Utvecklingsskisser
Underlag till tidig dialog om ny översiktsplan
Dialoghandling 2021-11-16

Tyck till!
Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i Lekeberg och anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en
hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för
arbetet med att utveckla Lekebergs attraktivitet som boende- och näringslivskommun.
Arbetet befinner sig nu i ett tidigt skede och innan förslagen tar en fastare form vill kommunen gärna veta vad du har för tankar, idéer och synpunkter om Lekebergs utveckling.
Som utgångspunkt för dialogen har ett första förslag på inriktning för utvecklingen av för
tätorterna och av kommunen som helhet formulerats. Alla som är intresserade är välkomna att tycka till om utvecklingsskisserna!

Tidig dialog om utvecklingsskisserna pågår
20 november 2021 till 30 januari 2022
Läs mer på Lekeberg.se/tidigdialog

Underlag tidig dialog om ny översiktsplan
Godkänd av kommunstyrelsen 2021-11-16 § 208
Bilder om ej annat anges: Lekebergs kommun
Översiktsplan för Lekebergs kommun
Dnr: KS 20-18
Projektledning: Pernilla Jacobsson Wallner, översiktsplanerare
Lekebergs kommun
716 81 Fjugesta
E-post: information.lekeberg@lekeberg.se
Besöksadress: Bangatan 7, Fjugesta
Telefon Information Lekeberg: 0585-487 00
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Inledning
Nu är vi i början av arbetet med att forma den nya översiktsplanen för
Lekeberg. Den ska ange inriktningen för den fysiska planeringen och vilka
prioriteringar som behöver göras för att utvecklingen av Lekeberg ska bli
så bra och långsiktigt hållbar som möjligt. Hur tycker du att kommunen
ska utvecklas på bästa sätt?

Tidig dialog om kommunens utveckling
Ny översiktsplan på gång

"Översiktsplanen redovisar
kommunens övergripande syn
på Lekebergs långsiktiga
utveckling"

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för
kommunen har satts igång. Lekebergs kommun
växer kraftigt i förhållande till sin befolkningsmängd och behovet är stort av en ny översiktsplan
som anger inriktningen för kommunens fortsatta
utveckling. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10
§ 40 att ta fram en ny översiktsplan för Lekeberg.
Översiktsplanen redovisar kommunens övergripande syn på Lekebergs långsiktiga utveckling. Den redovisar översiktligt vilken markanvändning som är
lämplig, hur olika riksintressen ska tillgodoses och
hur bebyggelsen ska bevaras och utvecklas. Den är
principiell och strategisk till sin natur och skalan är
ganska grov. Den behandlar hela kommunens markoch vattenområden men också hur kommunen
hänger samman med omvärlden.

medan annat som innebär tunga investeringar och
många aktörer kan ta längre tid att förverkliga.
När översiktsplanen är klar kommer den att vara
vägledande för olika beslut som kommunen fattar
om detaljplaner, bygglov och andra frågor som
rör användning av mark och vatten. Den är också
vägledande för andra myndigheter och för de som
bor och verkar i Lekeberg.
Översiktsplanering är en rullande process där nya
förutsättningar behöver hanteras kontinuerligt och
nya ställningstaganden kan behöva göras efterhand. Därför tas en planeringsstrategi fram under
varje mandatperiod på planens aktualitet prövas.

Planeringshorisonten för översiktsplanen är cirka
30 år framåt i tiden, med målår 2050. Det betyder
att vi lyfter blicken och tittar långt fram för att
veta som behöver göras här och nu. En del av det
som översiktsplanenföreslås kan påbörjas genast,
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Figur 12: Tidplan för arbetet med översiktsplanen. Processen har flera skeden och tre samlade dialogperioder. Utöver samråd och
granskning som regleras i plan- och bygglagen vill kommunen bjuda in till dialog i ett tidigt skede för att få in så många bra tankar
och idéer som möjligt i processen.
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Tidig dialog
Det tar tid att ta fram en ny översiktsplan eftersom det är många olika frågor som ska behandlas
och diskuteras i en omfattande demokratisk pro
cess. Eftersom översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen är det många som
berörs. Man kan säga att den berör alla som idag
eller i framtiden bor och verkar i kommunen. Därför är det många olika slags kunskaper, intressen
och synpunkter som behöver diskuteras och vägas
samman i översiktsplanen.
Processen att ta fram Lekebergs nya översiktsplan
har flera skeden och sammanlagt tre samlade
dialogperioder. Utöver samråd och granskning som
regleras i plan- och bygglagen vill kommunen också
bjuda in till dialog i ett tidigt skede för att få in så
många bra tankar och idéer som möjligt i processen. Det är där vi är nu.
Fokus i detta tidiga skede är utvecklingen av våra
tätorter. I den här dialoghandlingen redovisas inga
färdiga förslag, utan ett antal utvecklingsskisser
över hur man kan tänka om kommunens utveckling. De har diskuterats och formats av den politiska styrgruppen för översiktsplanen, som nu vill
veta vad du tycker innan det är dags att gå vidare
med arbetet.
Denna dialoghandling innehåller dels ett första
förslag till utvecklingsstruktur för kommunen

6 (84)

Hur ser en hållbar
utveckling av Lekeberg
ut för dig?
som helhet, dels utvecklingsskisser för Lekebergs
tätorter. Dialoghandlingen har ganska många sidor
och innehåller mycket text, men tanken är inte att
man måste läsa igenom allt. Istället kan man dyka
ner i de bilder och textdelar som man tycker är
intressanta, och ha som inspiration för egna tankar
och idéer. Använda gärna frågorna som dyker upp i
texten som utgångspunkt för dina inspel.
Arbetet är som sagt i ett tidigt skede och det kommer att finnas fler tillfällen att tycka till om översiktsplanen. Men ju tidigare tankar och synpunkter
kommer in i processen desto större är möjligheten
att påverka planen, eftersom översiktsplanen
tar allt fastare form ju längre fram i processen vi
kommer.

Välkommen att delta i
dialogen om Lekebergs
framtida utveckling!

Förutsättningar i omvärlden och i närområdet
Omvärlden påverkar oss
Lekebergs utveckling påverkas av förändringar i
omvärlden. Några förändringar kan vara bra för
utvecklingen, andra innebär stora utmaningar. En
utgångspunkt för att kunna planera och fatta kloka
beslut inför framtiden är att ta reda på vad som
händer i omvärlden och försöka bedöma hur det
kommer att påverka utvecklingen i kommunen och
vad vi bör göra för att anpassa oss och/eller försöka påverka utvecklingen.
Övergripande drivkrafter, så kallade megatrender,
är globala förändringar som påverkar samhället
på ett genomgripande sätt. De samspelar med
varandra och driver i sin tur på olika trender och
skeenden i den nära omvärlden. Sex övergripande

drivkrafter som påverkar samhällsplaneringen på
ett mer genomgripande sätt kan identifieras:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Globalisering
Klimat- och miljöutmaningar
Demografiska förändringar
Teknikutveckling
Värderingsförändringar
Ökad osäkerhet

På vilket sätt de påverkar samhällsutvecklingen och
individen varierar, och konsekvenserna ser olika
ut på olika platser och i olika sammanhang. Här
beskrivs de skeenden som bedöms kunna påverka
samhällsplaneringen i Lekeberg på olika sätt.

Figur 1. Globaliseringen kopplar samman samhällen över hela världen. Källa: api.ndla.no
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Övergripande drivkrafter
Globalisering
Globaliseringen innebär en ökad global sammankoppling och ömsesidigt beroende mellan samhällen över hela världen. Globaliseringsprocessen
har pågått under lång tid, men hastigheten har
ökat med den digitala kommunikationsteknologins
intåg. Globaliseringen har varit en avgörande
drivkraft för välståndsökningen i världen under
de senaste årtiondena. Det internationela utbytet
av varor och tjänster har blivit större, migrationen
mellan regioner och länder ökat, och ekonomin
blivit alltmer specialiserad.
När globaliseringen accelererar och nya nationer
är med och producerar varor och tjänster ökar
samtidigt konkurrensen, vilket ställer ökade krav
på näringslivets och kommunernas anpassning till
förändringarna i omvärlden för att hävda sig i den
globala konkurrensen. För kommunernas del handlar det framför allt om att rekrytera kompetens
och invånare i konkurrens med andra organisationer och kommuner.

