontorslokaler samt bo-
stadsbebyggelse i två-tre våningar. 

7. Kvarteret Pipan, blandad bebyggel-
se, Kristinakyrkan, verksamheter samt 
restauranger mot Flugparken
Kvarteret Pipan, som gränsar mot Flugparken med 
ett antal restauranger och butiker utgör en viktig del 
av det primära rörelsestråket genom stadskärnan. By-
tesgatan som passerar mellan kvarteret och Flugpar-
ken är gångfartsgata men saknar idag den gestaltning 
som denna typ av gata bör ha. Kvarteret är relativt 
färdigbyggt, och mot Kristinavägen och Bytesgatan 
utgör merparten av bottenvåningarna av butiks- och 
restauranglokaler. 

8. Flugparken
Parken passeras dagligen av en stor mängd människor, 
men få nyttjar parken för rekreativa ändamål eller ak-
tiviteter. Genom det centrala läget finns stora möjlig-
heter att få många besökare när väl en bra målpunkt 
utvecklats i parken. Parken har idag eftersatt skötsel, 
och de befintliga träden är i så pass dåligt skick att de 
inom ett par år kommer att behöva tas ner. Det sak-
nas bra sittplatser i parken. 

9. Kvarteret Kärnan, parkeringshus ut-
med järnvägen
Kvarteret Kärnan omfattar ett parkeringshus söder 
om järnvägsstationen. Totalt möjliggörs plats för cir-
ka 115 bilar i tre plan. Parkeringsplatserna på de för-
sta två våningarna är idag uthyrda, medan det översta 
planet möjliggör parkering för allmänhet mot parke-
ringsavgift. 

10. Kvarteret Väduren, väster om Flug-
parken, blandad bebyggelse med bl.a. 
konditori, flerbostadshus och andra 
verksamhetslokaler
Mot Kristinavägen finns inom kvarteret Väduren fler-
bostadsbebyggelse i fyra våningar med verksamhets-
lokaler i bottenvåningen. Infart till kvarteret sker från 
Skolgatan och Bytesgatan. Mot dessa gator är bebyg-
gelsen något glesare och i en till två våningar, för att 
sedan mot Kungsgatan återigen uteslutande stänga 
till kvarteret mot gatan. Mot Kungsgatan är bebyg-
gelsen två-tre våningar. 

11. Kvarteret Hatten, blandad bebyg-
gelse med verksamheter som System-
bolaget och Knuts herrmode
Kvarteret Hatten innehåller en mix av flerbostadshus, 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, parkering och 
handel. Handeln är lokaliserad till Kristinavägen och 
Kungsgatan. Mot Smedjegatan finns en större mark-
parkering för cirka 70 bilar. Bebyggelsen är i en-två 
våningar. Kvarteret Hattens östra del, med bl.a. Sys-
tembolaget utgör en del av Lindesbergs centrum. 
En kringbyggd stadsgård ligger vid korsningen Smed-
Bild: Kvarteret Pipan samt Flugparken. Bytesgatan 
med järnvägsstationen i fonden. 
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jegatan/Kungsgatan, vilken är upptagen i Bevarande-
planen från 1981 som byggnad av stort kulturhisto-
riskt värde och som skall bevaras. 

12. Kvarteret Bromsen, blandade verk-
samheter, Willy´s och 
Norrtullstorget
Detta kvarter tillsammans med Kvarteret Ängen norr 
om kvarteret Bromsen utgör det som idag klassas som 
centrum i Lindesberg. Inom kvarterets nordvästra 
hörn ligger Norrtullstorget som är en mötespunkt 
och plats som passeras av en stor mängd människor 
dagligen. Kvarteret innehåller livsmedelsbutik, kläd-
butik, service, bibliotek, café och markparkering. 
Den stora målpunkten inom kvarteret Bromsen är 
idag matvarubutiken Willy´s som upptar ca 30 % av 
kvarterets totala yta. Willy´s har entré mot Koppga-
tan samt mot Smedjegatan. Övriga butiker i kvarteret 
är lokaliserade mot Kristinavägen samt Kungsgatan. 
Framför livsmedelsbutiken mot Smedjegatan finns en 
markparkering med plats för cirka 30 bilar. Denna 
parkering är till för besökande till Willy´s. 

I vinkel mot korsningen Smedjegatan/Kungsgatan 
ligger en tvåvånings träbyggnad, vilken är upptagen 
i Bevarandeplanen från 1981 som byggnad av stort 
kulturhistoriskt värde och som skall bevaras. 

13. Kvarteret Ängen, blandade 
verksamheter, ICA 
Den stora målpunkten inom kvarteret Ängen är livs-
medelsbutiken ICA som upptar ca 25 % av kvarterets 
totala yta. Invid ICA ligger en större markparkering 
för ca 130 bilar. Mot Kristinavägen finns ytterligare 
butiker, en restaurang mm. Bebyggelsen mot Kristi-
navägen är i tre till fyra våningar, våning två till fyra 
innehåller företrädesvis bostäder. Inom kvarteret finns 
ingen bebyggelse som bedöms vara av kulturhistoriskt 
värde. 

14. Kvarteret Bottnare, apotek, 
bibliotek och café samt seniorboende, 
mellan Norrtullstorget och 
Loppholmarna 
Kvarteret Bottnaren, utgör mot Kungsgatan och 
Norrtullstorget en viktig del av centrum, med både 
bibliotek, apotek samt café. I väster gränsar kvarteret 
mot strandpromenaden, Bottenån samt Loppholmar-
na. En stor del av kvarteret utgörs av seniorboendet 
Linden. I anslutning till strandpromenaden ligger 
även en friliggande villa med en mindre butiksverk-
samhet.  Bodgatan skär genom kvarteret i nord sydlig 
riktning. Inom kvarteret finns ingen äldre bevarande-
värd bebyggelse. 

