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Sammanfattning 

Aktuellt planområde är beläget norr om Frövi tätort och omfattar cirka 90 hektar. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning 
genom del av planområdet. 

Genomförandet av detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. 
Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. I denna MKB redovisas planförslagets 
påverkan inom de aspekter som har bedömts vara betydande. 

Vattenmiljö 

Planförslaget bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser på närliggande vatten-
förekomster. Genomförd utredning visar att exploateringen inom planområdet kommer att 
medföra en viss ökning av föroreningshalter i dagvatten inom området. Denna ökning blir 
förhållandevis liten och bedöms inte få någon påverkan gällande MKN för recipienten. 

Naturmiljö 

Planförslaget bedöms ge upphov till måttliga negativa konsekvenser på naturmiljön 
baserat på att ett stort skogsområde exploateras och utpekade skyddsvärda objekt och 
skyddade arter försvinner från platsen. 

Rekreation och fr iluftsliv  

Planförslaget bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser med avseende på 
rekreation och friluftsliv och i och med att länsstyrelsens utpekade naturvårdsområde och 
tätortsnära natur samt en del av motionsspåret kommer att exploateras.  

Fornlämningar och kulturmiljö   

Planförslaget bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser på fornlämningar och 
kulturmiljön. Genomförd dokumentation av fornlämningarna som planeras att tas bort 
väger delvis upp förlusten av att de tas bort. 

Luft och klimat 

Konsekvenserna vid ett genomförande av planen bedöms vara små negativa. Utsläppen 
av växthusgaser och luftföroreningar kommer sannolikt att öka genom att antalet trans-
porter till och från planområdet kommer öka i samband med etableringen av verksam-
heter. Risken för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft bedöms som obefintlig mot 
bakgrund i tidigare genomförda mätningar i Frövi, samt områdets geografiska läge.  
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Risker för människors hälsa och miljön  

Transport av farligt gods - Sammantaget bedöms de eventuella konsekvenser för 

riskbilden med avseende på farligt-gods transporter som ett genomförande av 

planförslaget kan innebära som acceptabla. 

Buller - Konsekvenserna vid ett genomförande av planen bedöms obetydliga eftersom 

den verksamhet som planförslaget medger endast får ha begränsad omgivningspåverkan 

samt att avståndet till bostäder är så pass långt. 

Kraftledningar - Konsekvenserna av planförslaget bedöms som obetydliga i och med att 

rekommenderat avstånd till luftledningar innehålls. 

Risk för ras, skred och översvämningar – Förutsatt att geotekniska undersökningar 

genomförs och åtgärder anpassade efter dess förutsättningar vidtas, bedöms 

planförslagets konsekvenser gällande risken för ras och skred som obetydliga.  

Gällande översvämningar bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser, då 

planerad utformning av fördröjningsmagasin möjliggör lokalt omhändertagande av 

tillkommande dagvatten upp till 100-årsflöden. 
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1 Inledning  

Under de senaste åren har Lindesbergs kommun identifierat ett växande behov av att 

avsätta mer mark till verksamhetsområden i Frövi. Till följd av detta påbörjades arbetet 

med att ta fram detaljplanen Mariedal 1:1 m.fl., norra verksamhetsområdet i Frövi, 

hädanefter benämnd Dp Mariedal 1:1. Planområdet är beläget norr om Frövi tätort och 

omfattar cirka 90 hektar. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksam-

heter med begränsad omgivningspåverkan, växthus och lager och logistik samt 

förberedande järnvägsanslutning. 

Genomförande av detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. 

Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Sweco har fått i uppdrag 

av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram en MKB för de aspekter som 

har bedömts vara betydande. 

Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplan Mariedal 1:1. 

Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda direkta och indirekta miljökonsekvenser som 

ett genomförande av planförslaget kan antas medföra. MKB:n anger även ifall detalj-

planen påverkar möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen i positiv eller 

negativ riktning. I MKB:n lämnas förslag på åtgärder för att förhindra eller minimera 

negativa miljöeffekter av föreslagna inriktningar och åtgärder i planförslaget. Området och 

de befintliga förutsättningarna beskrivs mer ingående i aktuell planbeskrivning till detalj-

planen. I denna MKB redovisas förutsättningarna endast i den mån de har betydelse för 

de specifika konsekvenser som beskrivs. 

 

2 Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget i norra delen av Frövi, som är kommunens näst största tätort. 

Frövi utgör den främsta knutpunkten för logistik och transporter inom kommunen, med 

järnvägsanknytningar i fyra väderstreck och relativt korta avstånd till både riksväg 50 och 

europaväg E18/E20. Detta ger goda förutsättningar för utvecklingen av verksamhets-

sektorn i Frövi, varvid mark behöver avsättas för nyetablering av verksamheter. 

Idag är planområdet obebyggt och består i huvudsak av skogsmark. Skogen är 

produktionsskog som avverkas med jämna mellanrum, varvid delar av området utgörs av 

hyggen. Terrängen är blockig och småkuperad och det finns ett stort antal öppna 

diken/bäckar som leder ytvatten söderut. I den södra delen, mot befintlig bebyggelse, 

övergår de öppna dikena till kuverterade ledningar som avvattnar området i sydlig 

riktning.  

I söder gränsar planområdet till ett grönområde med skog som varvas med öppet land-

skap. Här finns ett motionsspår som nyttjas till närrekreation av de boende i intilliggande 

bostadsområde. En mindre del av motionsspåren ligger inom plangränsen för industri-

området. Längre söderut finns samlad detaljplanelagd bostadsbebyggelse och ett äldre 

befintligt industriområde.  
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I väster gränsar området mot BillerudKorsnäs pappersbruksområde med tillhörande 

industrispår och i öster mot befintlig järnväg.  

Området genomkorsas av ett antal större luftburna kraftledningar. 

 

Figur 1. Kartbild över planområdet och närliggande objekt.  

2.1 Justerad omfattning av föreliggande detaljplan 

Ett detaljplaneförslag för planområdet inklusive marken norr om nuvarande plangräns 

ända upp till Förviforsvägen, arbetades fram och gick ut på samråd under 2018. Efter 

samrådet inkom ny information som kraftigt ändrade förutsättningarna för kommunen att 

detaljplanelägga hela området i ett grepp. Därmed valde kommunen att gå vidare med en 

mindre detaljplan för del av det ursprungligen föreslagna planområdet. 
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Figur 2: Karta tidigare plangräns 
 

Den främsta anledningen till att dela upp planen är att Trafikverket vill arbeta fram en 

järnvägsplan för del av spårområdet i den centrala delen av det ursprungliga området. 

Enligt gällande tidplan beräknar Trafikverket påbörja sitt planarbete under år 2022. 

Kommunen har därmed bedömt det som möjligt och lämpligt att gå vidare med den södra 

och västra delen av ursprungligt planområde. Denna del skulle fungera tillsammans med 

kringliggande områden oavsett om spåranslutning blir aktuell eller ej. Även Frövifors-

vägen inkluderas för att möjliggöra ett kommunalt övertagande. 

Detaljplanens namn var under samrådsskedet Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl 

(etapp 1, norra verksamhetsområdet9. Efter en fastighetsreglering, då Heden 1:11 

reglerades in i Mariedal 1:1, blev Mariedal den största fastigheten i detaljplanen. Därav är 

namnet från och med granskningsskedet Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl (etapp 1, 

norra verksamhetsområdet). 

2.2 Gällande planer och utredningar 

För planområdet gäller översiktsplan för Lindesbergs kommun (antagen av kommun-

fullmäktige 2019-04-15). I översiktsplanen finns en utvecklingsstrategi där fem 

utvecklingsområden pekas ut, inom vilka samhällsutvecklingen inom kommunen föreslås 

koncentreras. Frövi utgör en av dessa tätorter. Det framgår även i översiktsplanen att 

Frövi tillsammans med Lindesberg utgör kommunens två största tätorter, och att dessa 

utgör kärnor i utvecklingsstrategin. Ytterligare utveckling av kärnorna, med mark för bl.a. 

nya bostäder och verksamheter, är eftersträvansvärd och kan bidra till ett utökat samt 

breddat utbud av funktioner i kommunen. 
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En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Frövi tätort antogs den 23 april 2018. 

Innehållet i denna fördjupning ska tillämpas vid planläggning, lovgivning och tillstånds-

prövning. I FÖPen pekas det aktuella planområdet ut som verksamhetsmark med ett nytt 

järnvägsspår för industri. Med verksamheter avses befintliga eller tillkommande verksam-

heter som inte bör blandas med bostäder, till exempel industri, lager och handel i större 

omfattning. Benämningen kan omfatta bulleralstrande och störande verksamheter. 

Planområdets västliga del omfattas av detaljplan Förslag till stadsplan, Frövifors, 
Lindesbergs kommun som vann lagakraft 1985 (se Figur 3).  

 
Figur 3. Planförslagets plangräns i röd streckad linje och gällande detaljplan i ljusröd polygon.  
 

Det område som sammanfaller med ny detaljplan har markanvändningen väg och 
ledningsrätt samt Jps – skyddsområde för industri. Användningen bedöms inte inkludera 
någon byggrätt.  
 

3 Avgränsning 

För att den betydande miljöpåverkan ska kunna bedömas i en MKB är det viktigt att dess 

omfattning definieras med precision. Geografisk, saklig och tidsmässig avgränsning för 

denna MKB presenteras i detta kapitel.   
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3.1 Geografisk avgränsning 

Planområdet sträcker sig över ett cirka 90 hektar stort område och omfattar följande 

fastigheter:  

• Mariedal 1:1, ägs av Lindesbergs kommun  

• Frövi 1:46, ägs av BillerudKorsnäs AB 

• Frövi 10:1 och 3:1, ägs av Sveaskog förvaltnings AB 

• Pikaboda 1:3, ägs av en privatperson 

• Frövi 11:1, ägs av Trafikverket 

 

Den geografiska avgränsningen bedöms primärt sträcka sig till planområdets yttre gräns 

samt närmast kringliggande områden. För en del miljöaspekter, till exempel buller och 

klimatpåverkan, sträcker sig påverkansområdet utanför plangränsen. För andra aspekter, 

till exempel kulturvärden, är det mer relevant att beskriva konsekvenserna inom 

plangränsen. I den mån det är relevant och möjligt bedöms även planens konsekvenser 

på områden som ligger utanför plangränsen. I Figur 1 visas planområdets geografiska 

avgränsning.  

3.2 Saklig avgränsning 

Avgränsning av miljöaspekter har utförts i samråd med Länsstyrelsen i Örebro län vid 

möte den 28 augusti 2017. Avgränsningen har bedömts som relevant trots justeringen i 

planens omfattning. De aspekter som behandlas inom ramen för MKB-arbetet redovisas 

och motiveras i Tabell 1. 