"Lekeberg kopplas närmare
omvärlden och världen
kommer närmare Lekeberg"
Globaliseringens påverkan på lokalsamhället har
också ökat. Lekeberg kopplas närmare omvärlden
och världen kommer närmare Lekeberg. Villkoren
för näringsliv och för boende förändras och vikten
av bra kommunikationer och närhet till de stora
arbetsmarknadsregionerna ökar. Befolkningen blir
mer heterogen och kraven på kommunen för
ändras.
Urbaniseringen har också pågått under lång tid och
förstärkts under de senaste decennierna. Storstädernas högre utbud av varor, tjänster, arbetskraft, arbetstillfällen och kreativa miljöer gör dem
attraktiva för individer, företag och andra. Hög
befolkningstäthet brukar i sin tur gynna ekonomisk
tillväxt. Att världens befolkning och den ekonomiska tillväxten koncentreras till allt större städer
är en utveckling som bedöms fortsätta. Idag bor
mer än hälften av jordens befolkning i städer, och
många forskare bedömer att upp till 70 procent av
världens befolkning kommer bo i städer om trettio
år. Kopplingen till landsbygden har blivit svagare
vilket bidrar till att förstärka den urbana livsformen
som norm.
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De lokala och regionala förutsättningarna för individer och företag påverkas av den pågående förstoringen av arbetsmarknadsregioner, den ökade
pendlingen och migrationen över nationsgränser.
Samhället blir rörligare, där tid och tillgänglighet
blir en viktigare faktor än avstånd. På den lokala
och regionala nivån ökar arbetspendlingen, och på
nationell och internationell nivå ökar migration,
turism, utlandsstudier, eller arbete i annat land.

"Den lokala attraktiviteten
ökar i betydelse"
När rörligheten ökar förstärks de faktorer som har
stor betydelse för en orts eller regions attraktivitet
och ekonomiska utveckling. Med en ökad rörlighet,
ökar platsens betydelse, och den lokala attrakti
viteten blir en nyckel för att locka individer och
företag att etablera sig. Attraktiviteten för invåna
re, inﬂyttare och näringsliv är därför avgörande för
hur väl kommunen kommer att kunna utvecklas.

Klimat- och miljöförändringar
De utsläpp som vår livsstil och ekonomi genererar, påverkar livsbetingelserna på jorden. Klimatet har blivit mer föränderligt och kommer att
påverka tillvaron alltmer påtagligt, liksom även
konsekvenserna av minskad biologisk mångfald,
överutnyttjande av naturresurser och spridning av
kemikalier. Såväl ekologiska som ekonomiska och
sociala system påverkas. Klimatförändringarna ökar
risken för akuta kriser i form av översvämningar,
torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser samt människor
på flykt. I spåren av detta blir konkurrensen om
utrymme och resurser större.
Klimat- och miljöutmaningarna finns på både
global och lokal nivå. Alla individer, organisationer
och företag behöver ställa om för att möta utmaningen för att minska påverkan på klimatet och att
förebygga konsekvenser av klimatförändringarna.
Kommunerna har här en central roll, till exempel
genom att arbeta med att påverka beteenden och
att skapa förutsättningar för att det ska vara lätt
att göra rätt, och använda samhällsplaneringen
som verktyg för att påverka utvecklingen mot en
grönare omställning.
För att minska påverkan på klimat och miljö
handlar omställningen bland annat om att minska

energianvändning och utsläpp av växthusgaser, och
att använda resurser på ett mer effektivt sätt. Ett
sätt att minska klimatpåverkan genom samhällsplaneringen är att skapa förutsättningar för hållbara
resor och transporter, med till exempel effektiv
kollektivtrafik, snabba cykelleder och bra länkar
för att byta transportmedel. Markanvändning och
resursanvändning behöver också bli effektivare,
genom att exempelvis bygga tätare där det är
lämpligt, och att korta avstånd för vägar, ledningar
och annan infrastruktur.
Planering och byggande behöver också anpassas
till de förändrade förutsättningarna, och mer re
surser läggas på att förebygga konsekvenser av sky
fall, höga flöden, erosion och andra klimatrelaterade risker för människor och samhälle. Det handlar
både om att identifiera risker för befintlig bebyg
gelse, infrastruktur och samhällsviktig verksamhet,
och om att förebygga genom till exempel genom
tänkt lokalisering av ny bebyggelse, god dagvatten
hantering och robusta tekniska försörjningssystem.
Samtidigt är långt ifrån alla invånare intresserade av
hållbarhetsfrågor. Hur man prioriterar mellan miljö
frågor å ena sidan och sociala och ekonomiska
frågor å den andra, skiljer sig ofta åt och det finns
en polarisering i vilken vikt man lägger vid dem.
En del är mer intresserade av näraliggande lokala
problemställningar kopplat till trygghet och välfärd
medan andra av de mer långsiktiga globala miljöoch klimatfrågorna, vilket kan öka konfliktytorna i
samhällsplaneringen.

"Ett sätt att minska
klimatpåverkan genom
samhällsplaneringen är att
skapa förutsättningar för
hållbara resor"
Demografiska förändringar
Världens befolkning växer eftersom människor
lever längre. Samtidigt har antalet barn som föds
stabiliserats, vilket medför att befolkningstillväxt
en i världen långsamt avtar. I västvärlden har låga
födelsetal och ökad livslängd medfört en allt äldre
befolkning, samtidigt som många låginkomstländer
fortsatt har stora och unga befolkningar. I Sverige
är läget annorlunda än i många andra EU-länder.
Här föds det förhållandevis många barn och vi har
haft en historiskt snabb befolkningsökning genom
en stor flyktinginvandring med många i förvärvs
verksamma åldrar, vilket föryngrar befolkningen
som helhet. På sikt bedöms förväntas dock befolkningstillväxten avta även här.
För att finansiera den ökande efterfrågan på välfärdstjänster behövs fler förvärvsarbetande som
betalar skatt. Men i takt med att medellivslängden
i Sverige stiger, minskar istället andelen i yrkesverksam ålder (åldrarna 20-64) i förhållande till andelen

Figur 2. Klimatförändringarna förväntas påverka oss mer i framtiden3. Källa: smhi.se.
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yngre och äldre. Med en oförändrad pensionsålder
innebär det att att färre personer kommer att
behöva försörja fler i framtiden.

"Befolkningen på
landsbygden
har slutat minska"
Demografin påverkas också urbaniseringen som
medfört att över hälften av Sveriges befolkning
idag bor i städer. Under lång tid har landsbygden
tappat befolkning, först byarna, sen de mindre
samhällena, därefter mindre tätorter och idag även
mindre städer till förmån för storstäderna. Men
även om befolkningen i många mindre tätorter
fortfarande krymper, har befolkningen på landsbygden som helhet slutat att minska, framför allt i
storstadsnära lägen. Närheten till naturen och den
sammanhållna gemenskapen är två av ﬂera viktiga
faktorer för landsbygdens attraktionskraft.
Utvecklingen i Lekeberg påverkas både av den
förändrade åldersstrukturen och närheten till den
större arbetsmarknaden i Örebro. Befolkningen blir
äldre och flyktinginvandringen är låg, vilket förstärker förändringen mot en allt äldre befolkning.
Samtidigt har inflyttningen av framför allt barn
familjer i arbetsför ålder ökat i de delar av kommunen som ligger närmast Örebro, vilket föryngrar
befolkningen. Kraven på utbyggnad av skola, vård
och omsorg, infrastruktur mm ökar, samtidigt som
skatteintäkterna ökar och en utvecklad kommunal
service möjliggörs.