Bild: Kvarteret Bottnare till vänster i bild samt Bot-
tenån. Kyrkan i fonden. 
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15. Kvarteret Bägaren, Lindesbergs 
vårdcentral, mellan Kungsgatan 
och Loppholmarna
Kvarteret Bägarens stora målpunkt är Lindesbergs 
vårdcentral, som ligger i den västra delen av kvarteret. 
Mot Kristinavägen kantas kvarteret av butiker inrym-
da i en- till tvåvåningsbebyggelse. Vårdcentralen nås 
idag från Bytesgatan. Örebro läns landsting planerar 
att flytta vårdcentralen till ett nytt läge i staden, vilket 
gör att kvarteret står inför en större förändring inom 
kort. 

16. Kvarteret Rudan, mellan Kungsga-
tan och Bottenån samt 
Loppholmarna. 
Merparten av bebyggelsen inom kvarteret Rudan 
härstammar från före 1869 och omnämns i Bevaran-
deplanen från 1981 som bebyggelse av stort kultur-
historiskt värde, som ska bevaras. Mot Kungsgatan 
utgörs bebyggelsen av en- till tvåvåningsbebyggelse 
med butiker i bottenvåningen. Mot Bottenån utgörs 

kvarteret av en större parkeringsplats för besökare till 
vårdcentralen samt en stor trädgård som hör till be-
byggelsen mot Skolgatan samt Kungsgatan. 

17. Loppholmarna
Loppholmarna ingår delvis i planområdet, med den 
östra delen av ön mot Bottenån. Loppholmarna ut-
görs av ett grönområde som i norr har kontakt med 
båda sidorna av Bottenån, genom två broar. Ön nytt-
jas idag inte i så hög grad som den skulle kunna göras. 
Ön ligger centralt i Lindesberg och utgör av en av 
få grön- och rekreationsområden i staden. Utredning 
pågår på Lindebergs kommun för att eventuellt göra 
det möjligt att även nyttja ön för bad, något som his-
toriskt sett varit möjligt men som idag inte rekom-
menderas pga den dåliga vattenkvaliteten i Lindesjön.  

Bild nedan: Äldre bild från Loppholmarna. Då mötes-
plats, och plats för rekreation. källa: www.lindebilder.
se. Bild th: Kvarteret Rudan sett från Bottenån. 
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Rekreation/vegetation
I princip hela planområdet utgörs av hårdgjorda ytor 
idag. Flugparken i anslutning till järnvägsstationen 
utgör det enda anordnade parkområdet inom plan-
området, förutom parkområdet i anslutning till bad-
huset. Här finns uppväxta träd, sittytor, mötesplatser 
samt blomsterplanteringar. 

I anslutning till badhuset Energikällan, kv Vargen, 
finns viss vegetation med ett flertal uppväxta lövträd 
och gräsytor. Inom detta område finns dock inga di-
rekta sittytor för allmänhet men grönskan tillför dock 
mycket till stadsrummet. Detsamma gäller vegetatio-
nen inom kvarteret Pilen i norr som utgörs av fler-
bostadshus och friliggande enfamiljshus. Här utgörs 
vegetationen av uppväxta trädgårdar som fruktträd 
och gräsytor.  I gällande detaljplaner är gräsytorna i 
kvarteret Vargen reglerade som park samt allmänt än-
damål.

Loppholmarna som delvis ingår i planområdet utgör 
också ett grön- och rekreationsområde. Hela området 
utgörs av en större gräsyta med grusade gångvägar. 
Utmed sjökanten finns en mängd uppväxta träd, och 
större buskage. 

I tätorten Lindesberg är det inte långt till rekreation 
och vegetation. Planområdet är en del av Lindesbergs 
stadskärna och har direkt anslutning till vandringsle-
den ”Lindesjön runt”. Närmsta sammanhållna grön-
område är Kyrkberget direkt öster om planområdet, 
öster om järnvägen. Ca 2 km sydöst om planområdet 
ligger Tempelbackens naturreservat, även det en del 
i ”Lindesjön runt”. Lindesby ligger strax väster om 
planområdet. 

Service och handel
Planområdet är en del i Lindesbergs stadskärna med 
ett utbud av handel, service, bibliotek, mataffär samt 
post m.m.

Handeln är idag utspridd utmed stora delar av Kris-
tinavägen och Kungsgatan. Största koncentrationen 
finns runt Norrtullstorget, med de stora målpunkter-
na ICA och Willy´s. Generellt finns relativt få bu-
tikskedjor etablerade i Lindesberg, med undantag för 
t.ex. Team Sportia, ICA, Willy´s, Audio video, Syn-
sam, Specsavers, Subway samt Akademibokhandeln. 
Övriga handlare är enskilda klädesbutiker, blomster-
affärer, mm. 

Enligt en undersökning som tagits fram av handels-
gymnasiet i Lindesberg på uppdrag av Upplev Lindes-
berg så handlar få ungdomar i Lindesberg. De hand-
lare som finns upplever en situation där allt mindre 
handel sker i Lindesberg. Externköpcentrumet Ma-
rieberg söder om Örebro bedöms vara den allt mer 
lockande handelsplatsen för Lindesbergsborna.

Enligt Upplev Lindesberg och fastighetägare i Lin-
desberg finns det en stor brist på större effektiva bu-
tikslokaler, vilket gör att nya ytkrävande butikskedjor 
inte kan etablera sig i stadskärnan.   