Tabell 1: Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i MKB:n 

MILJÖASPEKT MOTIVERING 

Vattenmiljö  Andelen hårdgjord yta kommer att öka vid ett genomförande 

av planförslaget. Dagvattnet från planområdet kan påverka 

vattenkvaliteten (miljökvalitetsnormer) i närliggande 

vattendraget Fröviån och sjön Väringen samt 

grundvattenförekomsten Glanshammaråsen.  

Naturmiljö  Skogsmark kommer att omvandlas till industrimark. Andelen 

hårdgjord yta och grönstrukturen kommer att förändras 

genom planförslaget. En naturvärdesinventering har 

genomförts. 

Rekreation och 

friluftsliv 

Vid en exploatering kommer skogsmark som i nuläget 

används for rekreation och friluftsliv att försvinna. 
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MILJÖASPEKT MOTIVERING 

Fornlämningar och 

kulturmiljö 

Det förekommer ett större antal fornlämningar inom 

planområdet som kommer att tas bort i samband med en 

exploatering.  

Luft och klimat  Trafik, energianvändning och utsläpp till luft till följd av nya 

verksamheter kan komma att påverka luftkvaliteten i 

närområdet. Utsläpp av växthusgaser ger även påverkan 

utanför planområdet. 

Risker för människors 

hälsa och miljö  

Omgivningen kan komma att påverkas av transporter av 

farligt gods.  

Omgivningen kan komma att påverkas av buller från ökade 

trafikmängder och av buller till följd av nya verksamheter. 

Kraftledningar inom och i närheten av planområdet kan 

påverka utformningen av planområdet.  

Det kan föreligga en risk för ras och skred i samband med ett 

förändrat klimat. 

 

I ett separat kapitel i denna MKB bedöms även ifall genomförandet av detaljplanen bidrar 

positivt till uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen eller inte. Följande 

miljökvalitetsmål har bedömts beröras av planförslaget: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• God bebyggd miljö 

• Säker strålmiljö 
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Miljömålen Skyddande ozonskikt, Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och 

skärgård samt Storslagen fjällmiljö har inte inkluderats i bedömningen eftersom 

genomförandet av planen bedöms få mycket begränsad påverkan på dem. 

Definitioner och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på webbsidan 

Sveriges miljömål, http://sverigesmiljomal.se/. 

3.3 Tidsmässig avgränsning 

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseår 2031, 

då detaljplanen förväntas vara fullt genomförd. Vissa åtgärders miljöeffekter kan dock 

sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den mån det är möjligt, rimligt och 

relevant behandlar MKB:n även dessa effekter. 

 

4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte 

genomförs. Detta ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget 

ofta har stora likheter. 

Med hänsyn till att planområdet i nuläget inte omfattas av någon detaljplan som medger 

byggrätt, antas nuvarande markanvändning till största del förbli oförändrad vid ett 

nollalternativ. Skogbeklätt område förväntas att fortsätta bedrivas med hyggesbuk, som 

innebär att skogen skövlas efter en tid och ny skog planteras. 

4.2 Planförslaget 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan. Planen möjliggör för etablering av en rad olika typer av markan-

vändning, dvs växthus och fiskodling (L1), lager (J2), logistik (J3) och verksamheter (Z). I 

planområdets östra del finns en byggrätt enbart dedikerad till Fördelningsstation (E1), 

syftet med den är att möjliggöra en fördelningsstation för elförsörjningen.  

Användningen Teknisk anläggning (E) är inkluderad i hela området för att möjliggöra 

byggnation av funktioner där det är nödvändigt i förhållande till utbyggnad av 

elförsörjning, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp. 

Planförslaget innebär att en utbyggnad görs enligt det förslag som har tagits fram av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, se Figur 4.  

Högsta tillåtna knockhöjd blir 20 meter för merparten av området. På den stora 

byggrätten är högsta tillåtna knockhöjd 30 meter på 20 % av fastighetsarean och 20 

meters knockhöjd på kvarvarande fastighetsarea. 

I merparten av området inkluderas ingen exploateringsgrad, detta för att möjliggöra 

byggnation av en stor sammanhängande byggnad. En bestämmelse om högsta 

http://sverigesmiljomal.se/
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utnyttjandegrad i byggnad per fastighetsarea på 50 % är inkluderad i planområdets östra 

del som e1.  

  

 

Figur 4. Plankarta; gråa områden inom plangränsen pekar ut placering av väg och järnväg 
och beige markering markerar plats för verksamheter. Blå markering i öst omfattar en 
fördelningsstation för elförsörjning. Områden markerade med grönt indikerar naturområden 
för dagvattenhantering. 

Planförslaget innebär att marken kommer i delar av området exploateras och omvandlas 

från skogsmark till ett nytt verksamhetsområde. Inriktningen för verksamhetsområdet 

anges i huvudsak som växthus och fiskodling, lager, logistik samt verksamheter.  

Området utformas med en huvudgata angiven som allmän platsmark. Huvudgatan 

ansluter till Fröviforsvägen i nordväst och slutar i en vändplan i dess östra ände. 

Huvudgatan är tänkt följas åt av en parallell gång- och cykelväg inom gatumarken som är 

utmärkt i detaljplanen. I den markerade gatumarken i detaljplanen är tänkt att även 

dagvattenhantering i form av diken ska kunna rymmas. 
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Järnvägsspår ligger inom enbart kvartersmark järnvägsområde (T1) och syftar till att 

möjliggöra en anslutning till kommande detaljplan, etapp 2, för området norr om aktuellt 

planområde. 

Vid en utbyggnad enligt planförslaget kommer en del av den mark som idag används som 

motionsspår (elljusspår) att tas i anspråk.  

Mellan det nya verksamhetsområdet och den befintliga bostadsbebyggelsen i söder 

kommer ett skogsområde att sparas för närrekreation (omfattande merparten av motions-

spåret). Skogen sparas även i syfte att skapa en skogbarriär som ska fungera som ett 

naturligt bullerskydd och som en visuell avskärmning mellan verksamhetsområdet och 

bostadsbebyggelsen. 

För att kunna hantera det dagvatten som kommer att uppstå i samband med att delar av 

planområdet kommer att hårdgöras inrymmer planen öppna lokala system för fördröjning 

av vatten. Dagvattnet kommer mestadels ledas i sydlig riktning till två magasin med 

uppsamlande och utjämnande funktion. 

 

5 Metod och bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. 

Beskrivningen grundar sig bland annat på de underlagsutredningar som har tagits fram 

under planprocessen. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används 

relevanta miljökvalitetsmål, riktvärden och miljökvalitetsnormer.  

I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenserna. 

Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd 

miljöpåverkan. Skalan kan beskriva såväl positiva som negativa konsekvenser. 

• Mycket stora konsekvenser – Konsekvenser på riksintressen 

eller andra intressen som gäller på EU-nivå till exempel Natura 

2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer. 

• Stora konsekvenser – Konsekvenser på riksintressen eller 

värden av regional eller kommunal betydelse. 

• Måttliga konsekvenser – Konsekvenser på områden eller 

värden av kommunal betydelse. 

• Små konsekvenser – Konsekvenser på områden eller värden 

av mindre eller lokal betydelse. 

• Obetydliga konsekvenser – Inga ansenliga konsekvenser på 

riksintressen, områden eller värden av regional eller lokal 

betydelse bedöms uppstå.  

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning 

av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att 
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exempelvis ett riksintresse påverkas i det första steget ger en indikation på att det bör 

hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Däremot kan omfattning-

en av den påverkan som ett planförslag leder till betyda att den slutliga bedömningen av 

konsekvenserna skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte per 

automatik att planförslaget medför stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan 

till exempel vara av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av 

intresseområdet. Omvänt betyder det också att påverkan på aspekter av lokal karaktär – 

till exempel buller – även kan bedömas få stora konsekvenser. 

 

6 Miljökonsekvenser 

I följande kapitel beskrivs konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget. 

Respektive avsnitt inleds med en beskrivning av aktuella bedömningsgrunder. Därefter 

följer förutsättningar samt bedömning av nollalternativ respektive planförslag för 

respektive miljöaspekt. 

I detaljplaneskedet anges endast markanvändningen. Vilka verksamheter som faktiskt 

kommer att etablera sig inom planområdet avgörs senare under processen. Eftersom 

många konsekvenser kan bero på vilken verksamhet det gäller, är bedömningarna i 

denna MKB att betrakta som preliminära.  

Sedan samrådsversionen har en liten justering av plangränsen gjorts för att inkludera ett 

mindre område i öster för en fördelningsstation. Denna justering av plangränsen bedöms 

inte påverka någon av bedömningarna i detta kapitel, varvid plangränsen i kartorna inte 

har justerats för att inkludera denna ändring sedan samrådsversionen.  

En samlad bedömning av konsekvenserna redovisas i kapitel 7, Samlad bedömning. 

6.1 Vattenmiljö 

6.1.1 Bedömningsgrunder  

Översiktsplan Lindesbergs kommun (2019) 

Dagvatten ska omhändertas lokalt och vid behov renas innan det når recipient. Vid 

planering av ny bebyggelse bör lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

eftersträvas. Där det är möjligt och motiverat kan öppna dagvattenmagasin anläggas för 

att fördröja avrinningen till sjöar och vattendrag. Därigenom möjliggörs rening av vattnet 

innan det återförs till det naturliga kretsloppet. 

Miljökvalitetsnormer 

För vattenförekomster finns det fastställda miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer 

beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid vilken tidpunkt. Normen anger hur 

miljön bör vara för att ekologiska och kemiska funktioner i vattenmiljön ska uppnås. 

Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst. 

(Vattenmyndigheten Västerhavet, 2016) 

Miljökvalitetsmål  
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De nationella miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning, 

Ingen övergödning, och Levande sjöar och vattendrag är tillämpbara bedömningsgrunder 

för detta avsnitt. 

6.1.2 Nuläge 

Planområdet har ett stort antal partier med lågpunkter med blöt torvmark. Mellan dessa 

finns fyra system av diken varav tre avvattnas söderut till befintligt ledningssystem för 

dagvatten i norra Frövi för vidare utlopp mot recipienten Väringen. Innan anslutning till 

Frövis dagvattenledningsnät finns idag en konstruerad dämningslösning som bromsar 

tillkommande flöde vid intensivare flödestoppar. Denna är placerad så att befintlig låglänt 

terräng kan användas som eventuell fördröjningsvolym om så skulle behövas. 

 

Figur 5. I anslutning till befintlig bebyggelse i söder övergår avledningen från öppna diken till 
kulverterade ledningar. Ledningarna avleder vattnet vidare till recipienten Väringen.  

