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Tillväxtutskottet 
 

Inspel till ny Länstransportplan för år 2022-2033 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
 Om inspel till ny Länstransportplan för planperioden 2022-2033, i 

enlighet med bifogat underlag. 

Ärendebeskrivning 

Region Örebro Län har efterfrågat kommunernas inspel till ny 
Länstransportplan för planperioden 2022-2033. Regionen har i samband med 
sin förfrågan lämnat en svarsmall i vilken inspel ska lämnas. Svar ska lämnas 
senast den 15 september 2020. 

Lindesbergs kommun har i samråd med övriga kommuner i norr (Nora, 
Hällefors och Ljusnarsberg) kommit överens om att lämna ett gemensamt 
inspel. Syftet är att ge större tyngd åt de infrastrukturbehov som 
kommunerna gemensamt ser i den norra länsdelen. Infrastrukturansvarig i 
Lindesberg har samordnat yttrandet. Politisk förankring sker i respektive 
kommun. 

Förfrågan om inspel är ett första steg i Regionens revidering av 
Länstransportplanen och kommunerna kommer få en formell remiss när ett 
planförslag finns framme. 

Tillväxtutskottet föreslås bereda ärendet för beslut i kommunstyrelsen den 25 
augusti. 

Innehåll i yttrande 

Aktuellt yttrande fokuserar på den infrastruktur med störst betydelse för 
arbets- och studiependling, kompetensförsörjning och samhällsutvecklingen i 
stort. RV 50 och järnvägen hanteras inte då dessa utgör stamvägnät och 
endast kan hanteras i den Nationella transportplanen.
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Huvuddelen av de beskrivna infrastrukturobjekten finns redan upptagna i 
nuvarande länstransportplan, men har i olika grad aktualiserats under 
nuvarande planperiod. Flertalet av Lindesbergs behov har inte aktualiserats 
alls. Yttrandet innebär i stort att de sedan tidigare föreslagna objekten 
vidhålls med förtydliganden och prioriteringar i syfte att underlätta ett 
verkställande. Förtydliganden och prioriteringar har gjorts med stöd i de 
redan framtagna Åtgärdsvalsstudierna. 

Magnus Sjöberg Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Infrastrukturansvarig 

Bilagor: 

Yttrande med inspel till Länstransportplan, 2022-2033 
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Kommunala förutsättningar 

Kort beskrivning av kommunens situation idag 
 

Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora kommuner har valt att lämna att gemensamt inspel till 

kommande Länstransportplan. Syftet är att tydliggöra den gemensamma bilden av behovet av en 

fungerande infrastruktur i den norra länsdelen. 

Kommunerna i norr representerar en del av länet som är starkt präglat av landsbygdsförhållanden och 

utgör även i vissa delar glesbygd. Dessa förhållanden ställer helt andra krav på infrastruktur och 

attraktiv kollektivtrafik än exempelvis mer tätortsnära miljöer. Samtidigt lockar möjligheten att bo på 

landsbygden allt fler och kommunerna i norr ser stora möjligheter att erbjuda attraktiva boendemiljöer. 

En förutsättning för att kommunerna ska kunna utveckla dessa kvalitéer är dock att arbetsmarknaden 

finns tillgänglig. Att bra möjligheter till arbets- och studiependling, till och från Örebro samt andra 

orter i och utanför länet, finns är därmed avgörande för en framtida samhällsutveckling. Även 

möjligheten att kompetensförsörja det egna näringslivet är helt beroende av en attraktiv infrastruktur 

och kollektivtrafik. I det perspektivet blir infrastrukturen helt överordnad och flertalet satsningar 

behöver verkställas.   

Den vägburna trafiken är i dagsläget hänvisade till flertalet vägar med dålig sikt, smala vägområden, 

bärighetsproblem på vissa sträckor, hög andel viltolyckor med mera. Trots att flertalet 

Åtgärdsvalsstudier är genomförda och problem och lösningar finns identifierade så dröjer 

genomförandet. Den låga standarden resulterar i stället i att Trafikverket sänker hastigheten istället för 

att säkerhets- och bärighetsåtgärder åtgärdas, vilket minskar tillgängligheten till bland annat 

arbetsmarknader och försvårar framtida samhällsutveckling. 

I övrigt har samtliga kommuner, för närvarande, ett ansträngt ekonomiskt läge med krav på relativt 

omfattande effektiviseringar de närmsta åren samtidigt som behov av omfattande investeringar finns. 

 

Kommunspecifika förutsättningar 

Lindesberg 

 En kommun med tre järnvägsstationer och därmed goda förutsättningar för att ha en attraktiv 

kollektivtrafik som kan försörja både Lindesbergs tätort och omkringliggande 

landsbygdsområden. 

 Både järnvägen och RV 50 är viktiga både för godstransporter och arbetspendling 

 Även väg 249 och 859 är viktiga gods och pendlingsvägar. 