Offentlig service
Vårdcentral finns direkt väster om planområdet i höjd 
med Bytesgatan. Just nu pågår ett arbete för att hitta 
en ny placering för vårdcentralen i Lindesberg. 

Närmaste förskola är Ågårdens förskola som ligger i 
direkt anslutning till den norra delen av planområdet. 

Lindesbergs bibliotek ligger inom planområdet invid 
Norrtullstorget. Likaså gör kommunens förvaltning 
Näringsliv och utveckling. 

Lindesbergs lasarett ligger cirka 0,8 km norr om plan-
området. Närmaste grundskola (åk 1-6) är Kristina-
skolan, cirka 500 m söder om planområdet. Närmaste 
grundskola för åk 7-9 är Stadsskogsskolan, cirka 1,5 
km norr om planomårdet. Lindesbergs gymnasiesko-
la, Lindeskolan, ligger direkt väster om Lindesbergs 
Arena, cirka 500 m från planområdet.  

Bild nedan: Befintlig grönstruktur inom kv Vargen 
invid badhuset Energikällan i anslutning till Kungsga-
tan. Norrtullstorget i förgrunden. 
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Gator, trafik och kollektivtrafik
Planområdet ligger centralt i Lindesberg. Idag är 
Bergslagsvägen den naturliga vägen och största infar-
ten norrifrån. Trafiken söderifrån kommer på Örebro-
vägen. Båda dessa infartsleder ansluter till riksväg 50. 
Kommunen har genomfört åtgärder i centrum för att 
försöka styra större delen av motortrafiken från Öre-
brovägen söderifrån till infarten västerifrån, Fotbolls-
gatan. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt 
endast ha ”turisttrafik” på Örebrovägen. Detta då den 
södra infarten är hårt belastad och kantas av bostäder.

Samtliga infartsleder leder trafiken till Kristinavägen 
i stadskärnan. Enligt de trafikmätningar som genom-
förts används den södra infarten till stadskärnan i 
större utsträckning än den norra. ÅDT 6500-7000 
fordon, mätpunkt Kristinavägen södra (strax norr om 
cirkulationsplatsen), jämfört med mätpunken Kris-
tinavägen norra (i höjd med planområdet) med ett 
ÅDT på 2800-3600 fordon. 

Kristinavägen var tidigare huvudled men eftersom 
detta är den primära affärsgatan har den reglerats så 
att huvudleden svänger och fortsätter Järnvägsgatan 
förbi stationsområdet istället, vilket lett till att viss 
förvirring förkommer bland bilister. Gatan har även 
delvis genomgått en ombyggnad, vilket resulterade i 
gatuparkering, samt gång- och cykelväg i anslutning 
till gatan. Även trädplaneringar har förändrat gatu-
rummet. 

Ombyggnaden av Kristinavägen har bidragit till att 
skapa ett attraktivare centrum. Gatan är ett viktigt 
gångstråk och ombyggnaden har förbättrat trivseln 
utmed gatan, då gatan idag utgår ifrån fotgängarnas 
villkor. Efter ombyggnad av gatan saknas dock mar-
kerade övergångsställen. Annan lösning bör utredas 
som bättre tillgodoser de oskyddade trafikanterna. 

Trafikmätningarna indikerar att den lokala trafiken 
på Kristinavägen är ganska omfattande. Det vill säga 
många små resor sker inom de mest centrala delarna. 
Största trafikflödet uppmättes på de södra delarna av 
Kristinavägen. 

Kungsgatan har en annan karaktär; smal och gatstens-
sbelagd. Gatan är delvis reglerad som gågata under 
sommarsäsongen. Övrig tid är den öppen men dock 
i stor del enkelriktad. Gatan är även avstängd för tra-
fik förbi Norrtullstorget. Denna gata fungerar därför 

inte som en genomfartsgata i staden. 2006 genomför-
de Lindesbergs kommun en inventering och analys 
av gång- och cykelnätet, vilken visade att Kungsga-
tan uppfattades som den mer intima gatan, som ett 
viktigt stråk/mötesplats, och gatan upplevdes även 
trafiksäker och trygg. Detta indikerar att Kungsgatan 
fungerar bra för de oskyddade trafikanterna.

Järnvägsgatan fungerar som huvudled genom stads-
kärnan från Skolgatan i söder fram till cirkulations-
platsen vid järnvägsöverfarten i norr. Trottoarerna 
utmed gatan är mycket smala, och utmed Flugparken 
saknas trottoar helt. 

Gång- och cykeltrafik
I Lindesberg finns ett utbyggt gång- och cykelvä-
gnät. För cyklisterna är Kristinavägen utpekad som 
stråk genom Lindesberg och det finns idag en sepa-
rat cykelbana längs delar av vägen och ytterligare en 
etapp med cykelbana planeras i samband med flytt av 
brandstationen. Kungsgatan nyttjas också av cyklister 
och där fungerar blandtrafik på ett bra sätt eftersom 
den utformats som en gårdsgata. Gång- och cykel-
vägnätet kopplar ihop planområdet med resterande 
delar av Lindesberg i norr och söder.  