Det västra diket avvattnas via en vägtrumma under Fröviforsvägen till BillerudKorsnäs 

ledningssystem och vidare ut i Arbogaån. (Samhällsbyggnad Bergslagen, 2018) 

Planområdet ingår idag inte i Lindesbergs kommuns verksamhetsområde för vatten och 

avlopp.  

Sjön Väringen utgör recipient för BillerudKorsnäs pappersbruk och Frövis kommunala 

reningsverk, det är främst dessa verksamheter som konstateras ha en betydande 

inverkan på sjöns status.  

I de beräkningar för översvämningsrisk som arbetats fram av SMHI och MSB är inte det 

aktuella planområdet utsatt för någon av de analyserade flödesnivåerna. 
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Figur 6. Vattenförekomster i anslutning till planområdet.  

Vattenförekomster 

I anslutning till planförslagets geografiska avgränsning finns två ytvattenförekomster 

(Fröviån och Väringen) och en grundvattenförekomst (Glanshammaråsen). Nedan 

redovisas vattenförekomsternas status enlig vad som rapporteras i Vatteninformations-

system Sverige (VISS), se Figur 6. 
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Fröviån1 uppnår idag måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på en 

sammanvägning av bottenfauna och att det förekommer reglering och vandringshinder i 

anslutning till vattendraget. Enligt fastställd miljökvalitetsnorm ska god ekologisk status 

uppnås 2027. Vattendraget uppnår ej god kemisk status eftersom gränsvärdet för 

kvicksilver och bly överskrids. Enligt fastställd miljökvalitetsnorm ska god kemisk 

ytvattenstatus avseende bly uppnås 2021. 

Väringen2 ingår i Arbogaåns avrinningsområde och dess vatten leds via Arbogaån vidare 

till Mälaren. Väringen är en fiskrik sjö med riklig växtlighet och på flera platser kring sjön 

finns ett rikt fågelliv. Länsstyrelsen har pekat ut vattnet som värdefullt vatten för fisk/fiske. 

Vattenförekomsten klassas idag som otillfredsställande, i första hand pga. bristande 

konnektivitet som skapar vandringshinder för fiskliv, kraftig flödesreglering till förmån för 

bland annat vattenkraft och förekomst av främmande arter. Sjön har även bedömts ha 

måttligt syrgasförhållande på bottensediment, och biologiska kvalitetsfaktorer som tyder 

på näringsämnespåverkan. Samtidigt anses sjöns ekologiska status avseende 

näringsämnen som god (VISS, 2020). Enligt fastställd miljökvalitetsnorm ska god 

ekologisk status uppnås 2027. Enligt fastställd miljökvalitetsnorm ska god kemisk 

ytvattenstatus uppnås (ej tidsatt). 

Glanshammaråsen3 är en grundvattenförekomst vars grundvattenmagasin utgörs av en 

sand- och grusförekomst. Uttagsmöjligheterna är goda eller utmärkta i den bästa delen av 

grundvattenmagasinet. Grundvattenförekomsten uppnår idag god kemisk och kvantitativ 

status. I den senaste statusklassingen bedöms grundvattenförekomstens potentiella 

föroreningsbelastning vara mycket stor i och med att åsen löper genom Frövi tätort och 

närheten till närliggande väg och järnväg. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2017) 

6.1.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

Vid nollalternativet kommer området även fortsättningsvis att avvattnas till recipienterna 

Fröviån och Väringen genom det öppna system med bäckar och mindre diken som finns 

inom planområdet.  

Ingen tillkommande markexploatering inom området förväntas varvid dagvattenflöden 

förblir som i nuvarande situation.  

Sammantaget bedöms nollalternativet medföra obetydliga konsekvenser med avseende 

på vattenmiljö. 

 
1 Delavrinningsområde SE659684-147279, en delsträcka av Arbogaån mellan Vedevångssjön uppströms Frövi 

och Väringen strax nedströms Frövi. 
2 Delavrinningsområde SE658942-147869 
3 SE659409-147538 Fröviområdet och SE659578-147570 Frövi norra samt Se659745-147557 

Pikabodaområdet 
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6.1.4 Konsekvenser vid planförslaget  

Beslut om utökat verksamhetsområdet för att inkludera det aktuella planområdet kommer 

fattas i samband med att detaljplanen antas, varvid verksamheter i området kommer 

anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

På beställning av Samhällsbyggnad Bergslagen har Wermlands Infrakonsult AB tagit 

fram en dagvattenutredning tillhörande detaljplanen. Syftet med utredningen var att 

översiktligt utreda vilken påverkan en framtida exploatering skulle medföra gällande 

dagvattnets förändrade flödes- och föroreningsbelastning samt ge förslag till vilka flödes-, 

magasinerings- och reningskrav som bör ställas i detaljplanen (Wikon, 2021). 

Föroreningsmängder i dagvatten har beräknats för både nuläget och för exploaterad 

situation utan åtgärder för fördröjning av dagvatten, se Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Föroreningsmängder från området vid befintlig respektive exploaterad markanvändning 
(Wikon, 2021). 

 

Exploateringen medför en ökad föroreningsbelastning via dagvattnet inom alla 

undersökta ämnen. Utsläppen är mycket små jämfört med befintliga utsläpp från den 

närliggande verksamheten BillerudKorsnäs pappersbruk och det kommunala renings-

verket, för alla ämnen förutom suspenderade ämnen (Wikon, 2021). 

Baserat på planområdets förutsättningar och behov till fördröjning och avledning av 

dagvatten ges förslag på följande reningsmetoder med syfte att minska 

föroreningsbelastningen på Väringen (Wikon, 2021): 

• Dagvatten från gatområde renas via öppna väg- och gräsdiken 

• Avrinning från kvartersmark renas och fördröjs via en torr alternativt våt damm 

innan det får strila genom nedströms gräsdiken 

I Tabell 3 nedan presenteras generella reningsgrader för dessa olika reningsmetoder. 
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Tabell 3: Generella reningsgrader för dessa reningsmetoder för dagvatten (Wikon, 2020). 

 

Utredningen föreslår att avvattningen av området ska hanteras genom fördröjning av 

tillkommande dagvatten inom respektive delområde (öst och väst om den nord/syd-

gående gång- och cykelvägen. Korsande vattendrag från avrinningsområde 2 föreslås 

ledas genom planområdet med en trumma under framtida gatområde med fortsatt 

rinnväg mot BillerudKorsnäs pappersbruk. Korsande vattendrag från avrinningsområde 3 

föreslås ledas om mot väst, mot befintligt vattendrag från avrinningsområde 2. Detta ger 

en avlastande effekt på Frövis dagvattenledningsnät. Vattendrag från avrinningsområde 4 

föreslås ledas genom planområdet via öppen dikeslösning och behåller därmed befintlig 

rinnväg, se Figur 7 nedan.   
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Figur 7: Befintliga avrinningsområden som berör planområdet (skuggat område). Eventuell 
exploatering skulle medföra en påverkan på avrinningsområde 2, 3, 4 och 5 (Wikon, 2020). 

Dagvattenmagasinen är dimensionerade efter 1-årsregn, 20-årsregn samt 100-årsregn. 

Detta innebär att hela NATUR-ytan i detaljplanen under väldigt stor del av tiden kommer 

att vara fri från större vattenansamlingar, förutom då de sällsynta större regnen uppstår. 

Mellan de sällsynta regnen kommer dagvatten liksom idag rinna i de diken som finns i 

området. 
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Figur 8: Föreslagen utformning av fördröjningsmagasin i grönyta i södra delen av 
planområdet, vid ett 100-årsflöde (skyfall med statistisk återkomsttid en gång på 100 
år). Vattnet som fylls upp rinner undan på 2-4 veckor. 

Utifrån genomförda beräkningar och föreslagen dagvattenhantering bedöms 

exploateringen inte medföra någon betydande påverkan på sjön Väringen. Det marginella 

tillskottet av föroreningar från dagvattnet bedöms inte påverka möjligheterna att nå målen 

för uppsatta MKN. 

Framtagna underlag gällande avrinningsområden pekar på att dagvatten kommer att 

rinna i sydlig eller sydvästlig riktning från planområdet. Glanshammaråsen, som ligger 

öster om planområdet bedöms därmed inte påverkans av de tillkommande dagvatten-

flödena. Ett genomförande av planen bedöms därmed inte få någon inverkan på 

grundvattenförekomsten.  

Sammanfattad bedömning  

Genomförd utredning visar att exploateringen inom planområdet kommer att medföra en 

viss ökning av föroreningshalter i dagvatten inom området. Denna ökning i förorenings-

utsläpp blir förhållandevis liten och bedöms inte få någon påverkan gällande 

miljökvalitetsnormer för recipienten. Vidare kommer utsläppsmängderna att reduceras i 

olika grad genom fördröjning och magasinering av dagvattnet. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk för små negativa konsekvenser på 

närliggande vattenförekomster.  
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6.2 Naturmiljö 

6.2.1 Bedömningsgrunder  

Miljökvalitetsmål 

De nationella miljökvalitetsmålen, Myllrande våtmarker, Levande skogar, God bebyggd 

miljö och Ett rikt växt- och djurliv är tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt. 

Naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun 

Ett naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun antogs 2009. Programmet klarlägger 

kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet och fastställer lokala miljömål och 

åtgärder. Programmet är kommunens policydokument avseende naturvård och ska 

fungera som beslutsunderlag i avvägning mellan naturvårdsintressen och övriga 

intressen vid framtida planläggning. 

Fokus läggs på den kommunala tätortsnära naturen4 som ska ha en skötsel där målet är 

att gynna biologisk mångfald, rekreation och pedagogisk verksamhet. För att nå det målet 

anges i programmet att en grönstrukturplan bör tas fram för kommunens större tätorter, 

bland annat Frövi.

6.2.2 Nuläge 

Planområdet utgörs i huvudsak av barrskog och är hydrologiskt påverkat med grävda 

diken. Insprängt i skogen finns mindre myrar. I väster ökar inslaget av lövträd för att allra 

längst ut i väster dominera. (Sweco, 2017) 

Barrskogarna i norr och öster varierar i ålder, stora delar är olika successioner efter 

avverkningar. Mindre områden har undantagits från skogsbruk, där stående och liggande 

död ved förekommer. 

Området omfattas inte av några formella skydd, men en stor del av det är utpekat i 

länsstyrelsens naturöversiktsprogram från mitten av 1980-talet. Det utpekade området 

klassas som klass III på en tregradig skala, där I motsvarar högsta naturvärde. Klass III 

innebär att området har höga naturvärden på lokal och kommunal nivå. Eftersom området 

ligger i anslutning av Frövi tätort lyfts dess vikt för friluftsliv och rekreation särskilt fram 

(Länsstyrelsen i Örebro län, 1984). Naturöversiksprogrammet bedöms fortfarande vara 

aktuellt (Sweco, 2017). 