 Kommunen har flertalet stora arbetsgivare som tillverkningsindustri, sjukhus och kommun 

vilka kräver en inpendling för att kompetensförsörjas. Infrastrukturen och kollektivtrafiken är 

avgörande för att möjliggöra detta på ett attraktivt sätt. 

 

Ljusnarsberg 

 Samhällsservicen finns oftast på distans vilket gör väl fungerande infrastruktur extra viktigt. 

 Både järnvägen och RV 50 är viktiga både för godstransporter och arbetspendling 

 Arbetspendling mycket viktig för kompetensförsörjning. Arbetspendling sker både åt norr och 

söder.  

 Väg 63 och 233 är också viktiga gods- och pendlingsvägar. 



Mall för kommunala önskemål till LTP 2022-2033   2020-xx-xx 

3 
 

 Produktionskostnaden för lokaler och byggnationer överstiger marknadsvärdet vilket ställer 

högre självfinansieringsgrad. Då är det extra viktigt att det finns välfungerande infrastruktur 

och transportsystem för att nödvändiga investeringar och byggnationer kan genomföras. 

 

Hällefors 

 Har en av länets starkaste stålindustrier.  

 Kommunen har på grund av sitt geografiska läge även en stor andel tunga transporter med trä. 

Dessa näringar sätter stora krav på vägnät och infrastruktur.  

 I tillägg ska vägnätet vara lockande för den som besöker Hällefors som turist.  

 Den järnvägssträckning som idag löper genom Hällefors med början och slut vid Sveriges 

största hamnar är en pulsåder.  

Nora 

 Kommunen har sedan lång tid bostadsbrist i centralorten. 

 Kommunen arbetar med detaljplaner för fortsatt bostadsbyggande som under senare år legat 

på en blygsam nivå, vilket medfört att befolkningstillväxten tillfälligt stagnerat. 

  I översiktsplanen anges ett befolkningsmål på 13 000 invånare år 2030. Detta innebär att 

bostäder måste skapas för drygt 2000 nya innevånare. 

 Kommunikationerna mot Örebro är av största vikt för kommunen då en omfattande 

arbetspendling sker på sträckan. Det är därför av största vikt att de åtgärder som föreslås i 

ÅVS 244 på sträckan Gyttorp Lilla Mon genomförs i första hand för att öka trafiksäkerheten 

 

Vad ser kommunen för utmaningar kommande 10 åren? 
 

Nedan redovisas kommunernas utmaningar i separata punktlistor. Sammanfattat är utmaningarna i de 

flesta fallen helt beroende av att kvaliteten på infrastrukturen höjs samt att kollektivtrafiken görs mer 

tillgänglig: 

Lindesberg 

 Tillgänglig kollektivtrafik i hela kommunen, men framförallt i landsbygdsområden där 

Regionen nyligen beslutat om neddragningar. 

 Attraktiva hållplatser och pendlarparkeringar, i syfte att möjliggöra byte av fordonsslag till 

buss eller tåg. 

 Levande landsbygd 

 Utveckling av kommunens tätorter (utvecklingsområden i ÖP) i syfte att stärka orterna med 

nya etableringar inom näringslivet och attraktiva bostäder. Där vikten av en funktionell och 

attraktiv infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning.  

 Kompetensförsörjning, arbetspendling 

 

Ljusnarsberg 

 Landsbygdsperspektivet – hålla ihop regionen med infrastruktursatsningar i norr. 

 Kommunalekonomiska läget 

 Fastighetsbestånd: Riva äldre bebyggelse - Bygga nya attraktiva boenden till rimliga hyror 

 Kompetensförsörjning - Arbetspendling 
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Hällefors  

 behålla och möjliggöra utveckling bland de redan befintliga företagen. För att det ska vara 

möjligt krävs samma eller till och med bättre infrastrukturella förutsättningar än kommuner 

som ligger närmre t.ex. Mälardalen. 

Nora 

 Etablering av persontrafik med tåg till Örebro och utbyggd busstrafik till Lindesberg 

 Trafiksäkerhetsåtgärder på LV 244 för trygg och attraktiv arbetspendling 

 Nybyggnation av bostäder för drygt 2000 nya Norabor 

 

 

Önskad bild 2050 
 

På ett övergripande plan, med stöd i översiktsplanerna för kommunerna i norr så gäller nedanstående 

målbild, det ska dock tilläggas att översiktsplanerna har en betydligt kortare tidshorisont som sträcker 

sig fram till 2030. 

 Möjliggöra för företag och verksamheter att på ett hållbart sätt verka inom kommunerna i norr, 

om det möjliggörs kommer kommunerna även vara attraktiva som bostadsort. 

 Kvalitéerna i att kombinera möjligheten till arbete, goda infrastrukturförbindelser och närheten 

till rekreation i skog och mark bedöms som ytterst attraktivt i det längre perspektivet. 