Teknikutveckling
När nya tekniker utvecklas och börjar samverka,
ökar tempot i omvandlingen av samhället. Teknik
utvecklingen inom till exempel digital kommunikation, bioteknik, artificiell intelligens, big data och
nanoteknik påverkar företag, organisationer och
individer överallt och förändrar vårt sätt att leva,
arbeta och röra oss. Alltfler yrken blir mer platsoberoende, vilket gör att vi blir friare att till exempel välja var vi vill bo.
Digitaliseringen i kombination med automatiseringen och robotiseringen skapar genomgripande
förändringar för både företag och offentliga verk
samheter. Helt nya produkter och tjänster växer
fram och förmågan till omvandling sätts på prov.
Arbetsuppgifter och yrkeskategorier försvinner
och nya utvecklas, framförallt för att hantera
alltmer komplexa system och arbetsuppgifter.
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Teknikutvecklingen ställer stora krav på utbildningssektorn att utbilda rätt kompetenser för
morgondagens arbetsmarknad. Utmaningen består
i att uppfylla kompetensbehoven på en föränderlig
och oviss arbetsmarknad, både för unga som ska
in på arbetsmarknaden och för äldre som behöver
kompetensutvecklas.
Samhällsplaneringen påverkas på flera sätt av
teknikutvecklingen. När människor kan mötas och
arbeta digitalt minskar behovet av daglig pendling,
vilket ökar attraktiviteten för platser som ligger
längre från arbetsmarknadscentrum, under förutsättning att man har tillgång till bra digital infrastruktur, till exempel bredband. Utvecklingen mot
självkörande fordon kommer också förändra sättet
att resa, med till exempel utveckling av kollektiv
trafik på landsbygden.
Samhällsplaneringen påverkas genom att ny teknik
och digitala lösningar förändrar markanvändningen,
till exempel ett ökat behov av ytor för transport
och logistik i takt med en ökad e-handel och
ett minskat behov av ytor för parkering, fysiska
butiker och ytkrävande verksamheter med en lägre
produktivitet. När handeln inte längre är drivande
för centrumutveckling, förändras i sin tur behov,
innehåll och utformning av offentliga rum och
mötesplatser.

"När människor kan mötas
och arbeta digitalt minskar
behovet av daglig pendling"
Med en ökande mängd information och allt fler
mediekanaler, förändras medievanor snabbt.
Informationsspridningen har på så sätt demokratiseras, men samtidigt har det blivit svårare att nå
ut med sitt budskap eftersom informationslandskapet blir allt mer splittrat. Informationsförmedlingen har förflyttats från text till bild, framförallt
växer rörlig bild snabbt, inte minst livevideo. I takt
med att vi hanterar och inhämtar information på
nya sätt ändras också synen på vad som är trovärdigt. Det som får stor spridning förväntas vara sant.
I det nya informationslandskapet blir direktkommunikation allt viktigare samtidigt som beroendet av mellanaktörer minskar. Förväntningarna
ökar också på snabba svar och lösningar i direkta
kommunikationskanaler. När kommunikationen är
mer direkt kan frågor växa sig stora fort, och en
fråga som inte hanteras på rätt sätt kan därmed bli
svårhanterad.

Figur 3. Beroenden mellan olika samhällssektorer, och det starka beroendet av el och elektroniska kommunikationer. Källa: MSB,
2017a.

Kommunala verksamheter, inte minst samhälls
planering, handlar ofta om att kommunicera
förändring. Samtidigt är det svårt att att nå ut och
engagera individer att engagera sig i konkurrensen
om tid och uppmärksamhet i en tid av överflöd
av information. Däremot kan frågor som skapar
känslor, snabbt mobilisera starka opinioner. När
tilliten hos flera grupper i samhället sjunker behövs
direktare system på plats för att tydligt visa på
värdet av deltagarnas insats. Genom dialog och
medskapande kan envägskommunikationen brytas,
men då behöver vi kunna visa på ett meningsfullt
värde för den enskilde.

Värderingsförändringar
Människors värderingar påverkas av förändringar
i omvärlden och påverkar i sin tur platsers kultur
och utveckling. Globalisering och nya kommunikationstekniker har inneburit att idéer, kunskap
och även desinformation får snabbare spridning

och når fler människor än tidigare. Förändrade
värderingar kan därför uppkomma genom att vi
blir påverkade av människor och skeenden utanför
våra territoriella och kulturella gränser. Det har till
exempel inneburit att skillnader i värderingar mellan olika individer ur samma generation har ökat
och troligtvis kommer fortsätta att öka.
Globalt sett är tendensen att traditionella, grupp
orienterade värderingar får ge vika för mer individ
orienterade, i takt med att välståndet ökar och
utbildningsnivån höjs. Det handlar idag i högre utsträckning om mig och mina behov än om oss och
våra gemensamma behov. Ökade förväntningar på
att samhället ska lösa ”mitt individuella problem”
bidrar till en förändrad syn på kommunen som
tjänsteleverantör. Men mer individorienterade
värderingar har också lett till ett starkare fokus på
livskvalitet. När våra basbehov är tillgodosedda
värderar vi fritid och upplevelser högre. Efterfrågan på upplevelser och kultur fortsätter att öka
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och konsumenter är beredda på att lägga allt mer
pengar på självförverkligande.
En ökad individualism påverkar en rad olika områden i samhället såsom välfärd och arbetsmarknad.
Att förverkliga sig själv blir viktigt för allt fler, och
vi kommer till exempel mer aktivt välja var vill vi
bo och hur vi vill leva. Förväntningarna ökar på kvalitet och tillgänglighet i individanpassade tjänster.
Arbetsgivare behöver möta medarbetares högre
krav på inflytande och flexibilitet för att attrahera
arbetskraft och kommunerna behöver möta invånares högre krav på individanpassad samhällsservice,
goda kommunikationer och kvalitativa boendemil
jöer för att behålla och locka till sig invånare. Hur
väl Lekeberg kan möta dessa behov kommer att ha
betydelse för hur attraktiv kommunen uppfattas.

Ökad osäkerhet
Globalisering och frihandel har gett världen en
ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom i
världen, men samtidigt har den bidragit till ökade
inkomstklyftor inom länder och till en negativ
påverkan på miljön. Snabba förändringar i arbetsliv
och samhälle, klimatförändring, pandemier, konflikter och terrorattentat, ökar osäkerheten om vad vi
kan förvänta oss om framtiden, både för individer
och för organisationer. I takt med att faktiska risker
och framtida osäkerheter stiger, ökar kraven på
samhällets beredskap för oförutsedda händelser
och förmåga att hantera kriser. Även förmågan
att producera livsmedel lokalt och behovet av att
värna jordbruksmark och dricksvattenresurser har
fått en ökad betydelse.
Utvecklingen ibland kan uppfattas som ett hot
mot de egna livsvillkoren. Reaktioner som ökande
nationalism, politisk populism och spänningar
mellan rivaliserande stormakter kan medföra en
inbromsning av den globaliseringsdrivna tillväxten
i världen, men kan samtidigt förstärka känslan av
osäkerhet.
Samhället förlitar sig alltmer på att allting ska fun
gera utan avbrott eller krångel. Samtidigt blir fler
och fler system sammankopplade och digitalt inte
grerade, vilket ökar sårbarheten både för tekniska
försörjningssystem som till exempel dricksvatten,
el, fjärrvärme och tågtrafik, och för infomationsoch kunskapssystem. Med fler digitala, uppkopp
lade och integrerade tjänster och varor ökar den
digitala sårbarheten, både på samhällsnivå och
för individen. En förändrad brottslighet medför
också nya risker för till exempel id-kapning, och
hackning. Risken för nätkapacitetsbrist har också
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ökat, det vill säga att det finns el men att det vid
efterfrågetoppar inte går att föra över efterfrågad
effekt på grund av att ledningarna inte klarar av
det. När kraven på elnäten samtidigt ökar i takt
med bland annat bostadsbyggande, verksamhetsetableringar, elektrifierade transporter samt ökad
elanvändning i hemmen, uppstår en konkurrens
om elresurserna som kan göra det nödvändigt att
prioritera vid efterfrågetoppar i områden med
kapacitetsbrist.