Inom området finns två sumpskogsobjekt från Skogsstyrelsens inventering av 

sumpskogar. (Skogsstyrelsen, 2017) 

Inom ramen för detaljplanearbetet har en naturvärdesinventering utförts i juni 2017. 

Inventeringen genomfördes enligt standard för Naturvärdesinventering avseende 

biologisk mångfald (SS 199000:2014) med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 

 
4 Naturvårdsprogrammet definierar kommunens tätortsnära natur som ett område mellan en och två kilometer 

runt tätorten. 
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199001:2014), detaljeringsgrad medel. I inventeringen ingick dessutom landskaps-

element som omfattas av det generella biotopskyddet, 7 kap. 11 § miljöbalken 

(1998:808). (Sweco, 2017) 

Spillkråka (rödlistad som NT - nära hotad) noterades i ett mindre område strax norr om 

planområdets västra del. Spillkråkan är även upptagen i bilaga 1 av EU:s fågeldirektiv5. 

Direktivet innebär att det inom EU gäller särskilda regler för skydd av fåglar. Direktivet 

berör totalt 200 fågelarter som förekommer i medlemsländerna. Av dessa finns 66 i 

Sverige. Varje medlemsland ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla 

fågelarter i livskraftiga populationer samt vidta särskilda åtgärder för vissa fågelarter.  

Fåglar är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) och jaktlagen. Dispens 

prövas av länsstyrelsen enligt 14 § artskyddsförordningen.  

Insprängt i skogen finns flera mindre myrar med exempelvis vitmossor, starrarter, odon, 

tranbär, skvattram och fläcknycklar (orkidé, fridlyst enligt artskyddsförordningen). (Sweco, 

2017) 

Söder om planområdet finns det öppna landskap med åkermark, utgörandes av vallodling 

och öppna diken. Även inom planområdet finns ett antal längre öppna diken som 

omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken. Det är små 

mark- och vattenområden med speciella och livsnödvändiga förutsättningar för växter och 

djur, detta för att bevara den biologiska mångfalden. De öppna dikena bedöms ha höga 

värden då de är tämligen artrika med arter som rödfibbla, gökblomster och prästkrage. 

 

Figur 9. Fläcknyckel och skogbevuxen myr.  

Totalt noterades 14 naturvärdesobjekt vid inventeringen, varav 8 ligger helt eller delvis 

inom planområdet. Samtliga är klassade som klass 3 objekt, påtagligt naturvärde. Inget 

område klassificerades som klass 1 eller 2 (högsta naturvärde respektive högt 

naturvärde). I anslutning till dessa har även områden noterats som skulle kunna klassas 

 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar. 
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som klass 4 objekt. Det är områden med visst biotopvärde men lågt artvärde. De har 

enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald men saknar 

samtidigt många av de biotopkvaliteter som kan förväntas i avsedd biotop. (Sweco, 2017) 

6.2.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

Markanvändning bedöms fortgå likt i nuläget. I områden som består av brukbar skog 

kommer troligtvis gallring och eventuell avverkning att ske successivt inom planens 

genomförandetid. Avverkningen kommer sannolikt att utföras i form av trakthyggesbruk 

(kalhygge), vilket idag är den dominerande avverkningsmetoden i landet (Skogssverige, 

2017) och som har använts inom området tidigare. Marken förutsätts därefter att 

återplanteras. Vid avverkning ska dialog föras med kommunekologen enligt 

naturvårdsprogrammet.  

Samtidigt tas området upp i kommunens Naturvårdsprogram och länsstyrelsens 

naturöversiktsprogram, varvid en framtida förändring i markanvändningen mot en 

utveckling av natur- och rekreationsvärden inom området skulle vara rimlig.  

Utpekade objekt i naturvärdesinventeringen saknar formellt skydd och området omfattas 

inte av någon grönstrukturplan. I och med att delar av skogen brukas som en 

produktionsskog riskerar utpekade naturvärdesobjekt att ta skada vid eventuella 

skogsbruksåtgärder. Orkidéerna inom planområdet är dock fridlysta vilket innebär att de 

skyddas av 7 § artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att 

avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växterna.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna vid ett nollalternativ som obetydliga till små 

positiva. Möjligheten till positivas konsekvenser grundas på att området är utpekat som 

länsstyrelsens naturvårdsområde och att en fortsatt markanvändning som grönområde 

möjliggör för utveckling av områdets naturvärden. 

6.2.4 Konsekvenser vid planförslaget  

Planförslaget innebär att marken i stora delar av planområdet exploateras och hårdgörs. 

På mark som i planen utmarkerats för markanvändningen kvartersmark samt gata eller 

gång/cykelväg bedöms inte nuvarande naturvärde att kunna bevaras. Även delar av 

marken där dagvattenhanteringsmagasin ska anläggas, söder om kvartersmarken 

kommer behöva genomgå en omfattande exploatering (schaktning på vissa platser och 

utfyllnad på andra). Sammantaget påverkar exploateringen fem naturvärdesobjekt och 

fyra lokaler med skyddade arter (fläcknyckel), se Figur 10. Naturvärdesobjekten utgörs av 

triviallövskog, skogbevuxna myrar, lövsumpskog samt öppna diken genom 

skogsmark/åkermark. 

De två större områdena i västra och södra delen av planområdet markerade som ”natur” 

och kommer till stor del att kvarstå som grönområden. Inom det södra området kommer 

ingrepp att göras i form av invallningar för att försäkra fördröjning av vatten i öppna 

magasin vid skyfall. Det område som kommer att omvandlas till fördröjningsmagasin 

sammanfaller helt eller delvis med två av de utpekade naturvärdesobjekten i 

naturvärdesinventeringen (en blandskog och en igenväxande trädklädd betesmark) samt 
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med öppna diken som omfattas av biotopskydd. Det är i nuläget oklart exakt i vilken 

utsträckning marken med naturvärdesobjekt kommer att exploateras, men med rätt 

försiktighetsåtgärder bedöms en del av de konstaterade naturvärdena inom dessa 

områden kunna bevaras. 

Kommunen avser att söka dispens för exploatering av delar av biotopskyddat dike. Enligt 

framtaget underlag för biotopskyddsdispens (Sweco, 2021) är det tre diken som kommer 

att påverkas av schaktningar i samband med anläggandet av fördröjningsmagasinet. 

Exploaterad dikeslängd omfattar totalt ca 85 meter.  

Naturvärden som försvinner i samband med anläggningen av fördröjningsmagasin är dels 

vattenfyllda linjeelement i landskapet, men också örtrika dikesslänter och renar. I och 

med att en damm anläggs ersätts en biotop av något liknande som, om den utformas 

med organisk och naturlig form (enligt senaste förslag i plankartan se Figur 8), på längre 

sikt kan gynna den biologiska mångfalden på platsen. En rad kompensationsåtgärder för 

att gynna den biologiska mångfalden i området efter anläggningen av 

fördröjningsmagasin har föreslagits i underlaget till dispensansökan. Dessa redovisas i 

avsnitt 6.2.5 nedan. 

De värdefulla naturmiljöer som finns inom planområdet kan vara av betydelse i ett större 

perspektiv och kan ingå i biotopnätverk med små värdefulla miljöer som i övrigt saknas i 

skogsbruksområden. Områdets betydelse som ekologiskt samband skulle smalna av och 

spridningsmöjligheter minska om området exploaterades enligt plan. Många växter och 

djur är beroende av större sammanhängande skogar. Förutom storleken är också 

kvaliteten på skogarna av betydelse. På grund av modernt skogsbruk har populationer av 

många skogslevande arter minskat. Viktiga skogskvaliteter är död ved, gamla träd, 

flerskiktning, lövträd och gammal skog med lång kontinuitet. 

Lövskogarna och andra utpekade naturvärden utgör betydelsefulla livsmiljöer för bland 

annat fåglar. Förlusten av dessa områden skulle väsentligt försämra livsvillkoren för den 

lokala faunan och floran. Vissa djur skulle kunna förflytta sig till kringliggande bomiljöer 

medan andra skulle försvinna från området. 

Parallellt med planarbetet har utredningar gjorts kopplat till behovet av dispens med 

stöttning av Sweco (Sweco 2020, Sweco 2021). Initialt togs en artskyddsutredning fram 

för att utreda påverkan på, föreslå skyddsåtgärder för och bedöma konsekvenserna för 

skyddade arter inom området. 

Skyddade arter  

Orkidéerna inom planområdet är fridlysta och skyddas av 7 § artskyddsförordningen vilket 

innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna 

eller förstöra växterna. Områdena där orkidéerna växer avses inte att skyddas varvid 

kommunen har diskuterat dispens med länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommenterade i sitt 

samrådsyttrande att dispens från artskyddet med avseende på fläcknycklar inte behövs 

för ett genomförande av planen. 
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Gällande gröngöling och spillkråka som noterats i samband med genomförd NVI är 

bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte påverkar dessa inventerade arter 

till den grad att dispens krävs. 

Sammantaget resulterade utredningen i att genomförandet av planen inte bedöms 

påverka gynnsam bevarandestatus negativt, varken nationellt, regionalt eller lokalt, för 

gröngöling, spillkråka eller för orkidén fläcknycklar, på ett betydande sätt. 

 

Figur 10. Utpekade naturvärdesobjekt, skyddade arter och avsatta områden för natur.  

Sammanfattad bedömning 

Sammantaget skulle ett genomförande av planförslaget innebära att länsstyrelsens 

utpekade naturvårdsområde och tätortsnära natur exploateras. Flera av de utpekade 

skyddsvärda objekten och skyddade arterna skulle därmed försvinna. Samtidigt bedöms 

ett antal naturvärdesobjekt, som ligger inom planområdets markanvändning ”natur” kunna 

bevaras, och i vissa fall förstärkas långsiktigt enl. förslag till kompensationsåtgärder i 
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biotopskyddsansökan. Planförslaget bedöms sammantaget ge upphov till måttliga 

negativa konsekvenser med avseende på naturmiljön.  

6.2.5 Förslag till fortsatt arbete 

För att avgöra områdets roll som ekologiskt samband bör spridningsanalyser för 

planområdet inklusive närmast liggande omgivande landskap genomföras. Vidare bör 

fördjupade inventeringar genomföras även under andra tider under året, för att ge en 

helhetsbild av skogens värden. 

För att begränsa de negativa konsekvenserna från genomförandet av planförslaget skulle 

planbeskrivningen kunna inkludera riktlinjer för bevarandet av identifierade naturvärdes-

objekt vid exploatering inom de områden utmarkerade som ”naturområden” i planen. 