Kollektivtrafik
Tåg- och busstationen i Lindesberg ligger centralt i 
orten, öster om Kristinavägen, utmed Järnvägsgatan. 
Med tåg tar det cirka 30 minuter till Örebro central 
och idag går det knappt 20 turer i vardera riktning-
en under vardagar. Tågtrafiken kompletteras av lokal 
och regional busstrafik. Regionalbussarna ankommer 
via de stora infartsvägarna och har hållplatser längs 
vägen. De angör resecentrum och det finns goda möj-
ligheter till byte mellan tåg och buss. Inom Lindes-
berg finns en linje som bara går inom tätorten, med 
ett fåtal turer per dag. Hållplatslägena ligger tätt och 
tillgängligheten till busstrafiken bedöms vara relativt 
god. 

bild: Flugparken, med Kristinavägen i fonden. 
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Bilparkering i stadskärnan
Enligt den trafikutredning som genomförts är Lin-
desberg biltätt och det finns ett mönster att man tar 
bilen in till staden och även mellan de olika målpunk-
terna inom centrum. Detta alstrar många korta bilre-
sor. Kommunens parkeringar är idag reglerade så de 
är avgiftfria men tidsbegränsade (2, 3 alternativt 24 
timmar). 

I centrum finns, enligt gjord trafikutredning, många 
parkeringsplatser även om många handlare uttrycker 
önskemål om ytterligare parkeringsplatser. Möjligen 
är antalet tillräckligt men placeringen något felaktig. 
Många parkeringar finns i söder men staden växer 
norrut. 

Inom planområdet finns sex bilparkeringar som kom-
munen råder över samt ett parkeringshus som delvis 
upplåts för allmän parkering. Markparkering inom 
Ängen 6 öster om ICA, möjliggör bilparkering för ca 
130 fordon, markparkeringen inom Hatten 5 möjlig-
gör ca 70 bilparkeringar, en mindre parkering utmed 
Smedjegatan i korsningen vid Kristinavägen medger 
plats för 12 bilar. Invid resecentrum utmed Bytes-
gatan finns en markparkering för cirka 10 bilar. En 
markparkering vid Bangatan har nyligen tillskapats 
som möjliggör parkering för 100-120 bilar, för pend-
lare och för de som arbetar i stan. I den västra delen av 
Bytesgatan finns en besöksparkering till Lindesbergs 
vårdcentral med plats för 16-20 bilar. Det parkerings-
hus i tre plan som ligger utmed Järnvägsgatan söder 
om järnvägsstationen möjliggör parkering för ca 115 
bilar, det är dock enbart översta våningen som idag 
är tillgänglig för allmänheten, vilket innebär cirka 38 
platser. 

Inom Bromsen 27 finns en markparkering som tillhör 
Willys och ska enbart nyttjas av kunder till matvaru-
butiken, denna möjliggör för ca 30 bilparkeringar. 

Detta ger totalt cirka 400 parkeringsplatser inom 
planområdet. I övrigt finns gatuparkering utmed i 
stort sett alla gator inom planområdet. Direkt väster 
om planområdet, väster om ån, finns en större par-
kering i anslutning till Lindesbergs Arena möjliggör 
parkering för totalt ca 180 bilar. Vilket tillsammans 
ger över 580 bilparkeringar inom 350 meter från 
planområdets mitt. 

Cykelparkering
I dagsläget finns ingen parkeringsutredning som re-
dovisar antalet cykelparkeringar i stadskärnan eller 
planområdet. Detta ska ses som en stor brist. 

Bilaga
Lindesbergs kommun har låtit ta fram en Trafikut-
redning i syfte att beskriva nuläget för de olika trafik-
slagen i Lindesbergs tätort, finns som bilaga till detta 
planprogram. 

Teknisk försörjning
Inom planområdet finns el-, och tele ledningar. Fjärr-
värmenät finns inom kommunen, och planer finns att 
bygga ut detta. 

I det kommande arbetet med detaljplaner kommer 
den tekniska försörjningen att studeras närmare. 

VA
Planområdet är en del av det kommunala VA-verk-
samhetsområde.  Befintlig bebyggelse inom planom-
rådet är anslutna till det kommunala vatten- och av-
loppsnätet. Idag uppstår problem med avledning av 
dagvatten vid kraftiga regn i stadskärnan. Det finns 
även vissa instängda områden utmed Kristinavägen 
som BKT arbetar med för att åtgärda. 

Problemen med dagvatten finns redan idag. Samtliga 
ytor inom kvarteret Ängen, Bromsen och Hatten är 
redan idag hårdgjorda vilket innebär att en eventuell 
utbyggnad och exploatering inte kommer att påverka 
den befintliga situationen negativt. I det kommande 
arbetet med detaljplaner bör eventuella lösningar för 
fördröjning av dagvatten diskuteras och vid behov in-
föra planbestämmelser.
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Förorenade område, störningar, hälsa, 
risk och säkerhet

Förorenade områden  
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, 
sediment eller byggnad där halten av något miljöfar-
ligt ämne är så hög att det kan en innebära en risk 
för miljön och människors hälsa. Orsaken till föro-
reningarna kan kopplas till tidigare industrier eller 
annan verksamhet som påverkat miljön negativt. 
Länsstyrelsen kartlägger var dessa verksamheter har 
funnits och prioriterar de områden i länet som be-
höver åtgärdas.  Till höger redovisas vilka fastigheter 
inom och i anslutning till planområdet som kartlagts 
av länsstyrelsen i Örebro län. Denna fråga kommer 
att studeras närmare i kommande detaljplaner som 
berör utpekade fastigheter. 

Järnvägen – risk och buller
Trafikverkets rekommendation är att ny bebyggelse 
generellt inte bör tillåtas inom ett område på 30 me-
ter från en järnväg. Ett sådant avstånd ger utrymme 
för underhållsåtgärder och eventuella räddningsin-
satser om det skulle ske en olycka. Det medger också 
en komplettering av riskreducerande åtgärder vid en 
förändrad risksituation. Influensområdet med avse-
ende på risker kan vara betydligt större än 30 meter, 
och riskanalyser kan behöva tas fram även för sådant 
som ligger längre från järnvägen än så. Ett riktvärde 
som Trafikverket rekommenderar är att göra riska-
nalyser för transporter av farligt gods för bebyggelse 
inom 150 meter från närmaste spårmitt då nya åtgär-
der planeras.