 

 

Aktuella brister och behov inom infrastruktur 
 

Flertalet ÅVS är framtagna för vägobjekt i den norra länsdelen, bland annat för LV 244, LV 249, RV 

68, RV 63. Dessa vägobjekt finns sedan tidigare nämnda i befintlig LTP och ska åtgärdas ”enligt 

framtagna ÅVS”. Kommunerna i norr anser att det är mycket viktigt att dessa objekt kvarstår i LTP för 

2022-2033 och vidhåller de sen tidigare framförda argumenten gällande trafiksäkerhet och vägarnas 

betydelse för arbetspendling med mera. 

Som ett nytt grepp i LTP föreslår dock kommunerna att LTP konkretiserar gällande vad i respektive 

ÅVS som är rimligt att genomföra under den aktuella planperioden. Flertalet ÅVS är av goda skäl 

ambitiösa men speglar också åtgärder över lång tid. För att LTP ska bli ett mer reellt och konkret 

verktyg bör därför åtgärder, rimliga för planperioden, beskrivas och vid behov prioriteras.  

Nedan följer kommunernas förslag gällande aktuella vägobjekt och tillhörande ÅVS. 

 

Riksväg 68 mellan Lindesberg tätort och Gusselby, Lindesbergs kommun 

När det gäller ÅVS för RV 68 utgör flertalet av åtgärdsförslagen att ytterligare fördjupande 

utredningar/översyner ska göras inom respektive åtgärdsområde. Kommunen gör därmed 

bedömningen att innan några fysiska åtgärder är aktuella kvarstår en del utredningsarbete. Det är av 

yttersta vikt att detta arbete kommer till stånd för att ÅVS ska realiseras. Som en inledande utredning 

vill kommunen lyfta behovet av ” Översyn och åtgärder av barriäreffekter- säkra passager för gående 
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och cyklister i större orter” och bedömer att sträckan mellan Lindesberg och närliggande Gusselby 

behöver ingå. Sträckan utgör en viktig länk för att knyta ihop Gusselby med Lindesbergs tätort och har 

påtagliga trafiksäkerhetsproblem ur ett GC-perspektiv. Gusselby har ett strategiskt läge med sin närhet 

till huvudtätorten. Området ingår i kommunens utvecklingsstrategi som en del med möjlig utbyggnad 

av bostäder med koppling till huvudtätorten. Vidare pekas RV 68 ut som ett viktigt transportsamband i 

kommunens utvecklingsstrategi och investeringar i transportinfrastrukturen ska främst prioriteras till 

dessa.  

 

 

Länsväg 249 

 

För väg 249 finns en förenklad ÅVS som föreslår ett antal åtgärder mellan Lindesberg och Arboga. 

ÅVS tog fram 2014 och det är av stor vikt att åtgärder kommer tillstånd. Bland dessa vill Lindesbergs 

kommun lyfta fram vikten av att prioritera trafiksäkerhetsåtgärder, framförallt för de oskyddade 

trafikanterna. Planering och genomförande av GC-väg på sträckan Lindesberg-Vedevåg-Frövi, 

behöver prioriteras, på grund av den realtivt långa sträckan är det rimligt att anta att detta bör ske i 

etapper. Vedevåg och Frövi är tätorter i Lindesbergs kommun, dit kommunen själva enligt ÖP ska 

styra sina samhällsekonomiska resurser. I dagsläget har kommunen anlagt GC-väg från Lindesbergs 

centrum och fram till LV 249. Att sträckan mot Vedevåg och Frövi nu byggs vidare är av yttersta vikt 

för att möjliggöra till ett hållbart resande vid framförallt arbetspendling och en samhällsutveckling i 

stort där Lindesberg och övriga tätorter upplevs som en helhet. 

 

 

Riksväg 63, Hällefors kommun 

Väg 63 är en mycket viktig pendlingsväg för invånarna i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. 

Att förbättra väg 63 ger kortare restid och därmed snabbare access till RV 50 och andra anslutande 

vägar av vikt . RV 63 är i dag en utpekad NRL-väg (viktigt för näringslivet) och är en viktig 

transportled för gods och arbetspendling. Planerade åtgärder som förbifart Hjulsjö finns i befintlig 

LTP och är fortsatt prioriterad under kommande planperiod. RV 63 sammanbinder trafik från 

Norge-Värmland vidare till RV 50. Sträckningen har flera plankorsningar, tät trafik genom 

tätorterna och hög olycksrisk. Det bör även utredas om det finns miljövinster med att införa 

cirkulationsplatser istället för plankorsningar. En ÅVS bör utföras på sträckan Hammarkorset-

Sikfors. Nedan följer de i dagsläget kända bristerna längs sträckan: 

 Korsningen vid Hammarn, där RV 244 och RV 63 möts. Farlig korsning med flera allvarliga 

trafikolyckor  

 Genomfarten Hällefors har flera olycksdrabbade plankorsningar 

 situationen för oskyddade trafikanter längs sträckan och i tätorterna 

 

Länsväg 244, sträckan Mon-Hamarkorset (Nora och Hällefors kommuner) 

Viktig länk mellan Hällefors-Nora-Örebro för arbetspendling, gods och kollektivtrafik. Smal väg med 

trafiksäkerhets- och bärighetsproblem, bitvis även med dålig sikt och hög andel viltolyckor. Vägen 

trafikeras med hög andel tungt gods som ansluter från närliggande skogsvägar där skogsindustri 

utövas. Den verksamma stålindustrin i Hällefors bidrar även till ett högt tryck av godstrafik på denna 

sträckning. ÅVS finns för sträckan Lilla Mon- Gyttorp, vilken tydliggör brister och behov, dock 

saknas ÅVS för resterande sträcka vilket försvårar en upprustning av vägen. 