"En större känsla av
osäkerhet ökar
behovet av trygghet"
Samhällets ökade sårbarhet innebär inte bara faktiska risker som behöver hanteras, utan ökar också
känslan av hot, bristande kontroll och otrygghet
inför framtiden. En större känsla av osäkerhet
om vad vi kan förvänta oss om framtiden, ökar
generellt behovet av trygghet. Trygghet handlar
om individens upplevelse av sin egen säkerhet.
Människor känner sig trygga när de inte känner oro
för sin egen eller andras situation. Det handlar om
att kunna röra sig fritt och våga vara sig själv utan
att hela tiden vara på sin vakt, om att slippa oroa
sig för brottslighet, klimatkriser mm, och att ha
en trygg ekonomi och boendesituation. Till detta
kommer att ha samma tillgång till grundläggande
samhällstjänster och trygghetsnät som andra.
Behovet av trygghet varierar från person till person
beroende på livssituation, erfarenheter och individuella förutsättningar, men gemensamt är att vi
känner oss tryggare när vi tycker oss kunna lita på
människor i vår omgivning och på samhällsinstitutioner, myndigheter och företag. Det finns en nära
koppling mellan trygghet och tillit. I Sverige har
invånarna generellt sett en hög tillit både till andra
invånare och till samhället jämfört med många
andra länder, men samtidigt finns det tecken på att
vissa grupper har en klart lägre tillit än genomsnittet, och att skillnaderna mellan olika grupper ökat
över tid.
Trygghet och tillit är i sin tur nära sammankopplat
med en plats image och attraktivitet. En positiv
bild av en plats som livsmiljö ökar upplevelsen av
trygghet. En av flera aspekter som gör en plats
attraktiv handlar därför om social hållbarhet. Det
spelar ingen roll hur vacker en plats är om man inte
känner sig trygg när man går utanför dörren.

Påverkan på översiktsplaneringen av
förutsättningarna i omvärlden		
Förutsättningarna i omvärlden innebär en lång rad
utmaningar för hur samhället planeras och hur
mark och vatten bör användas i framtiden. Detta
i sin tur medför att arbetet med översiktsplanen
påverkas i olika grad, inom olika områden och
på olika nivåer. På en övergripande nivå bedöms
utmaningarna för den strategiska planeringen och
arbetet med översiktsplanen vara:
Förändringsberedskap
▪ att utveckla beredskap för förändringar i sam
hällsplaneringen, genom rutiner för omvärlds
bevakning, en aktiv strategisk planering, etc
▪ att möta förändrade och varierade behov och
förväntningar, till exempel olika syn på boende
kvalitet och olika behov av servicer
▪ att förutse behov av förändrad markanvändning,
till exempel ett ökat behov av ytor för transport
och logistik och ett minskat behov av ytor för
parkering, fysiska butiker och ytkrävande verk
samheter med en lägre produktivitet
Arbete och försörjning
▪ att skapa förutsättningar för en hållbar befolk
ningsutveckling i hela kommunen
▪ att förstärka förutsättningarna för tillgång till
arbete och utbildning för den arbetsföra delen
av befolkningen
▪ att förbättra förutsättningarna för bredbands
utbyggnad i hela kommunen
▪ att möjliggöra en god tillgång till och samtidigt
effektiv och resurssnål utbyggnad och drift av
teknisk och social infrastruktur för kommunnen
ska kunna upprätthålla god service med färre i
arbetsför ålder
Attraktivitet
▪ att skapa förusättningar för att attrahera invåna
re, arbetskraft och företag i en ökande konkur
rens med omvärlden

▪ att utveckla den lokala attraktiviteten för att
locka individer och företag att etablera sig och/
eller stanna kvar i kommunen
▪ att utveckla tillgängligheten till den storstadsnära
landsbygden i kommunen
▪ att förstärka trygghet och tillit i livsmiljön, genom till exempel allsidiga mötesplatser, trygga
och välkomnande offentliga miljöer och utveckling av platsens lokala identitet.
Kommunikationer
▪ att utveckla och förstärka kommunikationssam
banden med de stora arbetsmarknadsregionerna
för att underlätta människors ökade rörlighet
och kunna växa hållbart i hela kommunen
▪ att skapa förutsättningar för hållbara resor i hela
kommunen, genom effektiviserad kollektivtrafik,
bra länkar för att byta transportmedel i kollektivtrafikstråken, och snabba cykelleder
Klimat och resurser
▪ att minska påverkan på klimat och miljö, genom
minskade utsläpp av växthusgaser och effektivare
energi- och resursanvändning
▪ att förebygga risker för akuta kriser och lång
variga problem med klimatrelaterade händelser,
bland annat genom att identifiera riskområden,
lokalisera ny bebyggelse rätt och utveckla dag
vattenhanteringen
▪ att hushålla med mark- och vattenresurser, såsom
jordbruksmark och dricksvattenreserver, genom
att till exempel bygga tätare och minska hårdgörande av mark
▪ att använda samhällsplaneringen som verktyg för
att påverka utvecklingen mot en grön omställning
Dialog och delaktighet
▪ att utveckla dialogen om de förändringar som
utmaningarna i omvärlden medför och hur det
påverkar samhällsplaneringen
▪ att öka delaktigheten i samhällsplaneringen
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Förutsättningar i närområdet
Läge och kommunikationer
Lekeberg ligger bra till. Från kommunens tätorter
tar det 20-30 minuter till Örebros starka arbetsmarknad. Det korta avståndet till Örebro gör att
kommunens nordöstra del växer kraftigt. Inom
räckhåll för daglig pendling finns också Karlskoga,
Kumla, Hallsberg, Askersund, Degerfors, Laxå och
Karlstad. Utöver Örebro finns ytterligare fem av
Sveriges största städer inom två timmar från Lekeberg: Linköping, Västerås, Norrköping, Södertälje
och Eskilstuna, och lägger man på halvtimme når
man också Stockholm, Uppsala och Jönköping.

"Lekeberg ligger bra till"
Väg 204 är huvudstråket genom kommunen,
framför allt i relationen till Örebro. Stråket är
samtidigt huvudstråk för godstransporter till och
från E18. Det viktigaste långväga stråket för resor
och transporter går i öst-västlig riktning genom

norra delen av kommunen. Stråket omfattar mo
torvägen och busslinje 500 som stannar vid Lanna
motorvägshållplats, Lekhyttan och Klunkhyttan. I
stråket ingår också framtida tågtrafik mellan Oslo
och Stockholm som ska korta restiderna mellan
Oslo och Stockholm till under tre timmar. Med bra
busslänkar från Lekeberg till stationsläget i Örebro
kan restiderna från Örebro till Stockholm bli en
timme och tio minuter, till Karlstad och Västerås
30 minuter och till Oslo 1 timme och 45 minuter.
Relationen Fjugesta – Kumla har också en viktig
funktion, dels för tillgången till den snabba tågtrafiken i Hallsberg mellan Stockholm-Göteborg,
dels för arbetspendlingen och det kommunsamarbetet mellan Lekebergs, Kumla, Hallsbergs och
Askersunds kommuner. Till stationen i Hallsberg
där bland annat snabbtågen mellan Göteborg och
Stockholm passerar, tar det cirka 30 minuter med
bil från Fjugesta, Lanna och Mullhyttan. Kollek
tivtrafik saknas. Tidsavståndet till tågstationen i
Örebro är kortare med bil, och det finns direktbuss
från Fjugesta och Lanna.

niro

Falun

Oslo

Uppsala

Västerås

Karlstad
Örebro

Stockholm

Eskilstuna
Södertälje

Hallsberg

Norrköping
Linköping

Göteborg
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Jönköping

Örebro Airport ligger bara en mil från kommungränsen och att ta sig dit tar ungefär 10 min med
bil från Lanna, drygt 15 minuter från Fjugesta och
25 minuter från Mullhyttan. Flygplatsen möjliggör
snabba internationella förbindelser för framförallt
frakt, men även för charter. Till flygplatsen finns
ingen kollektivtrafik.