Kompensationsåtgärder för att minska påverkan på det öppna diket  

• Ny damm anläggs och utformas så att det gynnar biologisk mångfald 

Dammen kan delvis ersätta funktionen av de öppna dikena om den får rätt 

utformning. 

Dammen anläggs med organisk och naturlig form så att slänterna kan skötas på ett 

lättare sätt, och därmed skapa förutsättningar för att arten fläcknycklar (befintligt 

förekommande inom området) ska kunna trivas och etablera sig runtom och intill 

dammen. 

• Återställande av mark 

Vid anläggandet av verksamheter kommer massor grävas bort. Det ytliga, översta 

lösa jordlagret (förnan) föreslås spridas ut vid dagvattendammen och inom NATUR-

marken, med syfte att ta vara på de eventuella befintliga frön av ängs- och 

betesmarksväxter som finns i området. För att detta ska ske på ett så säkert och 

ändamålsenligt sätt som möjligt, bör en plan för detta utformas med erforderlig 

kompetens.  

• Bete/slåtter 

Förslagsvis sköts marken vid dammen och i den framtida NATUR-marken med bete 

och/eller slåtter för att gynna den biologiska mångfalden. 
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6.3 Rekreation och friluftsliv 

6.3.1 Bedömningsgrunder 

Naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun 

Fokus i programmet läggs på den kommunala tätortsnära naturen6 som ska ha en skötsel 

där målet är att gynna biologisk mångfald, rekreation och pedagogisk verksamhet. För 

vidare beskrivning av naturvårdsprogrammet, se avsnitt 6.2.1 (Naturmiljö) ovan. 

Naturvårdsverkets riktlinjer om bullerpåverkan i rekreationsområden 

I Naturvårdsverkets rapport Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller anges 

rekommenderade ljudnivåer inom friluftsområden och andra rekreationsområden.  

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en tillämpbar bedömningsgrund 

för detta avsnitt. 

6.3.2 Nuläge 

Idag är det ont om närrekreationsområden i skogsmiljö i Frövi, varvid planområdet fyller 

en funktion som ett viktigt närströvområde. I den sydvästra delen av området finns delar 

av ett motionsspår som knyter an till idrottsplatsen söder om planområdet.  

Utifrån registrerade GPS-rörelser inom planområdet går det att utläsa att delar av skogen 

nyttjas för cykling och löpning, se Figur 11 nedan.  

Som nämnt ovan i avsnittet om naturmiljö, ingår området i länsstyrelsens naturvårds-

program från mitten av 1980-talet, där områdets vikt för friluftsliv och rekreation särskilt 

lyfts fram. (Länsstyrelsen i Örebro län, 1984) 

 
6 Naturvårdsprogrammet definierar kommunens tätortsnära natur som ett område mellan en och två kilometer 

runt tätorten. 
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Figur 11: Figuren visar en kartbild över befintligt motionsspår (turkos linje) och övriga stigar 
där personer med GPS-utrustning har rört sig (rosa linjer). (Strava, 2017; Lantmäteriet)  

I den fördjupade översiktsplanen för Frövi (FÖP, antagen 2018-04-23) har skogsområdet 

söder om planområdet identifierats som extra intressant för rekreation och bör därför 

prioriteras vid utveckling och tillgängliggörande av tätortsnära natur. I FÖPen anges att 

det befintliga motionsspåret ska förlängas i öst-västlig riktning inom det prioriterade 

skogsområdet för närrekreation. Detta för att kompensera för den del av motionsspåret 

som kommer att tas i anspråk vid utbyggnad av det nya verksamhetsområdet. Det anges 

även att det är viktigt att skogen bevaras i området för att bibehålla en skogsbarriär 

mellan det nya verksamhetsområdet och bostadsbebyggelsen i söder. (Lindesbergs 

kommun, 2017)   

6.3.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

Området kommer även fortsättningsvis att nyttjas för skogsbruk och kunna användas för 

rekreation och friluftsliv. Det kan innebära både fler eller färre spår och stigar beroende 

på i vilken utsträckning de nyttjas. 
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I samband med avverkning och gallring kan stigar ta skada av fordonen eller att ris och 

grenar lämnas på stigarna som gör dem svårframkomliga. Även tillgången på svamp och 

bär kan tillfälligt komma att minska i ett område vid en avverkning eller gallring.  

Konsekvenserna bedöms som obetydliga och rekreationsmöjligheterna inom planområdet 

bedöms förbli fortsatt goda.  

6.3.4 Konsekvenser vid planförslaget  

Vid en utbyggnad enligt planförslaget kommer möjligheten att nyttja den del av området 

som ska bli kvartersmark för rekreation till stor del att gå förlorad. Här kommer möjlig-

heten att plocka bär och svamp samt nyttja stigar och spår till största del försvinna. Även 

en del av elljusspåret kommer att tas bort. 

Området där det befintliga motionsspåret med elljusspår ligger i planområdets sydvästra 

del kommer att tas i anspråk vid en exploatering.  

De boende kommer fortsatt kunna nyttja den sparade skogsridån (område som i 

plankartan benämns som naturområde) mellan det planerade verksamhetsområdet och 

befintliga bostadsområden söderut. 

En viss ökning av bullernivåer inom rekreationsområdet förväntas till följd av etablering av 

verksamheter och tillkommande trafik inom planområdet. Det framgår dock av 

planförslaget att Naturvårdsverkets riktlinjer gällande ljudnivåer inom rekreationsområden 

behöver tas hänsyn till vid ett genomförande av planen. Vidare får planerade 

verksamheter endast ha begränsad omgivningspåverkan. Därmed bedöms 

bullerpåverkan på rekreationsvärden inom och söder om planområdet bli mycket 

begränsad. 

Inga skarpa kompensationsåtgärder för det förlorade rekreationsområdet nämns i 

planförslaget. Dock har Lindesbergs kommun parallellt med planarbetet startat upp ett 

projekt som utreder hur man ska utveckla grönområdet mellan verksamhetsmarken i norr 

och tätorten i söder. Syftet är att utreda hur den återstående grönytan kan lyftas som 

rekreationsområde och idrottsområde. En del av det område som planeras att utvecklas 

för rekreation ligger inom planområdet (användningen NATUR).  

Kommunen har tagit hänsyn till en utveckling av rekreationsområdet i samband med 

omarbetningen av dagvattenhanteringen för detaljområdet efter samrådet. Utformningen 

av fördröjningsmagasin för dagvatten inom planområdets södra del är gjord så att man 

ska kunna tillskapa tillgängliga gångvägar över och ovanpå åsar i området för att 

ytterligare öppna upp området för motion och rekreation. 

Sammanfattad bedömning 

Planförslaget bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser med avseende på 

rekreation och i och med att länsstyrelsens utpekade naturvårdsområde och tätortsnära 

natur kommer att exploateras. Vidare försvinner en del av motionsspåret. De negativa 

konsekvenserna från förlusten av rekreationsområden kan mildras och till och med vägas 

upp i samband med planerat projekt för utveckling av rekreationsområde inom södra 
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delarna av planområdet samt området söder om planen. Dock är det ännu oklart vad 

detta projekt kommer att resultera i för åtgärder.  

6.3.5 Förslag till fortsatt arbete  

Kompensationsåtgärder för förlust av motionsspår och rekreationsmöjligheter bör utredas 

vidare och presenteras.  

6.4 Fornlämningar och kulturmiljö 

6.4.1 Bedömningsgrunder 

Nationella kulturmiljömål 

Det finns fyra nationella kulturmiljömål som det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 

utvecklas. 

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön. 

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 

bildning och upplevelser. 

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till 

vara i samhällsutvecklingen (Regeringskansliet, 2017) 

Fornlämningar 

Fornlämningar skyddas av 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Fasta fornlämningar har 

allmänt skydd och omfattas av ett skyddsavstånd. Det är enligt lagen förbjudet att utan 

tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 

plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är tillämpbar bedömningsgrund för 

avsnittet. 

6.4.2 Nuläge 

Inom planområdet finns ett stort antal fornlämningar och två arkeologiska utredningar har 

genomförts. En arkeologisk utredning etapp 1 (Arkeologerna, 2016) och en uppföljande 

fördjupad utredning, etapp 2, under år 2017 (Arkeologerna, 2017). 

Totalt identifierades 59 lämningar inom och i närheten av planområdet som bör ges forn-

lämningsstatus enligt utredningarna. Vid utredning konstaterades två mesolitiska 

boplatser (stenåldersboplatser) vilka inte är säkert avgränsade i någon riktning, utan 

endast topografiskt avgränsade. Vidare konstaterades även flertalet kolningsanläggning-

ar (kolbottnar och kolningsgropar) och husgrunder (kolarkojor) samt två kemiska 
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industrier (tjärdalar) och ett område med skogsbrukslämningar. I övrigt klassades två 

kolningsanläggningar (kolbottnar) och en husgrund (kolarkoja) som övrig kulturhistorisk 

lämning. (Arkeologerna, 2017) 

 

Figur 12. Översiksbild av fornlämningar inom planområdet. Det avsatta området för fornlämning 
som kommer bevaras vid genomförandet av planen är inringat med gul markering. 

6.4.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

En utveckling enligt nollalternativet innebär i stort sett en oförändrad markanvändning, 

bland annat i form av produktivt skogsbruk. I och med ett aktivt skogsbruk inom området 

finns det en risk att kända lämningar skadas i samband med skogsbruksåtgärder.  

Konsekvenserna bedöms som obetydliga med risk för små negativa konsekvenser 

eftersom kända fornlämningar i stort kommer att lämnas orörda.  

6.4.4 Konsekvenser vid planförslaget  

Vid ett genomförande av planförslaget kommer samtliga av de utpekade forn- och kultur-

lämningarna inom planområdet, förutom en fornlämning, att behöva tas bort. Samtliga 

identifierade lämningar redovisas i Figur 12. Av dessa återfinns 21 stycken inom plan-

området; 16 fornlämningar och fem övriga kulturhistoriska (sentida) lämningar.  
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Kommunen har sökt dispens för att exploatera området, och Länsstyrelsen beslutade i 

april 2020 att ge Lindesbergs kommun tillstånd att ta bort de aktuella fornlämningarna 

med villkoret att de undersöks och dokumenteras.  

En arkeologisk utredning har utförts (Arkeologerna, 2017) inom området, med följande 

övergripande målsättningar.  

• Att fastställa statusen för samtliga boplatslägen som påträffats vid den 

arkeologiska utredningen etapp 1. 

• Att utifrån ett urval av kolningsanläggningarna skapa en representativ helhetsbild 

för kolningsmiljöerna i avseende på användningstid och utnyttjande av olika delar 

av området. 