Tågtrafik innebär generellt en risk för samman-
stötning, urspårning och olyckor med farligt gods. 
Olycksrisken vid järnvägstrafik är dock mindre än vid 
landsvägstrafik. Passage av järnvägsspår innebär alltid 
en olycksrisk och i Lindesberg förekommer detta när 
resenärer tar sig till och från mittplattformen genom 
att korsa sidospåret via en gångfålla. Sidospåret trafi-
keras mycket sällan så olycksrisken får betecknas som 
liten.

Järnvägen utgör även en barriär genom centrala Lin-
desberg, och det förekommer att spårområdet beträds 
av gående som vill ta sig över denna barriär. Givet-
vis är detta förbjudet och innebär en stor olycksrisk. 
Även järnvägens elanläggning utgör en säkerhetsrisk. 
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Banverket har tydliga krav på avstånd mellan spän-
ningsförande delar och omgivningen. Idag sker parke-
ring av bilar öster om järnvägen längs längs Bangatan 
samt vid en lastkaj. Parkeringen vid lastkajen utgör 
en säkerhetsrisk och är inte tillåten ur elsäkerhetssyn-
punkt, denna bör på sikt anpassas. Genom det förslag 
på ny utformning av Lindesbergs resecentrum (Mor-
gondagens kollektivtrafik, Lindesberg resecentrum – 
förstudie) kommer säkerheten att öka i anslutning till 
järnvägsspåret. 

Se vidare i Morgondagens kollektivtrafik, Lindesberg re-
secentrum – förstudie, Mer koll. 

Buller och vibrationer
Vid all spårbunden trafik uppstår buller och markvi-
brationer, vilket kan upplevas som störande för fram-
förallt boende i banans närhet. Boende längs med 
Banvägen och de fåtal som bor närmast järnvägen 
på den västra sidan, upplever sannolikt buller från 
järnvägstrafiken. Några bullerskydd mot järnvägen 
finns inte. Storleken på markvibrationer är beroen-
de av bl.a. tågtyp, tågets längd och vikt, tåghastighet, 
topografi, markförhållanden och banans kondition. 
Bangårdsområdet i Lindesberg ligger till största del 
inom fastmarkområde (berg) och tågens hastighet 
är låg eftersom alla persontåg stannar vid stationen. 
Störningar för närboende i form av markvibrationer 
bedöms därför vara begränsade. Möjligen kan gods-
tågspassager medföra störningar. Enligt kommunens 
miljökontor har det inte framkommit några klagomål 
på varken buller eller vibrationer. 

Det förslag till ny utformning av resecentrum (Mor-
gondagens kollektivtrafik, Lindesberg resecentrum – 
förstudie) kommer inte att innebära förändrade bul-
ler- och vibrationsnivåer i anslutning till järnvägen. 
Med de åtgärder som planeras för hela Bergslagsba-
nan ökar dock turtätheten, vilket även ökar antalet 
störningstillfällen för boende.

Vid eventuellt kommande detaljplanering inom de 
kvarter som ligger mellan Kristinavägen och järnvä-
gen är det avgörande att tidigt i processen utreda den 
befintliga bullersituationen och hur bebyggelsen kan 
planeras för att minimera bullernivåerna i anslutning 
till bostadsbebyggelsen. För en översiktlig bullerut-
redning över Lindesberg, se sid 44. 

I kommande detaljplaner kommer följande gällande 
bulleriktlinjer för trafikbuller vid nybyggnation av 
bostäder eftersträvas:
-30 dBA ekvivalentnivå inomhus
-45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
-55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
-70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad. 

Trafikbuller
Lindesbergs mest trafikerade gata - Kristinavägen pas-
serar genom området med ett ÅDT på mellan 
6 500-7 000 fordon, varav tung trafik 3-5%. För en 
översiktlig bullerutredning över Lindesberg, se sid 44. 

Vägtrafikbuller är även det avgörande att tidigt utre-
da i samband med kommande detaljplaner. För att 
åstadakomma en god bebyggd miljö med bullernivåer 
under de gällande riktvärdena bör denna fråga utgöra 
en av utgångspunkterna i den kommande planerings-
processen. Genom mer slutna kvarter mot gatan, ge-
nomgående lägenheter, och ett aktivt arbete för att 
minska antalet korta bilrörelser i stadskärnan kom-
mer människor hälsa och säkerhet att säkerställas. 

Risk för översvämning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har tagit fram rapporten Översvämningskar-
tering utmed Arbogaån (2013) som är en detaljerad 
översvämningskartering för bland annat Lindebergs 
stad. I rapporten framgår att delar av Lindesbergs 
centrum samt delar av södra och västra sidan av Lin-
desjön kommer att översvämmas bara vid 50-års regn. 
På kartan på sida 42 visas nivåerna vid 50-, 100- och 
200-årsflöde samt vid beräknat högsta flöde. 

I samband med arbetet med fördjupningen av över-
siktsplanen har ett PM om översvämningsrisker och 
rekommendationer för framtida golvnivåer  tagits 
fram i syfte att hitta en lämplig lägsta golvnivå för 
nya byggnader som kan föreskrivas i kommande de-
taljplaner. Där finns en analys av gällande underlag 
samt ett resonemang om olika grundläggningskon-
struktioner och vilken lägsta golvhöjd som kan vara 
lämplig i förhållande till dessa.