"Så mycket som 62 procent av
alla Lekebergsbor som arbetar,
pendlar ut från kommunen"

Lekeberg är en nettoutpendlingskommun. Så
mycket som 62 procent av alla Lekebergsbor som
arbetar, pendlar ut från kommunen, medan endast
35 procent pendlar in till arbete i Lekeberg (2018).
Möjligheterna att pendla på ett hållbart sätt från
olika delar av kommunen är därför mycket viktiga
för Lekebergs fortsatta utvecklingsmöjligheter.
Lekebergs viktigaste arbetsmarknad finns i Örebro,
där nästan hälften av alla Lekebergsbor jobbar, 43
procent.
Genom att möjliggöra för ett hållbart resande från
olika delar av Lekeberg, får individer bättre tillgång
till arbetsmarknad och utbildning, samtidigt som
näringslivet får lättare att hitta kompetens, kund
grupper och samarbetspartners. Fler som arbetar

kan på så sätt välja att bosätta sig i kommunen,
och fler företag kan stanna kvar, växa och/eller
nyetablera.
Det finns många faktorer som påverkan viljan att
pendla, men viktigast är restiden. Viljan att pendla
dagligen avtar nästan helt vid restider över en timme. Av de större städerna är det bara Örebro som
ligger inom dagligt pendlingsavstånd idag. När den
nya järnvägen Oslo-Stockholm är på plats hamnar
även Karlstad och Västerås inom en timmes pendlingsavstånd från Fjugesta, Lanna och Mullhyttan.
Bra kommunikationer handlar inte bara om vägar
och järnvägar, utan också om tillgång till bredband
med hög överföringskapacitet via optisk fiber. Tillgången till bredband har stor betydelse för möjlig-

Figur 4 (till vänster). Lekeberg ligger
bra till i Sverige, med flera av Sveri
ges största städer inom räckhåll.
Figur 5 (till höger). Större tätorter
kring Lekeberg. Nästan hela Leke
berg ligger inom 30 min restid med
bil till Örebro centrum (stora vita
ringen).
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heten att bo och driva företag i mindre orter och
på landsbygden. I Sverige sker bredbandsutbygg
naden på kommersiell grund, vilket innebär att
operatörerna själva och inte staten eller kommun
en svarar för att bredbandsnäten byggs ut. I
områden där det inte bedöms vara lönsamt att
bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd
användas för att ett nät ändå ska byggas ut. Lekebergs kommun har i omgångar sökt stödmedel för
att genomföra olika utbyggnationer av bredband
på landsbygden. Dock saknar delar av landsbygden
fortfarande fiber.

Befolkning
Befolkningen i nuvarande Lekebergs kommun
låg i början av 1950-talet på cirka 9 500 invånare
och minskade sedan stadigt i takt med urbaniseringen och avfolkningen av landsbygden, till som
lägst cirka 6 400 invånare 20 år senare. Därefter
har befolkningen stadigt stigit, med extra skjuts
under de senaste åtta till tio åren, till dagens 8 234
invånare (2019), se figur 7. Regionförstoringen och
den ökade pendlingen har inneburit att det blivit
mer attraktivt att bo i Lekeberg och att arbeta på
annat håll.

Av de senaste årens kraftiga befolkningstillväxt står
inflyttningsöverskottet för cirka 86 procent och
födelseöverskottet för cirka 13 procent. Inflyttningen sker till övervägande del från andra delar av
länet.2
Kommunen har med sina 484 kvadratkilometer en
befolkningstäthet på cirka 17 invånare per kvadratkilometer (2019). Detta kan jämföras med Örebro
län som helhet och Sverige som helhet som har
ungefär den dubbla tätheten3. Befolkningstätheten
är högst i Fjugesta, följt av Lanna, Mullhyttan och
Gropen4. Den relativt låga befolkningstätheten kan
tillsammans med närheten Örebro vara en tillgång
för framtiden.
2 Ca 70 % av inflyttningen är från andra delar av länet, 21 %
från andra län och 8 % från andra länder. Ca 70 % av utflyttningen går till andra delar av länet, 26 % till andra län och 4 %
från andra länder.
3 Örebro län ca 36 och Sverige ca 35 invånare per kvadrat
kilometer, 2019. Örebro kommun har 96 invånare per kvadratkilometer (2019).
4 Fjugesta 1 033, Lanna 614, Mullhyttan 367, Gropen 219 invånare per kvadratkilometer, 2019. Jämför med Örebro stad som
har ca 2 500 invånare per kvadratkilometer.

"Regionförstoringen har
inneburit att det blivit mer
attraktivt att bo i Lekeberg
och att arbeta på annat håll"
Kommunen återbildades 1995 efter 24 år som kom
mundel i Örebro. Mellan 1952 och 1971 bestod nuvarande Lekebergs kommun av tre landskommun
er: Lekebergs kommun, delar av Svartå kommun
och delar av Viby kommun. Dåvarande tätorterna
Fjugesta och Lannabruk i Lekebergs landskommun,
och Mullhyttan och Gropen i Svartå landskommun
är fortfarande de tätorter som finns i kommunen
idag1. Eftersom många församlingar har slagits
samman till större enheter, har Distrikt ersatt för
samlingar som underlag för statistika beräkningar. I
Lekeberg finns sju distrikt, se figur 6.
Befolkningen växer olika mycket i olika delar av
kommunen. De delar som ligger närmast Örebro
växer mycket, medan de delar som ligger längre
bort till och med backar något, se figur 9.

1 En tätort är enligt SCB:s definition en ort med minst 200
invånare med högst 200 meter mellan husen.
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Figur 6. Distriktsindelning i Lekebergs kommun. Distrikten baseras på
äldre sockenindelning. Bild: Bearbetning av wikipedia.se
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Figur 7. Befolkningsförändring i procent 1974-2019 (femårsintervall). Här jämförs Lekeberg med grannkommuner, Örebro län, Sverige och den kommungrupp Lekeberg tillhör (Pendlingskommun nära större stad). De delar av kurvan som ligger över nollstrecket innebär att befolkningen ökar, mer om kurvan går uppåt, och mindre om kurvan pekar nedåt. Nedanför nollstrecket minskar
befolkningen. Källa: statistikdatabasen.scb.se
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antal
2015

antal
2019
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ökning
procent

TÄTORT

antal
2015

antal
2019

ökning
antal

ökning
procent

Edsberg

694

732

38

5,5 %

Fjugesta

2 160

2 365

205

9,5 %

Hackvad

263

274

11

4,2 %

Hidinge

1 451

1 943

492

33,9 %

Lanna

2 285

2 818

533

23,3 %

Knista

2 731

2 957

226

8,3 %

Mullhyttan

534

518

-16

-3 %

Kräcklinge

397

371

-26

-6,6 %

Gropen

212

219

7

3,3 %

Kvistbro

1 816

1 810

-6

-0,3 %

Tångeråsa

105

105

7

3,3 %

Tätorter
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5 191

5 902

729

14,0 %

statistisk felmarginal
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-

-
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13

0,6 %
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Figur 9. Befolkningsutveckling i tätorter, 2015-2019 (till vänster) och i distrikt (till höger). Källa: statistikdatabasen.scb.se.
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2019

Medelåldern i Lekeberg är 41,0 år (2019), vilket är
något lägre än i Sverige som helhet, men högre än
i Örebro kommun5. Landsbygdskommuner brukar
ha en högre medelålder än större städer, men
närheten till Örebro gör att medelåldern sänks när
barnfamiljer bosätter sig i kommunen och ungdomar inte behöver flytta i lika hög utsträckning för
att till exempel läsa vidare på universitet. Parallellt med den ökade inflyttningen minskar också
medelåldern tydligt i Lekeberg. På fem år har den
minskat från 42,0 (2014) till dagens 41,0, se figur 8.