 ÅVS för resterande sträckning, Gyttorp-Hammarkorset, behöver tas fram för att identifiera 

brister och åtgärder.  
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 I ÅVS för Gyttorp-Lilla Mon bör i första hand korsningsåtgärder genomföras i korsningen för 

väg 244/väg 765 (Hitorpsvägen) under planperioden. Korsningen är av stor vikt för 

kollektivtrafiken och i princip all busstrafik till och från Nora går via korsningen. Dessutom 

motiveras åtgärden även av kommunens planer på utbyggnad av Pershyttans industriområde 

vid Vaslätten. 

 

Även pendlarparkeringar har tidigare lyfts som viktigt inspel i den befintliga LTP. Behovet kvarstår 

till viss del och har i vissa fall, mot bakgrund av nyligen fattat beslut om neddragningar i busstrafiken, 

fått än högre prioritet för att möjliggöra byte av fordonsslag mellan bil och tåg. För att även i detta fall 

bli mer konkreta listas de pendlarparkeringar som är högst prioriterade att åtgärda under planperioden. 

 

 Storå järnvägsstation, pendlarparkering finns men åtgärder behöver vidtas för att funktionen 

ska uppnås på en grundläggande nivå. ÅVS har identifierat problembild och förslag på 

åtgärder vilka behöver vidtas omgående för att öka attraktiviteten. Sammanfattat upplevs 

parkeringen som otrygg, bilar utsätts bland annat för skadegörelse och platsen upplevs inte 

som del av en attraktiv resandemiljö. 

 Detsamma gäller pendlarparkeringen i Lilla Mon på LV 244. Behov och brister finns 

identifierade i framtagen ÅVS. Den genomförda ombyggnationen som gjorts söderut på RV 

50 har tillgängliggjort hållplatser på båda sidor R50 ytterligare då planskildhet nu finns. 

Parkeringen upplevs som otrygg, bilar utsätts bland annat för skadegörelse, den är ensligt 

belägen och saknar belysning. Sammanfattat har parkeringen låg attraktivitet vilket påverkar 

det kollektiva resandet.  

 

Kommunspecifik prioriteringslista 
 

Samtliga kommuner vidhåller de prioriteringar som gjort inför befintlig LTP med de förtydliganden 

som gjort under rubriken ovan, ”Aktuella brister och behov….” . När det gäller de objekt som både är 

projekterad och det finns beslut om att genomföra, så är det av yttersta vikt att de verkställs. Stegen 

från önskan till planering och genomförande är i dagsläget allt för långt. 

För en ökad trovärdighet är det även av stor vikt att den geografiska balansen bland förslagna åtgärder 

i LTP ökar, i syfte att hela länet ska vara levande.  

 

Lindesberg 

 

 Åtgärder för att hantera trafiksäkerhet och barriäreffekter på RV 68 mellan Lindesberg 

och Gusselby, i enlighet med befintlig ÅVS, alternativt som namngivet GC-objekt. 

 GC-åtgärder på LV 249 enligt ÅVS. 

 

 
Ljusnarsberg 

Cykelvägar på väg 63 och 233 

GC-vägnätet är bristfälligt utbyggt i Kopparberg och det finns endast ca tre km befintliga GC-vägar i 

centrala Kopparberg. Väg 63 och 233 som passerar genom Kopparberg och Bångbro är statliga vägar 
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med hög andel tung trafik. Flertalet transporter genereras av Kopparbergs Bryggeri men även från 

verksamheter i olika närbelägna industriområden. En hel del tunga timmertransporter passerar också 

genom samhället. Nedan föreslagna åtgärder kan bidra till minskning av antalet korta bilresor i tätorten 

och istället främja möjligheten att göra cykelresor mot centrum och andra viktiga målpunkter i 

Kopparberg med omnejd. I den kommunala cykelplanen finns GC-åtgärder identifierade och behöver 

prioriteras enligt nedan, dock är dessa belägna på det regionala vägnätet och bör därför hanteras inom 

ramen för LTP: 

 Kyrkogårdsgatan, RV 63. Sträckan binder ihop befintlig GC-väg mellan Bergmästaregatan 

och befintlig GC-väg nordöst om kyrkan. Sträckan utgör en så kallad ”missing link” och 

skulle skapa ett gent GC-nät mellan resecentrum, skolan och vidare mot Kopparbergs 

bryggeri, vilken är ortens största arbetsplats. Passager över väg 63 behöver ses över för att 

höja säkerheten för oskyddade trafikanter men även framkomligheten för tung trafik.    