Eftersom de klimatkompenserade flödena som beräk-
nats i MSB.s rapport är lägre än dagens 100-årsflöde 
så föreslås det att 100-årsflödet som avser dagens för-
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hållanden, d.v.s. +63.11 RH00 används som utgångs-
punkt för diskussion om lägsta tillåtna golvnivå för 
bostäder i den del av Lindesberg som direkt påverkas 
av Lindesjöns aktuella vattennivå. Denna nivå ska 
inte ge upphov till risker för människor i byggnads 
bostadsutrymmen, inte heller ge upphov till skador 
som gör nya byggnader obeboeliga. Med de bedöm-
ningar som nu görs bör säkerheten öka med tiden för 
Lindesbergsområdet.

En viktig aspekt är även områdenas geotekniska för-
utsättningar som bör utredas tidigt för att fastställa 
eventuell sättningsrisk och om marken klarar uppfyll-
nad. I den geotekniska bedömningen bör man även 
beakta att lättfyllning är olämplig i ett område med 
översvämningsrisk.

Föreslagen lägsta nivå för bostadsgolv
Med stöd av PM om översvämningsrisker och rekom-
mendationer för framtida golvnivåer föreslås en lägsta 
golvhöjd för grundläggningstyp platta på mark. Den 
angivna nivån ska förhindra personskador och större 
skador på byggnader.
Detta innebär en lägsta nivå för golv på + 64,0 
(RH00).
Detta förutsätter:
• Att torpargrund inte tillåts
• Att isolering inte tar upp fukt och utförs med för-

skjutna skarvar
• Att hus med källare utförs enligt beskrivning i 

PM med bland annat vattentät betong under ni-
vån + 63,5 (vid golvnivå +64,0).

Mer detaljerad information finns i PM:et.

Golvnivåer för andra byggnader
Offentliga byggnader bör höjdsättas på samma sätt 
som bostäder om inget särskilda tekniska skäl före-
ligger, t.ex. att infarter måste ansluta mot befintliga 
gator.

Mindre och relativt okänsliga byggnader borde kunna 
accepteras med golv på lägre nivåer än bostadsutrym-
men.  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 
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karta th: Översvämningskartering utmed Arbogaån, 
med en detaljerad översvämningskartering för det 
identifierade området med betydande översvämnings-
risk, Lindesbergs-området, samt detaljerad kartering för 
Arboga. källa MSB 2014. 

denna typ av byggnader accepteras på +63,5 varvid 
man klarar även nivåerna från 1977 års översvämning 
utan större skador.

Byggnader intill Arbogaån norr om centrum
För områden norröver längs Bottenån, där ån normalt 
ligger högre än i Lindesjön rekommenderas att lägsta 
golvnivå bestäms efter de nivåer som för intilliggan-
de åfåra redovisas för 100-årsflöden med nu gällande 
förutsättningar (inte klimatkompenserat) och med 
samma avstånd mellan golvs överkant och högvatten-
nivå som i PM.et redovisas för området kring Linde-
sjön. Det bör också kontrolleras att vattnet i ån vid 
ett extremt högvatten inte kan ta andra vägar än i den 
vanliga åfåran – och på så sätt påverka ny bebyggelse.

I översvämningsområdena närmast ån bör bostäder-
nas golvnivåer prövas vid all ny bebyggelse, även för 
de områden som inte anges som förtätningsområden 
i översiktsplanen.
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Teckenförklaring

Ekvivalent ljudnivå db(A) 2 meter över mark

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

>= 70

Översiktlig bullerutredning för 
Lindesberg
Ekvivalent ljudnivå för tåg- och 
vägtrafik
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Teckenförklaring

Maximal ljudnivå db(A) 2 meter över mark

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

>= 85

Maximal ljudnivå för tåg- och 
vägtrafik

Översiktlig bullerutredning för 
Lindesberg
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Pågående projekt inom och i 
anslutning till norra stadskärnan
Utvecklingen av västra infarten till 
Lindesberg
Lindesbergs kommun arbetar med att utveckla om-
rådet runt korsningarna väg 50/773 och väg 50/
Fotbollsgatan med nya verksamheter, detta då om-
rådet lyfts fram som en viktig framtida huvudentré 
till Lindesberg. Fotbollsgatan är huvudgata i stadens 
industriområde och här finns möjligheten att bygga 
vidare på den befintliga strukturen med verksamhe-
ter samt komplettera området med ett större innehåll 
av bl.a. handel. Den första detaljplanen för den nya 
dragningen av Fotbollsgatan finns redan, utbyggnad 
av gatan kommer troligen att påbörjas under 2014. 

Nästa steg är att ta fram detaljplaner för de fyra ”kva-
dranterna” kring den nya infarten. 

Hur detta projekt utvecklas är nära sammankopplat, 
med och kommer att påverka, utvecklingen i stads-
kärnan. Genom att allt mer trafik tar sig in till Lin-
desbergs stadskärna via Fotbollsgatan kommer trafik-
flödena att förändras jämfört med idag. 

Beroende på vilken typ av handel som möjliggörs i 
kommande detaljplaner utmed Fotbollsgatan kan det 
komma att påverka stadskärnan både positivt och ne-
gativt.  Sker ett tillskott av skrymmande sällansköps-
handel utmed Fotbollsgatan kan detta komma att 
komplettera handeln i centrala Lindesberg. Om möj-
lighet ges för dagligvaruhandel att etablera sig utmed 
Fotbollsgatan kan det leda till att någon av de stora 

målpunkterna i stadskärnan, livsmedelsbutikerna, 
flyttar till nya infarten. Detta bedöms kunna försvåra 
läget avsevärt för övrig handel i stadskärnan.  