"Gruppen barn 0-14 år
utgör över en femtedel av
befolkningen i Lekeberg"
En annan tydlig effekt av inflyttningen är att
gruppen barn 0-14 år utgör över en femtedel av
befolkningen6, vilket är en betydligt större andel än
i länet och i landet som helhet, se figur 10.
Den andra åldersgruppen som växer både i antal
och andel av befolkningen är gruppen 30-44 år, det
vill säga barnens föräldrar.
5 Sverige 41,3 år, Örebro kommun 39,6 år.
6 Lekeberg 21,5 % år 2019, Örebro län 11,8 %, Sverige 11,9 %.

Den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder
(20-64 år) har minskat kontinuerligt under en längre
tid, främst på grund av att vi blir äldre, men fortsatt att pensionera oss vid cirka 65 års ålder.
Lekeberg har en hög demografisk försörjningskvot på 90 (2019), jämfört med länets på 80 och
Sveriges på 76. Det innebär att 100 Lekebergsbor i
åldern 20-64 år i snitt behöver försörja 90 personer utöver sig själva. Den högre försörjningskvoten
i Lekeberg hänger ihop med den ökade andelen
barn mer än med ökningen av andelen äldre,
vilket även gäller för övriga kommuner i kommun
gruppen, som har ungefär samma försörjningskvot.
Pendlingskommuner har ofta en högre andel barnfamiljer, vilket höjer försörjningskvoten.
Lekeberg har en låg andel invånare som är födda
i ett annat land, endast 7 procent, jämfört med 15
procent i kommungruppen, 17 procent i länet och
20 procent i landet som helhet. Det innebär att
ungefär var fjortonde Lekebergsbo är född utomlands.
I Sverige har 28 procent av invånare 25-64 år en
eftergymnasial utbildning på minst 3 år, medan 20
procent av Lekebergsborna har det. Denna andel
ökar både i kommunen och i landet, då betydelsen
av utbildning blir större i konkurrensen på den allt
mer kompetenskrävande arbetsmarknaden. En
trolig förklaring till den lägre nivån i Lekeberg och

Figur 10. Befolkning i olika åldersgrupper i Lekeberg, Örebro län, Sverige och kommungrupp (pendlingskommun nära större stad) i
procent av hela befolkningen 2019. Källa: statistikdatabasen.scb.se.
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andra kommuner utan högskola är att de ungdomar som läser vidare på högre utbildningar ofta
inte återvänder när de studerat klart.

Näringsliv och arbetsmarknad
I Lekeberg är det fem branscher som dominerar
näringslivet mer än i kommungruppen, i länet och
landet som helhet, se figur 11. Vård och omsorg står
för hela 23 procent av alla arbetstillfällen i Lekeberg, jämfört med 18 procent i kommungruppen, 19
procent i länet och 16 procent i Sverige som helhet.
Därefter kommer Utbildning med cirka 14 procent,
Byggverksamhet med cirka 13 procent, Jordbruk,
skogsbruk, fiske med cirka 8 procent och Transport och magasinering med cirka 7 procent av

"Sårbarheten är låg eftersom
Lekeberg ligger centralt i
arbetsmarknadsregionen,
med korta avstånd till
branscher som saknas
i kommunen"

arbetstillfällena i Lekeberg. Tillsammans står dessa
fem sektorer för 64 procent av arbetstillfällena i
kommunen, jämfört med 49 procent i kommun
gruppen, 45 procent i länet och 41 procent i Sverige
som helhet.
Till skillnad från alla grannkommuner utom Örebro, står Tillverkning och utvinning för en mycket
liten del av arbetstillfällena i Lekeberg, endast 6
procent7. I Lekeberg finns det också färre arbetstill
fällen inom Handel och Hotell- och restaurangverksamhet, vilka fungerar som instegsjobb för till
exempel unga.
Även om en ökad diversifiering av kommunens näringsliv skulle stärka den lokala arbetsmarknaden, är
sårbarheten förhållandevis låg, eftersom Lekeberg
ligger så centralt inom Örebro arbetsmarknadsregion, med korta avstånd till branscher som saknas i
kommunen. Exempelvis arbetar cirka 12 procent av
Lekebergsborna inom Tillverkning och utvinning,
och drygt 10 procent inom Handel, branscher som
är mycket små inom kommunen, se figur 11.

7 Kumla 15 %, Hallsberg 17 %, Askersund 25 %, Laxå 36 %,
Degerfors 30 %, Karlskoga 26 %, men Örebro 8 %.

Figur 11. Branschstruktur i Lekeberg, Örebro län, Sverige och kommungrupp (Pendlingskommun nära större stad), som andel
anställda i åldern 16+ i olika branscher i procent (dagbefolkning). Källa: statistikdatabasen.scb.se.
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Nyetablering av företag har stor betydelse för
sysselsättningen och för att minska sårbarheten i
näringslivsstrukturen. En kommun eller arbetsmarknadsregion med mer diversifierad företagssamman
sättning och fler arbetsställen är mindre sårbar
vid rationaliseringar och nedläggningar av större
företag. Etableringsfrekvensen har stigit under
senaste tio åren i Lekeberg och ligger nu på knappt
12,5 nystartade företag per 1 000 invånare i åldrarna
18-64 år, jämfört med riksgenomsnittet på 10,7 och
länsgenomsnittet på 8,1,8 se figur 12.
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Figur 12. Etableringsfrekvens i Lekeberg, Sverige, kommun
grupp och Örebro län, som antal nystartade företag per tusen
invånare under 2010-2019. Källa:statistikportalen.tillvaxtanalys.
se/
88,0

Inkomstutvecklingen är en indikator på tillväxten.
Den lägger grunden för kommunalekonomin och
tillväxten av branscher som handel och service
som är beroende av den lokala marknaden. Års
medelinkomsten i Lekeberg ligger högre än grann
kommunerna, läns- och riksgenomsnittet.9 Me
dianinkomsten i Lekeberg10 ligger också högst i
jämförelsen. Tänkbara förklaringar kan vara lägre
studieskulder, men också goda möjligheter att byta
jobb.

86,0
84,0
82,0
80,0
78,0
76,0
74,0
72,0
70,0

Förvärvsintensiteten visar hur stor andel av den
arbetsföra befolkningen som är sysselsatt, och är
ett bra mått på hur arbetsmarknaden fungerar.
Lekeberg har haft en hög förvärvsfrekvens historiskt sett, och den ökar i ungefär samma takt som
i länet och landet som helhet, se figur 13. Andelen
av åldersgruppen 20-64 år som är i arbete är 86
procent, jämfört med cirka 81 för kommungruppen
och 79 för läns- och riksgenomsnittet.
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Figur 13. Förvärvsintensitet i Lekeberg, Sverige, kommungrupp
och Örebro län, som andel förvärvsarbetande i procent av
befolkningen, 20-64 år under 2010-2018. Källa: statistikda
tabasen.scb.se.
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Lekeberg har under den senaste tioårsperioden
haft en lägre arbetslöshet än kommungruppen, länet och landet som helhet. Endast drygt 3 procent
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Figur 14. Arbetslöshet i Lekeberg, Sverige, kommungrupp och
Örebro län, som andel arbetssökande och personer med aktivitetsstöd 18-64 år under 2010-2019. Källa: kolada.se.
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8 Medan etableringsfrekvensen har sjunkit något i länet och
i Sverige, har den ökat med 2,7 procentenheter i Lekeberg de
senaste tio åren.
9 Nettoinkomsten för Lekeberg är 280 000 kronor, dvs
genomsnittet av alla skattepliktiga och skattefria inkomster
minus skatt och övriga negativa transfereringar, till exempel
återbetalning av studielån. Askersund ligger på samma årsmedelinkomstnivå som Lekeberg 2018.
10 Medianinkomsten är cirka 268 900 i Lekeberg, dvs den
mittersta lönen av alla inkomster sorterade i storleksordning
från den lägsta till den högsta

av invånarna i åldern 18-64 år är öppet arbetslösa
eller deltar i program med aktivitetsstöd (2019),
jämfört med läns- och riksgenomsnittet på knappt
6 procent och kommungruppens genomsnitt på
drygt 5 procent, se figur 14.