Dokumentationen har bidragit till ökad kunskap om fornlämningarna inom planområdet. 

Därmed har länsstyrelsens krav uppfyllts. 

Sammanfattad bedömning 

Planområdet berör ett större antal fornlämningar. Vid ett genomförande av planen 
kommer 20 av de utpekade fornlämningarna att tas bort vilket bedöms motverka 
kulturmiljömålen.  
 
Genomförd dokumentation av fornlämningarna som planeras att tas bort väger delvis upp 
förlusten av att de tas bort. 
 
Sammantaget bedöms planförslaget ge upphov till små negativa konsekvenser på 
fornlämningar och kulturmiljön. 

6.5 Luft och klimat 

6.5.1 Bedömningsgrunder 

Regeringens vision är att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050 och fordonsflottan ska 

vara fossiloberoende år 2030. Därtill har riksdagen antagit klimat- och energipolitiska mål 

till år 2020. 

De mål som anges i Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020 är de nationellt 

beslutade målen nedbrutna på regional nivå. För att nå energi- och klimatmålen anges 

sex prioriterade insatsområden med förslag på insatser, följande bedöms relevanta för 

aktuell detaljplan (Länsstyrelsen i Örebro län, 2017):  

• Resor och transporter 

• Bygg och fastighet 

Hållbart resande avser i första hand resor med hållbara färdsätt såsom gång, cykel, 

kollektivtrafik, eller att inte resa alls. I andra hand avses en effektivare bilanvändning, 

exempelvis i form av bilpool eller samåkning, och i viss mån resor med fossilbränslefria 

och bränslesnåla fordon. Det konkreta arbetet med att möjliggöra hållbart resande 
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handlar dels om att påverka människors attityder och beteende och dels om en hållbar 

samhällsplanering som ger förutsättningar för ett effektivt resande. (Trafikverket, u.d.) 

Det finns en cykelstrategi för Örebro län. Cykelstrategin omfattar prioriteringsgrunder för 

utbyggnad av cykelinfrastrukturen med fokus på det vardagliga resandet till och från 

arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. (Region Örebro län, 2015b) 

Miljökvalitetsmål 

De nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig 

försurning är tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt. 

6.5.2 Nuläge 

I Lindesbergs kommun har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med cirka 45 % 

mellan 1990 och 2017 (Länsstyrelserna, u.d., a). Minskade utsläpp från energiförsörjning-

en står för en stor del av utsläppsminskningen, bland annat har utfasningen av olja för 

uppvärmning varit framgångsrik och fjärrvärmen har numera en hög andel förnybar 

energi.  

Även om de totala utsläppen av växthusgaser har minskat kvarstår utmaningen att 

minska utsläppen från transportsektorn. År 2017 stod transporter för cirka 33 % av 

Lindesbergs kommuns utsläpp av växthusgaser (Länsstyrelserna, u.d, a).  

Transportsektorns utsläpp domineras av utsläpp från vägtrafik, där bilar och lastbilar 

utgör huvudsakliga transportmedel för person- respektive godstransporter. Järnväg och 

sjöfart har generellt sett lägre klimatpåverkan än vägtransporter. Utvecklingen går mot 

energieffektivare fordon och större andel förnybara bränslen, men samtidigt ökar antalet 

fordon och trafikarbetet på vägarna. Körsträckan per person och år i Lindesbergs 

kommun har varierat mellan 767 och 792 mil och därmed varit relativt konstant mellan 

åren 2011–2018 (Länsstyrelserna, u.d, b). 

Utifrån det geografiska läget och låga bakgrundsnivåer bedöms luftkvaliteten i Lindebergs 

kommun generellt vara god.  

Frövi har ett mycket fördelaktigt läge avseende spårkopplingar eftersom det finns 

sträckningar mot fyra väderstreck. Frövi har därmed en god tillgång till spårbunden 

kollektivtrafik såväl som godstrafik. Godsstråket genom Bergslagen ingår i TEN-T nätet 

och är av internationell betydelse. Därutöver finns bangård i Frövi samt industrispår till 

BillerudKorsnäs område. 

Frövi ligger också centralt i det övergripande vägnätet med relativt korta avstånd både till 

riksväg 50 samt europaväg E18/E20. Väg 249 förbinder Frövi dels norrut mot Lindesberg 

och dels österut mot Arboga och E18/E20. Väg 831 är kopplingen Från Fröviområdet och 

söderut mot väg 50 och Örebro.  

Planområdet omges av järnväg i öster och väster. Fröviforsvägen, den väg som ansluter 

BillerudKorsnäs med väg 249, skär igenom planområdet i östlig-västlig riktning. 

Planområdet har därmed ett fördelaktigt läge med avseende på både spårkopplingar och 

väganslutningar. Närmst belägna busshållplats finns vid Bergslagsvägen, cirka 800 meter 
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söder om planområdet, som trafikeras av busslinje 315 samt 351. Resecentrum (Frövi 

station) ligger på cirka 2 kilometers avstånd från planområdet. Därifrån finns goda 

pendlingsförbindelser med tåg till bland annat Örebro och Lindesberg. Länstrafiken 

tillhandahåller även busstrafik mellan Frövi, Örebro, Lindesberg, Fellingsbro och Arboga.  

6.5.3 Konsekvenser vid nollalternativet  

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen i stort sett att fortgå 

likt i nuläget. Då inga nämnvärda förändringar med avseende på utsläpp till luft från 

verksamheter eller trafik väntas, bedöms konsekvenserna med avseende på luft och 

klimat bli obetydliga.  

6.5.4 Konsekvenser vid planförslaget 

Genomförandet av planförslaget innebär att nuvarande skogsmark tas i anspråk för 

etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och 

logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet. En indirekt 

effekt av planen kommer att bli att den koldioxidsänka som skogsområdet bidrar till 

kommer att gå förlorad (Naturvårdsverket, 2017).  

Gällande utsläpp av växthusgaser bedöms dessa öka vid ett genomförande av planen. 

Under byggskedet är det sannolikt att dieseldrivna arbetsmaskiner kommer användas, 

och lastbilstransporter till och från platsen att öka.  Samtidigt är ett av planens syften att 

på lägre sikt möjliggöra för framtida järnvägsanslutning genom del av området, vilket 

potentiellt kan minska klimatpåverkan och utsläpp till luft inte bara inom planområdet utan 

regionalt/nationellt.  

En gång- och cykelväg kommer att sammanbinda planområdet med norra Frövi vilket ger 

god tillgänglighet till de tåg- och bussförbindelser för dem som kommer jobba inom 

området. Detta följer riktlinjerna för regionens cykelplanering samt energi- och 

klimatprogram.  

När området är utbyggt bör enligt planförslaget kollektivtrafikmöjligheter för områdets 

ytterkant i norr utredas. I plankartan finns ingen dedikerad plats för kollektivtrafik-

lösningar, såsom en hållplats. 

Sammanfattad bedömning 

Konsekvenserna vid ett genomförande av planen bedöms vara små negativa. Risken för 

överskridande av miljökvalitetsnormer för luft bedöms som liten mot bakgrund i tidigare 

genomförda mätningar i Frövi, samt områdets geografiska läge. Dock bedöms mängden 

utsläpp av växthusgaser att öka något i och med den förändrade markanvändningen. 

Det finns i nuläget inte några beslut gällande utbyggd kollektivtrafik till planområdet. Det 

ger en osäkerhet i bedömningen gällande påverkan på luft och klimat. 
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6.5.5 Förslag till fortsatt arbete  

För att främja en överflyttning från personbil till ett mer hållbart resande (kollektivtrafik, 

cykel och gång) bör förutsättningar för detta finnas på plats redan när de planerade 

verksamheterna startar upp. Det kan bland annat vara goda kollektivtrafikanslutningar 

såsom ändhållplats inom planområdet, anslutning av gång- och cykelvägar till 

planområdet, anläggning av cykelparkeringar (även väderskyddade), anläggning av 

laddningsmöjligheter för elcykel m.m. Belysning längs cykelvägar möjliggör för 

cykelpendling även under mörka årstider. Om förutsättningar för hållbart resande inte 

finns på plats när området blir en arbetsplats kommer de arbetande sannolikt att 

tillgodose sina resvanor med bil.  

6.6 Risker för människors hälsa och miljön 

I kapitlet nedan redovisasbedömningar gällande risker för människors hälsa och miljö. 

Kapitlet är i indelat i följande avsnitt: ”Transport av farligt gods”, ”Buller”, ”Kraftledningar” 

samt ”Risk för ras och skred”. 

6.6.1 Transport av farligt gods  

PLANFÖRSLAGET 

Bedömningsgrunder 

Till farligt gods hör ämnen och produkter som har egenskaper som kan skada människor, 

miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering när de transporteras eller lagras. 

(MSB, 2009) 

Det finns i nuläget inga nationellt vedertagna skyddsavstånd för bebyggelse intill farligt 

gods-leder. I planbeskrivningen hänvisas till riktlinjer framtagna av Länsstyrelsen i 

Dalarna. 

I Tabell 4 nedan redovisas rekommenderande avstånd från väg med transport av farligt 

gods till närmaste bebyggelse, utan särskilda förebyggande åtgärder. Tabellen baseras 

på riktlinjer enligt Länsstyrelsen i Hallands län (Länsstyrelsen i Hallands län, 2011) vilka 

hör till de senare uppdaterade och omfattande riktlinjerna som har getts ut under senare 

år (Sweco, 2016a). 

 
Tabell 4: Rekommenderade avstånd från farligt gods led. 

Typ av bebyggelse Avstånd till väg (m)  
(med trafikmängder liknande  

väg 249 och 831)  
Bebyggelsefritt 25 

Industri 30 

Kontor  40 

Bostäder 60 

Personintensiva verksam-
heter (skola, vårdhem m.m.) 

150 
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Nuläge 

Transporter av farligt gods med lastbil sker i Frövi framförallt till BillerudKorsnäs 

anläggning. På väg till anläggningen passerar de tunga transporterna Frövis centrala 

delar via väg 249 och väg 831 vilka är rekommenderade vägar för farliga godstransporter 

(Sweco, 2016a). Planområdet gränsar till järnvägsspåret norrut mot Borlänge-Gävle och 

väg 249 i öster.   

I väster gränsar planområdet till Fröviforsvägen samt ett enskilt industrispår till Billerud-

Korsnäs AB:s verksamhet där det även sker transport av farligt gods. Norr om plan-

området löper en anslutningsväg till väg 249 som i huvudsak nyttjas för transporter till och 

från BillerudKorsnäs AB (Sweco, 2016). Huvuddelen av farligt godstransporterna till 

bruket liksom avfall från verksamheten, transporteras på denna anslutningsväg. (ÅF, 

2013). 