Dessa frågor är viktiga att ha med sig i det fortsatta 
arbetet med stadsutvecklingen av Lindesberg. 

Järnvägen, utveckling av Bergslagsbanan, 
utbyggnad av Resecentrum
En ombyggnad av Lindesbergs resecentrum planeras 
inom några år. Ombyggnaden tar sin utgångpunkt 
ifrån projektet Lindesberg resecentrum – Förstu-
die genom ”Mer koll”, som även finns som bilaga 
till detta planprogram. Utifrån dessa planer plane-
rar Lindesbergs kommun att bygga om resecentrum 
under 2015-2016. Detta under förutsättning att fi-
nansieringen löser sig. På Trafikverket pågår en funk-
tionsutredning av Bergslagsbanan. I detta arbete kan 
fördjupade studier göras på utpekade punkter, och 
järnvägen genom Lindesberg är en sådan punkt. I 
den fördjupade studien ska behov av framtida åtgär-
der utredas, samt vilket behov av mark i anslutning 
till järnvägen dessa kommer kräva. 

Båda dessa stora projekt kommer att ha stor positiv 
inverkan på utvecklingen av centrala Lindesberg. Ett 
mer tillgängligt resecentrum samt bättre tågförbin-
delser med övriga delar av regionen kommer troligtvis 
att göra att fler väljer att resa kollektivt med tåg och 
bussar, vilket gör att fler människor kommer att röra 
sig till fots och med cykel i staden, ett mer tillgängligt 
centrum, samt framförallt att antalet regionala bilre-
sor minskar.  

bild: Förslag på utformning av det nya resecentrum. 
Källa: Lindesberg resecentrum – Förstudie. ”Mer koll”
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7. Konsekvenser
Hållbarhet
Genomförandet av Programförslaget som redovisas i detta 
planprogram bedöms bidra till en hållbar utveckling av 
Lindesberg. En förtätning av stadskärnan samt satsningar 
på en aktivering av den centrala delen av Lindesberg kom-
mer att ge en rikare stadsmiljö och därmed bidra till att 
lindesbergsborna kan utföra en allt större del av sin handel 
i Lindesberg, istället för att åka till Örebro eller Marieberg. 

Grundkonceptet i planprogrammet och idéskissen, inne-
bär en förtätning av stadskärnan, med fler bostäder, han-
delsytor, kontor mm. Både ur ekonomisk som ekologisk 
synvinkel är det mer hållbart att utnyttja mark som redan 
är ianspråktagen än att ta jungfrulig mark i anspråk. 

Parkeringshus som föreslås är en mycket mer effektiv lös-
ning än markparkering och ger ett väsentligt bättre mar-
kutnyttjande. 

Socialt bedöms blandningen av kommersiella lokaler och 
bostäder bidra till ett levande centrum och möjlighet finns 
att detta kommer ge synergieffekter i form av fler möten 
mellan människor i staden. 

Samhällskonsekvenser
Bostadspolitiska 
Planprogrammet ligger helt i linje med den ”Utvecklings-
strategi för Lindesbergs kommun år 2012-2025”som an-
togs av kommunfullmäktige april 2012. I denna strategi 
finns bl.a. inriktningsmålet att det ska finnas och byggas 
attraktiva boendealternativ som passar alla åldersgrupper 
både i stad och på landsbygd. Vidare står att kommunen 
ska arbeta för att minska utflyttningen och bibehålla en 
hög inflyttning, arbeta för utveckling av kommunens 
tätorter samt utveckla Lindesberg som ett attraktivt han-
delscentrum i norra Örebro län. 

I ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kom-
mun”, antagen av kommunfullmäktige 2009, framhålls 
att efterfrågan på bostäder i centrala Lindesberg är stor. 
Vidare att efterfrågan finns på radhuslägenheter, inte allt 
för långt från centrum. Planprogrammet bedöms ligga i 
linje med dessa riktlinjer. 

Sociala konsekvenser
Programförslaget i detta planprogram bedöms innebära 
positiva sociala konsekvenser för Lindesberg. Genom att 
utveckla de centrala gatorna i Lindesberg samt utveckla 
handeln kommer fler människor att röra sig i stadskär-
nan. Detta kommer att möjliggöra fler möten mellan 
människor. Genom att utveckla olika typer av mötesplat-
ser, som föreslås i idéskissen kommer staden bli en större 
mötesplats, och attrahera fler av kommunens invånare. 

Trygghet
Tryggheten bedöms öka i och med ett genomföran-
de av idéskissen. Detta då den bedöms medför att fler 
människor vistas i stadsmiljön, vilket i sig ökar tryggheten 
jämfört med idag. 

Ekonomiska konsekvenser
En utökning av handelsytor som programförslaget före-
slår kan innebära konsekvenser för både den övriga han-
deln i Lindesberg och för omkringliggande orter. 

Visionen i idéskissen är att kommuninvånarna i Lin-
desbergs kommun ska kunna göra sina inköp i sin egen 
kommun, vilket kan innebära positiva ekonomiska kon-
sekvenser. 

I det kommande planarbetet kommer kommunen låta ta 
fram en handelsutredning för att belysa denna konsekvens 
ytterligare.

Miljömässiga konsekvenser

Behovsbedömning
Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) upprättas om en detaljplan bedöms 
medföra betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser. 

För att avgöra om ett genomförande av planprogrammet 
kan komma att betyda en betydande miljöpåverkan som 
kan föranleda att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ska arbetas fram har en behovsbedömning av planpro-
grammet gjorts av kommunen. Behovsbedömningen är 
utformad som en checklista utgående från 4 § MKBför-
ordningen. 
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Resultatet pekar på att en MKB sannolikt kan bli nöd-
vändig att ta fram i detaljplaneskedet, framförallt med 
tanke på riksintresset för kulturmiljövården. Behovet av 
miljökonsekvensbeskrivning kommer återigen prövas i 
samband med kommande detaljplaner. 