 

 Konstmästaregatan-Filipstadsväg, RV 63. Sträckan binder ihop GC-väg med befintlig GC-

väg längs Konstmästaregatan norr om resecentrum. Sträcka skapar en trygg GC-väg för 

skolelever och resenärer som ska nyttja kollektivtrafiken. Sträckningen skulle även motverka 

det spårspring som förekommer mellan bostadsområdet söder om resecentrum. Förslaget 

bygger på att bron över järnvägsspåret (RV 63) anpassas för GC-väg på västra sidan av 

körbanan där en 2-2,5 meter bred cykelväg anläggs. En utredning krävs för att se om 

brokonstruktionen klarar av den förskjutning av trafiken förslaget innebär. 

 Kyrkvägen – Gruvstugutorget. Sträckan skapar en gen och säker GC-väg mellan 

bostadsområdet Laxbrogärdet i väster med centrum. Den binder även ihop det planerade 

cykelstråket längs Kyrkvägen vidare mot Bångbro. Utöver GC-vägen så bör vissa 

korsningspunkter justeras för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, t ex vid vårdcentralen 

och den nya bussangöringen som Trafikverket planerar. Sträckan fungerar som skolväg, 

arbetsplatspendling och för de som ska till resecentrum. 

 Ställdalen-Lövnäs (Kopparberg). Det saknas idag en trygg och säker cykelförbindelse 

mellan kommunens två största tätorter, Ställdalen och Kopparberg. GC-vägen skapar 

förutsättningar för framförallt arbetsplatspendling men kan även fungera som ett 

rekreationsstråk med målpunkter längs vägen. 

 Skäret-Lövnäs. Det saknas idag en trygg och säker cykelförbindelse mellan Kopparberg och 

Skäret som är en kulturell målpunkt. Opera på Skäret arrangerar operaföreställningar och har 

haft fler än 120 000 besökare sedan staren 2004. Skäretvägen är med dagens utformning en 

osäker väg för oskyddade trafikanter då terrängen begränsar sikten och vägens bredd varierar 

mellan 6-7 meter. Kommunens ÅVC ligger längs denna sträcka vilket generar en del tung 

trafik.   

 Ställberg-Ställdalen. Det saknas idag en trygg och säker cykelförbindelse mellan Ställberg 

och Ställdalen. En GC-väg skapar förutsättningar för att oskyddade trafikanter ska kunna gå 

och cykla säkert mellan orterna. Sträckan skapar också förutsättningar för arbetsplatspendling 

och kan även fungera som ett rekreationsstråk med flera målpunkter längs vägen som t ex 

Skäret och vidare in mot Kopparberg. 

 

Hällefors  

 Förbifart Hjulsjö i befintlig LTP är identifierad som en viktig åtgärd för att öka 

trafiksäkerheten på riksväg 63 samt att förkorta restiden mellan Hällefors och Ljusnarsberg. 

Hällefors kommun har uppfattningen om att det är utförandefasen som återstår och åtgärden är 

fortsatt prioriterad.  
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 GC-vägen mellan Hällefors tätort och Grythyttan, planlagd i befintlig LTP och fortsatt 

prioriterad. Åtgärden är viktigt för en hållbar men framför allt en säker arbetspendling mellan 

orterna. Trafikverket har påbörjat projekteringen av sträckan. Hinder har uppstått i processen 

och de alternativ som nu framkommit ser inte Hällefors kommun som en säker lösning med 

flera överfarter i icke planskilda korsningar där oskyddade trafikanter möter fordonstrafik.  

 
Nora 

Nora kommun har låtit ta fram en trafik- och cykelplan för kommunen där brister och behov har 

inventerats. Mot bakgrund av den föreslås nedanstående sträcka som ett namngivet objekt i reviderad 

LTP. Sträckan är högt prioriterad av kommunen men är belägen på regionalt vägnät. 

Ny cykelväg Striberg-Ås, sträckan binder samman Striberg med den befintliga GC-vägen mellan Ås 

och Nora. Föreslagen sträcka skapar förutsättningar för arbetsplatspendling och en säker skolväg 

mellan Striberg och Ås.  

Övriga prioriteringar: 

 Åtgärd i korsningen väg 244/väg 765 (Hitorpsvägen) enligt befintlig ÅVS 

 ÅVS väg 244, sträckan Gyttorp-Hällefors 

 Anläggande av ny förbifart norr om Nora tätort, förlängning av LV 767 fram till LV 762.  I 

dagsläget behöver tung trafik ta omväg via Striberg då det endast är BK2 genom Nora. 