Boende och byggande
I Lekeberg finns närmare 4 600 bostäder, varav 21
procent i fritidshus. Antalet åretruntbostäder har
ökat markant sedan 2013, medan antalet fritidshus
ligger relativt konstant. Räknat på åretruntbostäder
bor det i genomsnitt 2,3 personer per bostad, eller
omvänt 48 kvadratmeter per person, se figur 18.
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"Av alla bostäder i Lekeberg
är cirka 80 procent småhus"
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Figur 15. Fördelning mellan bostadstyper i Lekeberg, Örebro län,
Sverige och kommungrupp, 2019. Källa: statistikdatabasen.scb.se.
100%

Av alla bostäder i Lekeberg är cirka 80 procent
småhus, vilket är en hög andel jämfört med länet
och landet i övrigt, se figur 15, men en vanlig
fördelning utanför de större städerna. I Lekeberg
är det också många som äger sin egen bostad, 72
procent, jämfört med 40 procent för länet och
38 procent för landet som helhet, se figur 16. Den
höga andelen äganderätter hänger samman med
den stora mängden småhus.
Andelen som bor i hyresrätt är 25 procent, medan
andelen bostadsrätter är mycket lågt, endast tre
procent.
Genomsnittspriset för småhus ligger i Lekeberg på
15 200 kronor per kvadratmeter, jämfört med cirka
24 700 i Örebro som ligger högst av grannkommunerna, och cirka 6 700 som ligger lägst, se figur 19.
Priserna varierar inom kommunen, troligtvis med
högre kvadratmeterpris närmare Örebro.
Lekeberg har en relativt stor andel bostäder som är
byggda före 1930, cirka 40 procent jämfört med 16
procent i länet och 14 procent i landet som helhet,
se figur 17. Det betyder att det byggdes relativt
sett få bostäder under perioden 1931-2010, medan
andelen bostäder som byggts under den senaste
tioårsperioden är högre, 9 procent, jämfört med 6
procent i länet och landet.
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Figur 16. Fördelning mellan upplåtelseformer för bostäder i Lekeberg, Örebro län, Sverige och kommungrupp, 2019. Källa: statistikdatabasen.scb.se.
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Figur 17. Fördelning mellan olika byggperioder för bostäder i Lekeberg, Örebro län, Sverige och kommungrupp, 2019. Källa: statistikdatabasen.scb.se.
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Nybyggnationen av bostäder har ökat kraftigt i Lekeberg sedan 2013, se figur 20. Under 2017 byggdes
över 90 bostäder, vilket därefter har bromsats upp
något. Man mäter ofta nybyggnation i antal bostäder som byggs per tusen invånare. Under 2017-2019
byggdes så mycket som 10,6 bostäder per tusen
invånare i Lekeberg, samma nivå som i Örebro.
Motsvarande siffra för länet är 2,8 och för landet
som helhet 5,2.

nala servicen, i form av god vård, skola, omsorg, infrastruktur, natur- och friluftsliv och andra värden,
som i sig höjer attraktiviteten. De utmaningar som
finns vad gäller befolkningsutvecklingen är:

Under samma period har det framför allt byggts
småhus med 5-7 rum, se figur 20. Många inflyt
tare är barnfamiljer som efterfrågar småhus med
flera rum. På sikt är det dock viktigt att säkerställa
att orterna växer med en varierad bostadssam
mansättning så att det blir möjligt för till exempel
ungdomar, ensamstående eller äldre att bo kvar
på orten i till exempel mindre lägenheter och/eller
hyresrätter.

▪ att möta utmaningen med en växande befolkning
och förändrade förutsättningar för kommunal
och annan service

"Det som byggts i
Lekeberg är framför allt
småhus med 5-7 rum"
Påverkan på översiktsplaneringen av
förutsättningarna i närområdet
Förutsättningarna i närområdet innebär en lång rad
utmaningar för hur kommunen planeras och hur
markanvändningen bör se ut i framtiden. Detta i
sin tur medför att arbetet med översiktsplanen
påverkas i olika grad, inom olika områden och
på olika nivåer. På en övergripande nivå bedöms
utmaningarna för den strategiska planeringen och
arbetet med översiktsplanen vara:
Kommunikationer. Hela Lekeberg ligger mycket
bra till i Örebroregionen men kommunen växer
ojämnt och delar av kommunen saknar bredband.
Utmaningarna är:
▪ att utnyttja läget genom att förstärka pendlings
förutsättningarna i hela stråket Lanna-FjugestaMullhyttan, med bra länkar till övriga delar av
kommunen
▪ att säkerställa effektiv kollektivtrafik till viktiga
noder för nationella förbindelser, till exempel
stationslägena i Örebro och Hallsberg.
▪ att fortsatt verka för att alla invånare i kommun
en har tillgång till bredband
Befolkning. Befolkningsutvecklingen i Lekeberg har
tagit fart och ser ut att se fortsatt god ut. Det ger
bra förutsättningar för att utveckla den kommu-
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▪ att fortsätta vara attraktiv för kvarboende och
inflyttare att bo och verka i hela livet
▪ att förbättra förutsättningarna för en hållbar
befolkningstillväxt i hela kommunen