Miljö 
Programförslaget möjliggör förtätningar i stadskärnan, 
vilket innebär att fler människor kommer ha nära till all 
typ av service och kollektivtrafik. Detta ska ses som ett 
effektivt markutnyttjande och ger goda förutsättningar 
för att bidra till en tät och hållbar stadsutveckling. I och 
med utveckling av resecentrum kommer även allt fler 
människor uppleva det enklare att resa kollektivt, vilket 
ger stora positiva miljömässiga konsekvenser. 

Att möjliggöra för kommuninvånarna att kunna göra sina 
inköp i Lindesberg istället för att åka till Örebro, innebär 
ett minskat antal bilresor, vilket ska ses som positivt ur 
miljösynpunkt. Genom norra stadskärnans koppling till 
resecentrum kommer även fler människor kunna välja tåg 
och buss till Lindesberg framför bilen för att göra sina in-
köp. 

Stadsbilden kommer att förändras i och med ett förverkli-
gande av programförslaget. Skissen innebär att byggnads-
volymer tillkommer på mark som idag nyttjas för mark-
parkering. Utifrån att kvarteren förtätas, medan gatorna 
som varit intakta sedan stadsplanen från 1644 bevaras, 
bedöms stadsbilden inte påverkas negativt av programför-
slaget. 

Risker
Inom planområdet ligger järnvägen vilken är förknippad 
med risk. Trafikverkets rekommendation är att ny bebyg-
gelse generellt inte bör tillåtas inom ett område på 30 me-
ter från en järnväg. Ett sådant avstånd ger utrymme för 
underhållsåtgärder och eventuella räddningsinsatser om 
det skulle ske en olycka. Det medger också en komplette-
ring av riskreducerande åtgärder vid en förändrad risksitu-
ation. Influensområdet för risker kan vara betydligt större 
än 30 meter, och riskanalyser kan behöva tas fram även för 
sådant som ligger längre från järnvägen än så. Ett riktvär-
de som Trafikverket rekommenderar är att göra riskanaly-
ser för transporter av farligt gods för bebyggelse inom 150 
meter från närmaste spårmitt då nya åtgärder planeras.

I övrigt finns ingen annan verksamhet som bedöms behö-
va beaktas inom eller i närheten av planområdet. 

Trafikkonsekvenser
Redan idag finns en stor bilburenhet i Lindesberg, vilket 
innebär att lindesbergsborna bedöms använda bilen även 
för de mycket korta resorna inom staden. Kommunen 
bör arbeta med de mjuka parametrarna, och försöka styra 
om mot att få folk att åka mer kollektivt och använda 
cykeln i allt högre grad. 

I det kommande arbetet kan en fördjupad trafikutredning 
behövas tas fram för att belysa konsekvenserna på trafiken 
ytterligare beroende på hur centrum och handel utvecklas. 

Buller
En översiktlig bullerutredning har tagits fram för att bely-
sa dagens bullersituation i centrala Lindesberg. 

Generellt kan sägas att kommunen arbetar för att riks-
dagens beslutande bullerriktlinjer gällande riktvärden 
trafikbuller inte ska överskridas. Denna fråga kommer att 
behandlas mer ingående i det kommande detaljplanear-
betet. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap 3 § miljöbalken skall kommuner och myn-
digheter beakta miljökvalitetsnormer vid planering och 
planläggning. Det betyder att kommuner och myndighe-
ter ska tillämpa plan- och bygglagen på ett sådant sätt att 
möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer underlät-
tas. Det finns i dag normer för utomhusluft, vattenföre-
komster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Ingen av dessa miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. 
I det kommande arbetet med detaljplaner kommer detta 
att belysas ytterligare. 

Kulturhistoriska konsekvenser
En övergripande idé om utveckling av centrala Lindes-
berg är i detta planprogram att ”bygga färdigt” kvarteren 
samt att tydligare definiera gränsen mellan kvartersmark 
och gatumiljö/gatumark. De södra delarna av stadskärnan 
utgörs till stor del av ”färdigbyggda” kvarter. Här finns en 
tydlig distinktion mellan kvarterens innehåll och gatumil-
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jön. I den norra delen av stadskärnan har som tidigare 
nämnts 70-tals planeringen lämnat en otydlig struk-
tur där kvarter och gatumarken flyter samman och ger 
ett fragmenterat intryck. Genom en tätare och tydligare 
struktur av både rörelsetråk och bebyggelse kan denna del 
av stadskärnan ”läkas”. Denna övergripande idé bedöms 
innebära positiva konsekvenser på kulturmiljön. 

All bebyggelsen som i Bevarandeprogram, Områdesplan 
för centrala Lindesberg, 1981 omnämnts som byggnader 
av stort kulturhistoriskt värde alternativt kulturhistoriskt 
värde har kommunen för avsikt att bevara. Vidare har yt-
terligare byggnader lyfts fram som karaktärsskapande för 
stadsmiljön, vilka kommunen också har för avsikt att be-
vara, se sid 23 i detta dokument.  

8. Ställningstagande 

Genom remissvar och samrådssynpunkter har detta 
planprogram reviderats utifrån Samrådsredogörelse 
för planprogram. 

Planprogrammet antogs 2014-XX-XX. 



49

Planprogram för norra stadskärnan, Lindesberg  •  2014.11.25



Planprogram för Norra stadskärnan
Lindesbergs kommun, Örebro län 