Konsekvenser vid nollalternativet  

Vid ett nollalternativ bedöms antalet transporter av farligt gods vara jämförbart med 

dagens situation. Konsekvenserna bedöms därför som obetydliga. 

Konsekvenser vid planförslaget  

I riskutredning som togs fram i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för 

Frövi tätort (Sweco, 2016a) anges rekommenderade avstånd till väg 249 och väg 831 (se 

Tabell 4). På plankartan har ett bebyggelsefritt område pekats ut med hänsyn till 

rekommenderade avstånd enligt riktlinjer från Länsstyrelsens i Dalarnas län, vilket 

hänvisar till längre skyddsavstånd än de i framtagen riskutredning. 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer sannolikt mängden farligt gods som 

transporteras genom Frövi tätort att öka. Hur många fler transporter det blir går dock inte 

att bedöma i nuläget.  

Enligt planförslaget kan farligt-gods transporter hållas på Fröviforsvägen utmed 

järnvägsspåren, där det inte finns någon bebyggelse.  

Sammanfattad bedömning 

Under förutsättning att tillkommande farligt-gods transporter som ett genomförande av 

planförslaget bidrar till kan ledas utmed Fröviforsvägen, bedöms riskerna med hänsyn till 

farligt gods transporter som mycket små.   

Sammantaget bedöms de eventuella konsekvenser för riskbilden med avseende på 

farligt-gods transporter som ett genomförande av planförslaget kan innebära som 

acceptabla.  

Förslag ti l l fortsatt arbete 

I samband med etablering av verksamheter som ger upphov till transporter av farligt gods 

bör en utredning tas fram om hur detta påverkar bostäder och verksamheter i centrala 

Frövi.  
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6.6.2 Buller 

Bedömningsgrunder 

Buller kan ge upphov till flera negativa hälsoeffekter. Trafikbuller i boendemiljön har 

kopplats till förändringar i blodtryck hos sovande boende och långtidsexponering för 

trafikbuller har ett samband med hjärt-kärlsjukdom, primärt i form av högt blodtryck eller 

hjärtinfarkt (Karolinska institutet, 2017). Människor är dock olika känsliga för buller och 

påverkar därför personer på olika sätt (Naturvårdsverket 2017b). 

Det finns flera olika gräns- och riktvärden för buller. Både gällande trafik och 
verksamheter. Dessa gräns- och riktvärden redovisas i Bilaga 1.  

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en tillämpbar bedömningsgrund 

för detta avsnitt. 

Nuläge 

I nuläget genereras inget nämnvärt buller inom planområdet. Enligt planbeskrivningen 

generar dock vägen som passerar planområdets norra del (anslutningsväg för väg 249) 

och BillerudKorsnäs verksamhet en viss mängd buller. Någon utredning gällande bullret 

från denna väg har inte genomförts i nuläget.  

Avståndet mellan planområdets södra del och närmsta befintliga bebyggelse söderut är 

ca 500 meter. Enstaka bostadshus finns sydost om planområdet, avskilt från området 

genom befintlig järnväg. Avståndet bedöms vara ca 250 meter. I fördjupningen av 

översiktsplanen för Frövi pekas ett område ut som lämpligt för bostäder strax norr om 

Frövi tätort. 

Planområdet och området strax söder om detta pekas ut i länsstyrelsens naturvårds-

program som ett närströvområde. Människor söker sig till friluftsområden och andra 

rekreationsområden för att bland annat komma bort från samhällsbullret vilket innebär att 

ljudnivåerna behöver vara låga för att ge den kvalitet som eftersöks. (Naturvårdsverket, 

2015)  

Söder om planområdet, i Frövi tätort, är en betydande del av bebyggelsen utsatt för höga 

bullernivåer från trafik på grund av järnvägsspåret som korsar centrum och från kring-

liggande vägar. Det finns flera områden där bostäderna inte uppfyller riktvärden för buller 

vid befintlig bostadsbebyggelse. Aktuellt planområde omfattas inte av beräkningarna. 

Dock visar bullerkarteringen nivåer om 45-50 dBA vid planområdesgränsen (Norconsult, 

2016).   
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Påverkan och konsekvenser vid nollalternativet  

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen i stort sett att fortgå 

likt i nuläget. Då inga nämnvärda förändringar med avseende på buller från verksamheter 

eller trafik väntas, bedöms konsekvenserna med avseende på buller bli obetydliga.  

Påverkan och konsekvenser vid planförslaget 

Planförslaget tillåter endast etablering av verksamheter med begränsad omgivnings-

påverkan. Det innebär att verksamheter som i begränsad utsträckning avger 

lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras här.  

Ett genomförande av planförslaget kommer att medföra ökad trafik till och från området. 

Det kan ge upphov till förhöjda bullernivåer längs vägar, grönområden samt vid 

närliggande bostäder. Det gäller både personbils- och godstrafik. Hur stor ökningen blir, 

och därmed vilka konsekvenser det får för närboende, beror på vilken typ av verksamhet 

som etableras. Den ökade trafikmängden till området som ett genomförande av planen 

medför bedöms enligt planbeskrivningen kunna ske via anslutningen till väg 249 vilket gör 

att transporter inte passerar tätbebyggelse eller övrig bebyggelse som är känslig för 

trafikbuller. 

Avståndet till befintlig bebyggelse bedöms tillräckligt som buffertzon för att inte i 

betydande grad påverka bostäder i området kring det aktuella planområdet. 

Sammanfattad bedömning 

Konsekvenserna vid ett genomförande av planen bedöms obetydliga eftersom den 

verksamhet som planförslaget medger endast får ha begränsad omgivningspåverkan 

samt att avståndet till bostäder är så pass långt. 

6.6.3 Kraftledningar 

Bedömningsgrunder 

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter7 måste vissa krav uppfyllas vid 

uppförande av byggnader och vägar intill kraftledningar. Bland annat måste hänsyn tas till 

avståndet mellan huskroppar och kraftledningens faslinor både vid vindstilla samt vid 

största möjliga utsvängning. En luftledning ska även vara framdragen på betryggande 

höjd över en trafikled. Enligt föreskrifterna får inte heller explosiva varor förvaras närmare 

än 50-meter från 130 kV-ledningen och brandfarliga varor får inte placeras närmare än 30 

meter. 

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är en tillämpbar bedömningsgrund för 

detta avsnitt. 

 
7 ELSÄK-FS 2008:1, med ändring ELSÄK-FS 2010:1 
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Nuläge  

I planområdets östra del sträcker sig en 130 kV luftledning ägd av Vattenfall Eldistribution 

AB och i planområdets sydvästra del går det flera 130 kV luftledningar ägda av Linde 

Energi. (Lindesbergs kommun, 2015)  

Enligt en genomförd riskutredning i samband med framtagande av den fördjupande 

översiktsplanen för Frövi, bör ett minsta bebyggelsefritt område från en 130 kV-luftledning 

vara 40 meter utifrån nivåerna av elektromagnetiska fält. För 40 kV-luftledning 

rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter. (Sweco, 2016) 

 

Konsekvenser vid nollalternativet 

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen i stort sett att fortgå 

likt i nuläget. Då inga nämnvärda förändringar i markanvändningen i närheten av 

kraftledningarna förväntas, bedöms konsekvenserna bli obetydliga. 

Konsekvenser vid planförslaget  

Enligt planbeskrivningen bedöms befintliga elledningar i området inte behöva påverkas 

av planens genomförande eftersom val av spårplacering har gjorts utefter befintliga 

ledningsstolpars nuvarande placering. För 130 kV-ledningar föreslås ett byggnadsfritt 

avstånd på 40 meter och 40 kV-ledningar har ett byggnadsfritt horisontellt avstånd på 25 

meter. 

Planförslaget har därmed tagit hänsyn till kraftledningarna i horisontellt avstånd genom att 

områden längs kraftledningarna ska vara bebyggelsefria.  

Sammanfattad bedömning 

Konsekvenserna av planförslaget bedöms som obetydliga i och med att rekommenderat 

avstånd till luftledningar i sidled innehålls. 
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6.6.4 Risk för översvämning samt ras och skred 

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrund till avsnittet används Länsstyrelsen i Örebros analys om Ras- och 

skredrisker i Örebro län. (Länsstyrelsen I Örebro län, 2013) 

Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en tillämpbar bedömningsgrund 

för detta avsnitt. 

Nuläge 

Framtida klimatförändringar kan leda till mer nederbörd och därmed ökad risk för skyfall 

vilket in sin tur kan påverka stabilitet i markerna och då ge upphov till ökad risk för ras 

och skred. Enligt SGI (Statens geotekniska institut) kommer säkerheten och stabilitet 

försämras med mellan 5-30 % i och med ett förändrat klimat. (Länsstyrelsen i Örebro län, 

2013)  

Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en GIS-analys över potentiella ras- och 

skredområden i länet. Enligt analysen förkommer det risk för ras och skred inom delar av 

planområdet, se Figur 13. (Länsstyrelsen i Örebro län, 2013) 
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Figur 13. Områden med risk för ras och skred. Lantmäteriet, geodatasamverkan 

På uppdrag av Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har Sweco utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning inför byggnation av industriområde och järnväg inom plan-

området. Undersökningen har syftat till att klarlägga jordlager- och grundvatten-

förhållanden för fortsatt detaljplanearbete. (Sweco, 2016b) 

Marken i området utgörs i huvudsak av kärrtorv, sandig morän och urberg. Vid tiden för 

den okulära besiktningen, som gjordes inom ramen för den geotekniska undersökningen, 

var det på vissa få ställen fritt vatten i marknivå. Ingen mer ingående undersökning av 

grundvatten eller risken för ras och skred inom området har utförts.   
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Konsekvenser vid nollalternativet 

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen i stort sett att fortgå 

likt i nuläget. Ett förändrat klimat kan på längre sikt medföra ökad risk för skyfall. 

Områdets karaktär, med stora grönområden bedöms ge god vattenfördröjning.  

Då inga nämnvärda förändringar med avseende på risker kopplade till ras eller skred 

väntas, bedöms konsekvenserna bli obetydliga. 

Konsekvenser vid planförslaget  

Vid ett genomförande av planen kommer planområdet till stora delar att exploateras vilket 

innebär att områden som är utpekade som känsliga för ras och skred kommer beröras.  

Enligt planbeskrivningen behöver marknivån ändras för att anpassas till järnväg, vägar 

och lämplig nivå på kvartersmark och att eventuella problemområden bedöms kunna 

studeras i bygglovskedet.  