Dessutom innebär nuvarande situation en komplex trafiksituation sommartid i kombination 

med att tung trafik innebär en risk då den måste passera både villaområden och skola. Väg 767 

är även utpekad som turistväg vilket visar på ett regionalt och nationellt intresse. 

Omledningstrafik från RV50 innebär i dagsläget lång omledning via Striberg då nuvarande 

väg genom Nora inte klarar omledningstrafiken. 

 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 

I vilken grad anser kommunen att länstransportplanen stödjer strukturbilden för de 

regionala utvecklingsområdena (gul, röd, grön) 
 

På ett övergripande plan, bedöms LTP stödja strukturbilden, dock med en tyngdpunkt i de södra 

delarna av länet. Den balansen behöver ses över i syfte att uppnå en mer balanserad plan. 

För Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner uppfattas inte nuvarande LTP stödja strukturbilden då 

både RV 50 och järnvägen utgör sådan infrastruktur som inte omfattas av LTP utan behöver hanteras i 

NTP. Järnvägen och den persontrafik som sker där, och som är en förutsättning för arbetspendlingen, 

är mycket viktig för kommunerna längs stråket. Att LTP inte kan stödja detta stråk, åtminstone ur ett 

kollektivtrafikshänseende försvårar möjligheterna att realisera åtgärder längs sträckan avsevärt då 

konkurrensen är än större i NTP. 

 

Vad tycker kommunen om mål, inriktning och strategi i nuvarande LTP? 
Enligt formuleringar i nuvarande LTP ska planens mål ska svara upp mot de utmaningar, brister och 

behov som identifierats i länet. När det gäller utmaningar i länet så behöver dessa beskrivas bättre i 

kommande plan. Framförallt det faktum att utmaningarna faktiskt varierar beroende på var i länet man 

befinner sig. De regionala måldokumenten som LTP ska realisera beskriver detta bättre än vad LTP 
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speglar. Framförallt är det landsbygdsperspektivet och de förutsättningar som råder i dessa områden 

som faller bort när kopplingen mellan utmaningar, behov och brister samt prioriteringarna görs i LTP.  

På landsbygden handlar det exempelvis om att underlätta kollektivtrafikresande på ett annat sätt än i 

städer och tätorter. Fokus behöver ligga på att integrera kollektivtrafiken med andra transportslag, 

framförallt mellan bilen och tåg/buss. Möjliga åtgärder kan i det perspektivet vara fler 

pendlarparkeringar och att göra stationsområden/hållplatser attraktiva och funktionella att använda.  

LTP innehåller i nuläget en tabell med namngivna objekt och andra potter med medel. Det bör 

tydliggöras hur de prioriterade objekten uppfyller LTP mål, vilket är bristande i den nuvarande 

versionen.  

I den nuvarande LTP framgår att tillgängligheten till Örebro ska vara ett av målen. Det är rätt ur ett 

länsgemensamt tänk. Dock så är inte förbindelsen mellan kommunerna i länet och Örebro den enda 

faktorn som får hela länet att leva utan det krävs även tvärgående förbindelser mellan kommunerna. 

LTP behöver visa, både i formulerade åtgärder och prioritering i tid under planperioden, att även 

åtgärder i länets ytterkanter/landsbygdsområden är viktiga för länet som helhet. 

 

Vad tycker kommunen om prioriteringar i nuvarande LTP? 
Kommunerna i norr har konstaterat att LTP under flera planperioder haft ett stort fokus på åtgärder i 

de södra delarna av länet inklusive Örebro stad. En reviderad LTP behöver nu fokusera på att även de 

norra länsdelarna ska ges möjligheter till en positiv samhällsutveckling.  

Potten med TS-åtgärder beskriver omfattande stråk som behöver åtgärdas. Beskrivningen av vad 

potten ska finansiera bör kortas ner och konkretiseras istället för att hänvisa till ”enligt ÅVS”. Det är 

varierande detaljeringsgrad på framtagna ÅVS, vissa beskriver detaljerade åtgärdspaket medan andra 

förslår ytterligare utredningar. Generellt är det kommunernas uppfattning att trafiksäkerhet baserat på 

genomförda ÅVS har fått mycket låg prioritet historiskt sett. Om åtgärder istället kan konkretiseras 

och prioriteras under planperioden bedöms potten ge möjligheter att verkställa fler 

infrastrukturåtgärder under planperioden. Vilket bör underlätta för samtliga aktörer som planerar och 

genomför åtgärder med stöd av LTP. 

 

Vad tycker kommunen om den ekonomiska fördelningen i nuvarande LTP?  
Kommunerna i norr föreslår en översyn gällande potten för samfinansiering med NTP. Länet har flera 

viktiga stråk i stamvägnätet med stora åtgärdsbehov där LTP inte kan användas. Möjligen kan det vara 

strategiskt rätt att öka denna pott i syfte att påverka möjligheten för länet att få in namngivna objekt i 

NTP 

Även om LTP oftast bidrar med symboliska summor i avseende samfinansiering med NTP så kan det 

vara ett signalvärde gällande länets prioriteringar och behov. 

Även potten för Trafiksäkerhetsåtgärder kan ses över. Det är omfattande åtgärder denna ska finansiera 

med tanke på antalet ÅVS som det hänvisas till. Ur ett landsbygdsperspektiv kan denna pott vara av 

stor betydelse för att standard på viktiga stråk ska få ett fokus och kunna förbättras. 

 

Vad tycker kommunen om strukturen i nuvarande LTP? 
LTP är omfattande vilket gör att många viktiga slutsatser försvinner i den stora massan. Planen bör få 

ett mer direkt länsfokus där länets skilda utmaningar framgår och hur detta kan hanteras. De generella 

texterna och internationella utblickarna bör övervägas att ta bort till förmån för en mer konkret plan 

med ett större länsfokus. 
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Övrigt 
 

 

Tack så mycket för era svar! Tillsammans stärker vi Örebro län. 

//Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg, Region Örebro län 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
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Tillväxtutskottet 
 

Planbesked för nybyggnation på Skottbackarna 1:1 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 2 och 5 § samt med hänvisning till 
nedanstående omständigheter meddela negativt planbesked för upprättande 
av ny detaljplan för Skottbackarna 1:1 i Lindesbergs kommun, enligt ansökan. 
 
Lindesbergs kommun avser inte att påbörja detaljplaneläggning enligt 
ansökan. 
 
Ärendebeskrivning 

Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Lindesbergs Fastigheter 
AB inkommit en begäran om planbesked för en ny detaljplan.  

Sökande prövar möjligheten att planlägga för bostadsändamål.  

Området är beläget utmed Örebrovägen. 

Den del av fastigheten Skottbackarna 1:1 som begäran om planbesked 
omfattas av ägs av Lindesbergs kommun. Området som inte är detaljplanelagt 
har viktiga allmänna värden och funktioner då den dels består av ett 
grönområde samt möjlighet för tillfällig parkering, rastplats och 
platsinformation för Lindesbergs tätort. Platsen utgör således en viktig del av 
Lindesbergs entré med sjöutsikt. Vidare ges allmänheten tillträde till bland 
annat strandlinje vid vatten då området inte är privatiserat. 

För att en planläggning för bostadsändamål skulle kunna vara möjlig behöver 
strandskyddet som gäller 100 m från strandkanten först upphävas. För 
särskilda skäl att i detaljplan upphäva strandskyddet så kan skälen i 7 kap. 18 
c–d § miljöbalken åberopas. För att kunna gå vidare med ett av skälen för 
upphävande av strandskyddet i en detaljplan behöver emellertid allmänheten 
kunna passera mellan strandlinjen och de planerade byggnaderna då det är 
möjligt. Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften ska 
kunna tillgodoses inom denna del av stranden även om området bebyggs. 
Praxis innebär att bredden på den fria passagen behöver vara runt 30 meter 
från varje strandkant vilket betyder att inget område i praktiken blir kvar för 
att uppföra radhus med tillhörande tomter. 

Magnus Sjöberg Ellinor Halldan 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 FÖRSLAG TILL BESLUT 

 2020-06-16 Diarienr: S-2020-470 

  

Stadsarkitektkontoret   

Kjell Jansson    
Planarkitekt  

info@sb-bergslagen.se  

  

  

  

   

   

   

   

Skottbackarna 1:1 i Lindesbergs kommun 
Förslag till beslut om negativt planbesked för ny detaljplan  
  

Förslag till beslut 

Att enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 2 och 5 § samt med hänvisning till 

nedanstående omständigheter meddela negativt planbesked för upprättande av ny 

detaljplan för Skottbackarna 1:1 i Lindesbergs kommun, enligt ansökan. 

Lindesbergs kommun avser inte att påbörja detaljplaneläggning enligt ansökan.  

Motivering till beslut 

 

Den del av fastigheten Skottbackarna 1:1 som begäran om planbesked omfattas av 

ägs av Lindesbergs kommun. Området som inte är detaljplanelagt har viktiga 

allmänna värden och funktioner då den dels består av ett grönområde samt 

möjlighet för tillfällig parkering, rastplats och platsinformation för Lindesbergs 

tätort. Platsen utgör således en viktig del av Lindesbergs entré med sjöutsikt. Vidare 

ges allmänheten tillträde till bland annat strandlinje vid vatten då området inte är 

privatiserat.  

För att en planläggning för bostadsändamål skulle kunna vara möjlig behöver 

strandskyddet som gäller 100 m från strandkanten först upphävas. För särskilda skäl 

att i detaljplan upphäva strandskyddet så kan skälen i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken 

åberopas. För att kunna gå vidare med ett av skälen för upphävande av 

strandskyddet i en detaljplan behöver emellertid allmänheten kunna passera mellan 

strandlinjen och de planerade byggnaderna då det är möjligt.  Avsikten med den fria 

passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av 

stranden även om området bebyggs. Praxis innebär att bredden på den fria passagen 

behöver vara runt 30 meter från varje strandkant vilket betyder att inget område i 

praktiken blir kvar för att uppföra radhus med tillhörande tomter.  