Som ovan nämnt är länsstyrelsens genomförda kartering mycket översiktlig och nogg-

rannare markundersökningar behöver genomföras för att bedöma var faktiska risker för 

skred förekommer. I planbeskrivningen nämns att nödvändiga geotekniska under-

sökningar tas fram av byggherre i samband med exploatering av området. 

I genomförd dagvattenutredning för planområdet (Wikon, 2021) diskuteras även påverkan 

från skyfall. Vid ett skyfall konstateras att kapacitet i befintligt dagvattenledningsnät i Frövi 

är otillräcklig och lågpunkter nedströms exploateringsområdet drabbas, i detta fall 

kommunal naturmark och Frövi tätort. Befintlig dämningsprincip på planområdets södra 

yta kan med fördel utnyttjas vid extremare regn. Detta för att förhindra att områden 

nedströms inte drabbas av ökade flöden till följd av framtida hårdgörning. För att inte 

belasta de befintliga avrinningssystemen och efterkommande dagvattenledningsnät i 

Frövi ytterligare, nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten avtappning från 

exploateringsområdet inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen till 

respektive vattendrag. 

Sammanfattad bedömning 

Underlag i form av geotekniska utredningar och stabilitetsberäkning gällande risken för 

ras och skred saknas för aktuellt planområde dock föreslås att närmare studier i samband 

med bygglovsskedet. Om ytterligare geotekniska undersökningar genomförs och åtgärder 

anpassade efter dess förutsättningar vidtas, bedöms planförslagets konsekvenser 

gällande risken för ras och skred som obetydliga.  

Planerad utformning av fördröjningsmagasin möjliggör lokalt omhändertagande av 

tillkommande dagvatten upp till 100-årsflöden. Dagvattenflöden som uppstår till följd av 

föreslagen markanvändning bedöms därmed inte bidra till ökad översvämningsrisk i 

kringliggande områden.  Konsekvenserna med avseende på översvämningar vid ett 

genomförande av planen bedöms obetydliga. 
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Förslag ti l l fortsatt arbete 

För att avgöra om det föreligger hög eller låg risk för ras och skred inom utpekade 

områden inom detaljplanen bör en detaljerad geoteknisk utredning och stabilitets-

beräkning genomföras i samband med bygglovsskedet.

 

7 Samlad bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts för att analysera och bedöma konsekvens-

er på människors hälsa och miljön som kan uppstå vid ett genomförande av planförslag-

et. Den sammanfattande bedömningen är att merparten av bedömda aspekter medför 

obetydliga, små eller måttliga negativa konsekvenser inom beskrivna miljöaspekter.  

Tabell 5. Samlad bedömning 

MILJÖASPEKT MOTIVERING  BEDÖMNING 

Vattenmiljö Framtagen dagvattenutredning redovisar de 
ökningar i dagvattenflöden som kan förväntas vid ett 
genomförande av planen samt föroreningshalter i 

dessa flöden.  

Utifrån genomförda beräkningar och föreslagen 
dagvattenhantering bedöms exploateringen inte 
medföra någon betydande påverkan gällande MKN 
för recipienten (sjön Väringen). 

Planförslaget bedöms ge 
upphov till små negativa 
konsekvenser på 
närliggande 
vattenförekomster.  

Naturmiljö Ett genomförande av planförslaget innebär att 
länsstyrelsens utpekade naturvårdsområde och 
tätortsnära natur exploateras. Flera av de utpekade 
skyddsvärda objekten och fridlysta/skyddade 
arterna kommer därmed försvinna från platsen. 

Samtidigt bedöms ett antal naturvärdesobjekt, som 
ligger inom planområdets markanvändning ”natur” 
kunna bevaras, och i vissa fall förstärkas långsiktigt 
enl. förslag till kompensationsåtgärder i 
biotopskyddsansökan. 

Planförslaget bedöms 
sammantaget ge upphov till 
måttliga negativa 
konsekvenser med 
avseende på naturmiljön. 
 

Rekreation och 
friluftsliv 

Vid ett genomförande av planen kommer 
markanvändningen förändras på ett irreversibelt 
sätt, dagens skogsmark kommer att omvandlas till 
industrimark med hårdgjorda ytor.  

En del av elljusspåret som i väster går in i 

planområdet kommer att tas bort. 

Planförslaget bedöms ge 
upphov till små negativa 
konsekvenser med 
avseende på rekreation och 
friluftsliv. 

Fornlämningar 
och kulturmiljö 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer 
merparten av de utpekade forn- och 

kulturlämningarna inom planområdet att tas bort. 

Dispens för borttagning av fornlämningar har 
erhållits, och aktuella fornlämningar har 

dokumenterats genom arkeologisk utredning.  

Genomförd dokumentation av fornlämningarna som 
planeras att tas bort väger delvis upp förlusten. 

Sammantaget bedöms 
planförslaget ge upphov till 
små negativa konsekvenser 
på fornlämningar och 
kulturmiljön.  
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MILJÖASPEKT MOTIVERING  BEDÖMNING 

Luft och klimat Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar 
kommer sannolikt att öka genom att antalet 
transporter till och från planområdet kommer att öka 
i samband med etableringen av verksamheter.  

Utsläppen kan på sikt dämpas genom satsningar på 
kollektivtrafik och utbyggnad och gång- och 
cykelvägar. 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms innehållas.  

Konsekvenserna vid ett 
genomförande av planen 

bedöms vara små negativa. 

Risker för människors hälsa 

Transport av 
farligt gods 

Bebyggelsen inom planområdet håller 
rekommenderade skyddsavstånd. 

En viss ökning av trafik med farligt gods förväntas.   

Sammantaget bedöms de 
eventuella konsekvenser för 
riskbilden med avseende på 
farligt-gods transporter som 
ett genomförande av 
planförslaget kan innebära 

som acceptabla. 

Buller Ett genomförande av planförslaget kommer att 
medföra ökad trafik till och från området. Det kan ge 
upphov till förhöjda bullernivåer längs vägar, 
grönområden samt vid närliggande bostäder.  

Avståndet till befintlig bebyggelse bedöms tillräckligt 
som buffertzon för att inte i betydande grad påverka 
bostäder i området kring det aktuella planområdet. 

Konsekvenserna vid ett 
genomförande av planen 

bedöms obetydliga. 

Kraftledningar Befintliga elledningar i området bedöms inte behöva 
påverkas av planens genomförande eftersom 
placering av väg samt höjder för 
verksamhetsområde har gjorts utefter befintliga 
ledningsstolpars nuvarande placering.  

Konsekvenserna av 
planförslaget bedöms som 
obetydliga i och med att 
rekommenderat avstånd till 
luftledningar innehålls. 

Risk för ras 
och skred samt 
översvämning 

Vid ett genomförande av planen kommer områden 
utpekade som känsliga för ras och skred att 
omfattas av exploateringen.  

Ytterligare undersökningar kommer att behöva 
genomföras i samband med bygglovsskedet. 

Planerad utformning av fördröjningsmagasin 
möjliggör lokalt omhändertagande av tillkommande 
dagvatten upp till 100-årsflöden. Dagvattenflöden 
som uppstår till följd av föreslagen markanvändning 
bedöms därmed inte bidra till ökad 
översvämningsrisk i kringliggande områden.  

Förutsatt att geotekniska 
undersökningar genomförs 
och åtgärder anpassade 
efter dess förutsättningar 
vidtas, bedöms 
planförslagets konsekvenser 
gällande risken för ras och 
skred som obetydliga.  

Gällande översvämningar 
bedöms planförslaget 
medföra obetydliga 

konsekvenser. 
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8 Planförslaget och miljökvalitetsmålen 

Nedan presenteras en översiktlig bedömning av hur planförslaget bidrar till uppfyllnad av 

de nationella miljökvalitetsmål som berörs. Utförlig information om vad miljömålen 

omfattar och indikatorer för dess uppföljning finns att tillgå på Miljömålsportalen, 

www.miljomal.se och Sveriges miljömål, http://sverigesmiljomal.se/.  

Illustrationer: Tobias Flygar 

 

 Begränsad klimatpåverkan 

Mängden transporter till och inom planområdet förväntas att öka. Den kolsänka som 

skogen bidrar till inom området kommer att gå förlorad.  

Ett genomförande av planen bedöms därför ha en negativ inverkan på miljömålet.    

 Frisk luft 

Se Begränsad klimatpåverkan. 

 

 Bara naturlig försurning 

Se Begränsad klimatpåverkan. 

 Ingen övergödning 

Genomförd dagvattenutredning visar att en liten ökning i föroreningsbelastning via 

dagvattnet från planområdet. Ökningen bedöms bli begränsad, och planerade LOD-

lösningar kommer minska påverkan ytterligare. Sammantaget bedöms planförslaget inte 

påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet. 

 Levande sjöar och vattendrag 

Genomförd dagvattenutredning visar att en liten ökning i föroreningsbelastning via 

dagvattnet från planområdet. Ökningen bedöms bli begränsad, och planerade LOD-

lösningar kommer minska påverkan ytterligare. Sammantaget bedöms planförslaget inte 

påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet. 

 Grundvatten av god kvalitet  

Ett genomförande av planen bedöms inte få någon inverkan på närliggande 

grundvattenförekomst.  

 Myllrande våtmarker 

Vid ett genomförande av planen kommer skogsområden med sumpskogar och utpekade 

naturvärdesobjekt samt andra skyddade arter inom planområdet att försvinna. Området 

kommer att omvandlas från ett skogsområde till största del hårdgjorda ytor. De avsatta 

ytorna för natur inom planområdet bedöms inte kompensera för förlusten av biologisk 

mångfald. Ett genomförande av planen bedöms ha en negativ inverkan på miljömålet.    

http://www.miljomal.se/
http://sverigesmiljomal.se/
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 Levande skogar  

Se Myllrande våtmarker ovan. 

 Ett rikt djur- och växtliv 

Se Myllrande våtmarker ovan. 

 God bebyggd miljö 

Närliggande grönområden kommer kraftigt att minska vid ett genomförande av planen 

vilket bedöms ha en negativ inverkan på miljömålet.  

 Säker strålmiljö 

Gällande regelverk avseende skyddsavstånd till kraftledningar förväntas att följas varvid 

miljömålet inte motverkas. 

 

9 Uppföljning 

Uppföljning har stor betydelse för syftet med miljökonsekvensbeskrivningen och det 

långsiktiga målet om en hållbar utveckling. Uppföljning bidrar också till kunskaps-

uppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. Miljöpåverkan från 

genomförande av detaljplanen kommer att följas upp inom ramen för det befintliga 

miljöarbetet i Lindesbergs kommun. 

Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av detaljplanen 

innebär bör så långt som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och 

övervakningssystem eller till befintliga arbetsprocesser inom Lindesbergs kommun, som 

exempelvis hantering av bygglovsärenden. 
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