 

• Platsen har höga allmänna värden, ej utpekad för bebyggelse vid en ny 

planläggning.  

 

• Strandskyddet gäller, fri passage krävs för ett upphävande av strandskydd 

vilket innebär att byggrätt enligt ansökan inte är möjlig.   

KS 2020/167-1
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Avgift planbesked: 5136:-  

Upplysningar 

Avgift för planbesked debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och 

faktureras separat. 

Beslut om avgiften går att överklaga enl 13 kap 3 § PBL inom tre veckor från den 

dag sökande fick del av beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Lindesbergs Fastigheter 
AB inkommit en begäran om planbesked för en ny detaljplan.   

 
Sökande prövar möjligheten att planlägga för bostadsändamål.  

Området är beläget utmed Örebrovägen.  

 

 

Området utgörs av ett grönområde med rastplats utmed Örebrovägen, området är 

inte detaljplanelagt.  
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PBL 5 kap 2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta 

att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras 

eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att 

inleda en sådan planläggning.  

PBL 5 kap 5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en 

planläggning. 

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet 

ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha 

lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

ändra eller upphäva områdesbestämmelser. 

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet 

ange skälen för det 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 

överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från 

kommunens sida. 

 

Barnkonventionen 

Allmänheten där barn är inkluderade kan fortsättningsvis ha tillgång till 
området.  

 

 

För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

 

Kjell Jansson 

Planarkitekt 

 

 

 

För kännedom 

Lindesbergs Fastigheter AB  
Lindesbergs kommun 
 

Bilagor 

Begäran om yttrande. 
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Tillväxtutskottet 
 

Verkställande av ramminskning 2020 för tillväxtförvaltningen - 

återrapport 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att minska 
ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade 
den 16 december 2020 om minskade ramar för tillväxtförvaltningens 
verksamhetsområden enligt följande fördelning: 

Arbetsmarknadsenheten 1,0 
Utbildningsenheten 1,0  
Kulturenheten 1,0  
Näringslivsenheten 2,0  
Summa 5,0 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2020 (KS §37/20) att anta åtgärder 
för verkställande av ramminskning 2020. Förvaltningschef Magnus Sjöberg 
informerar tillväxtutskottet om det fortsatta arbetet enligt antagna åtgärder. 

Magnus Sjöberg Ellinor Halldan 
Förvaltningschef Handläggare 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §37/20   Dnr: KS 2019/138 

 

Verkställande av ramminskning 2020 för 

tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder för verkställande av 
ramminskning 2020: 

1. 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
2. 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten).  
o Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se 

över flera alternativa driftsformer av caféet på 
Masugnen. 

3. 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst 
(kulturenheten) 

4. 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
5. 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 

(näringslivsenheten) 
6. 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
7. 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 

(näringslivsenheten) 
8. 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
9. Föreslagen åtgärd (punkt 6) på -0,2 mnkr för 

studieförbunden ska verkställas under 2021. Finansiering 
under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter under året.  

10. Föreslagen åtgärd (punkt 7) på -0,4 mnkr 
marknadsföringsbidrag ska verkställas under 2021. 
Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter under året. 
 

Ärendebeskrivning 
 

I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att minska ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020 om 
minskade ramar för tillväxtförvaltningens verksamhetsområden 
enligt följande fördelning: 
 
Arbetsmarknadsenheten 1,0 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Utbildningsenheten 1,0 
Kulturenheten 1,0 
Näringslivsenheten 2,0 
Summa 5,0 
 
Under hösten 2019 har tillväxtförvaltningens ledningsgrupp haft 
dialog med tillväxtutskottet om olika alternativ för att möta 
ramminskningen. 
 
Utifrån beslutad ramfördelning föreslås följande åtgärder: 
 
-1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
-1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 
caféverksamhet 
(utbildningsenheten) 
-1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten) 
-0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
-0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 
(näringslivsenheten) 
-0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
-0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 
(näringslivsenheten) 
2 (2) 
-0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen antar följande åtgärder för verkställande av 
ramminskning 2020: 

2. 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
3. 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten) 
4. 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst 

(kulturenheten) 
5. 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
6. 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 

(näringslivsenheten) 
7. 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
8. 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 

(näringslivsenheten) 
11. 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

12. Föreslagen åtgärd (punkt 6) på -0,2 mnkr för 
studieförbunden ska verkställas under 2021. Finansiering 
under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter under året.  

13. Föreslagen åtgärd (punkt 7) på -0,4 mnkr 
marknadsföringsbidrag ska verkställas under 2021. 
Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter under året. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår tillägg till 
tillväxtutskottets förslag punkt 2. 
 
 Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över 

flera alternativa driftsformer av caféet på Masugnen.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
tillväxtutskottets förslag med Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
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