Arbetsmarknad. Trots att vissa branscher i stort
sett saknas i Lekeberg, gör det goda läget i arbetsmarknadsregionen att tillgången på arbete är god
och sårbarheten är relativt låg. Det geografiska
läget underlättar för näringslivets och de offentliga
verksamheternas kompetensförsörjning. Den viktigaste utmaningen för näringsliv och arbetsmarknad
är:
▪ att verka för att förstärka tillgången till region
ens arbetsmarknad för boende och företag i
hela kommunen, med hjälp av genomtänkta
kommunikationssatsningar
Bostäder. I Lekeberg finns en efterfrågan på bostäder, vilket i sin tur påverkar utbud och prissättning
på mark och bostäder. När det finns ett efterfråge
tryck kan kommunen samverka med dem som vill
bygga så att bebyggelsen tillför samhället nya kvaliteter, bra service och infrastruktur, och en balanserad bostadssammansättning. Efterfrågetrycket
är dock ojämnt i kommunen, vilket bland annat
lett till viss ”växtvärk” i kommunens nordöstra del,
medan befolkningen minskat något i andra kommundelar. Utmaningarna för boende och byggande
kan formuleras som:
▪ att öka attraktiviteten och locka nya boende till
kommunen, så att hela kommunen kan utvecklas
hållbart
▪ att arbeta för att få till stånd en balanserad bo
stadssammansättning i form av olika bostadstyper och upplåtelseformer i kommunens tätorter
▪ att ligga i framkant med den strategiska plane
ringen så att man effektivt kan stödja om- och
nybyggnation genom bygglov, detaljplaner, infra
struktur och utvecklad kommunal service
▪ att i planeringen av ny bebyggelse, arbeta för att
bevara och utveckla befintliga värden i bebyggelse-, natur-, kultur-, vatten- och friluftsmiljöer
som tillgångar för kommunens attraktivitet idag
och i framtiden
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Figur 18. Genomsnittlig boyta mätt i kvadrat
meter per invånare för bostäder i Lekeberg
och olika grannkommuner, 2012-2019. Källa:
kolada.se.
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Figur 19. Fastighetspris för småhus i kronor per kvadratmeter för
bostäder i Lekeberg och olika grannkommuner, 2010-2019. Källa:
kolada.se.
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Figur 20. Övre bild: Nybyggnation av bostäder i Lekeberg, 1991-2019. Källa: SCB.
Nedre bild: Fördelning mellan olika lägenhetsstorlekar inom nybyggnation av bostäder, 2017-2019, i Lekeberg, Örebro kommun
och Sverige. Källa: statistikdatabasen.scb.se.
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Planeringsmål för en hållbar befolkningsutveckling
Att bedöma framtiden
För att kunna ligga steget före i samhällsplaneringen, behöver man sätta upp planeringsmål för befolkningutvecklingen utifrån bedömningar av vad
som är en hållbar utveckling av kommunen. Med
utgångspunkt från planeringsmålet kan kommunen
formulera strategier och behov, peka ut bebyg
gelseområden och ange riktlinjer i sin översiktsplan, och göra aktiva insatser i den efterföljande
planeringen för att nå detta mål.
Det är många faktorer som påverkar befolkningsutvecklingen och osäkerheten är stor, särskilt när
man tittar långt fram i tiden. Planeringsmålet för
befolkningsutvecklingen tar i översiktsplanen sikte
mot år 2050. Eftersom det är en lång tidsperiod är
planeringsmålet preliminärt, och behöver därför
revideras efterhand, till exempel i samband med
kommande planeringsstrategier, bostadsförsörjningsprogram och revideringar av översiktsplanen.
En befolkningsprognos är en beräkning av hur
stor befolkningen kommer att bli utifrån ett antal
antaganden om framtiden. Befolkningsscenarierna
i översiktsplanen utgår från befolkningsprognoserna, men innehåller också ställningstaganden om
möjlig och önskvärd utveckling utifrån faktorer
som kommunen kan påverka, till exempel planberedskap, infrastrukturutbyggnad, samverkan om
kollektivtrafiksatsningar, marknadsföring etc.

"Planeringsmålet för
befolkningsutvecklingen
tar i översiktsplanen
sikte mot år 2050"
Befolkningsprognoser
Statistiska centralbyrån (SCB) tar varje år fram
befolkningsframskrivningar för Sverige, länen och
kommunerna som sträcker sig hundra år framåt
i tiden. Den framtida befolkningens storlek och
sammansättning i prognoserna bestäms av den
senast kända årsbefolkningen och antaganden om
den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlig-
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het och flyttmönster. Beräkningarna bygger på vad
som observerats de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. Både
små och stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket
gör att det finns en inbyggd osäkerhet i prognosen.

"Enligt SCB minskar
befolkningen i Lekeberg
efter år 2035"
Enligt SCB:s nationella prognos för Lekeberg avtar
befolkningsökningen över tid, för att från 2036 bli
negativ, det vill säga att befolkningen minskar. Jämför man med prognoserna för Örebo län och Sverige som helhet, vilka också har en minskad befolk
ningstillväxt, är de största skillnaderna att Lekeberg
har ett betydligt mindre invandringsnetto och att
det inrikes flyttningsnettot blir negativt efter år
2029 enligt prognosen, se figur 28.
Lekebergs kommun beställer också egna 15-års
prognoser varje år från SCB. Denna utgår från riks
genomsnittet för beräkning av födelseöverskott,
inrikes flyttningar och migration, justerat med de
senaste årens utveckling och eventuella andra
kända faktorer. Enligt prognosen för 2020-2035
minskar befolkningstillväxten inte lika mycket som
i den nationella prognosen, främst på grund av ett
beräknat högre inflyttningsnetto, se figur 29.

Befolkningsscenarier i översiktsplanen
Syftet med att formulera scenarier och mål för
en hållbar befolkningsutveckling är att kunna göra
bedömningar av hur många bostäder som behöver
byggas och vilken beredskap i övrigt som behövs
för att nå önskad utveckling. I översiktsplanen föreslås ett planeringsmål för befolkningsutveckling
en, vilket representerar ett bedömt huvudscenario
för den fortsatta befolkningsutvecklingen om planeringen sker enligt översiktsplanens intentioner,
figur 30. Utöver detta redovisas ett nollscenario,
som representerar bedömd befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner inte genomförs.
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Figur 28. Jämförelse av SCB:s nationella prognoser för Lekeberg, Örebro län och Sverige, 2020-2050. Källa: statistikdatabasen.scb.se.

27 (84)

160
140
120
100
80
60
40
20
0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
SCB:s nationella prognos för Lekeberg
Regional prognos för Lekeberg 2020-2035

Figur 29. Jämförelse av befolkningsförändring mellan SCB:s nationella prognos för Lekeberg och Lekebergs prognos 2020-2035.
Enligt den nationella prognosen minskar befolkningen efter år 2035, se figur 28. Källa: statistikdatabasen.scb.se och SCB, 2020a.

BEFOLKNING 2020-2050

Nollscenario

Planeringsmål

Alternativscenarier

Befolkning 2019

8 200 personer

8 200 personer

8 200 personer

0,2 procent per år

1,1 procent per år

0,7-1,5 procent per år

Befolkningsökning till år 2050

600 personer

2 800 personer

1 700-3 700 personer

Antal nya bostäder till år 2050

250 bostäder

1 250 bostäder

790-1 690 bostäder

Genomsnittligt bostadstillskott
2020-2050

10 bostäder per år

40 bostäder per år

30-60 bostäder per år

Antal invånare 2050

8 800 personer

11 000 personer

10 000 - 12 000 personer

Genomsnittlig befolkningstillväxt
2020-2050

Figur 30. Befolkningsutveckling i Lekebergs kommun 1990-2019 och planeringsmål för befolkningsutvecklingen för 2020-2050,
överst som diagram över antal invånare och nederst som tabell. Nollscenariet utgörs av Statistiska centralbyråns nationella pro
gnos för Lekeberg, medan planeringsmålet utgår från den regionala prognosen för Lekeberg för 2020-2035. Alternativscenarierna
illustrerar alternativa planeringsmål. Källa: Bearbetning av statistikdatabasen.scb.se och Lekebergs kommun, 2020a.
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"Som mål för en
hållbar befolkningsutveckling
i Lekeberg siktar planeringen på
cirka 11 000 invånare år 2050"
Som mål för en hållbar befolkningsutveckling i
Lekeberg siktar planeringen på ett invånarantal i
kommunen på cirka 11 000 år 2050, en ökning med
drygt 2 200 personer jämfört med idag. Det innebär en genomsnittlig befolkningstillväxt om cirka
1,1 procent per år under planperioden. Som jämfö
relse har Lekeberg och Örebro kommuner haft en
genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,6 procent per
år, Sverige 1,1, Örebro län 0,8 och Lekebergs kom
mungrupp 0,8 under de senaste tio åren (20092019).

BOSTÄDER 2020-2050

Planeringsmålet förutsätter satsningar på framför allt kollektivtrafik, infrastruktur och attraktiva
boendemiljöer i enlighet med översiktsplanens
intentioner, och att dessa åtgärder kommer igång i
en snar framtid. Exempel på sådana åtgärder är:
▪ utveckling av väginfrastruktur, cykelbanor, kollek
tivtrafik och bytespunkter i starka stråk, i dialog
med regionen och Trafikverket, för att kraftfullt
ökar pendlingsmöjligheterna i hela kommunen.
▪ vidareutveckling av tätorterna till attraktiva livs
miljöer som fungerar i livets alla skeden, med till
exempel blandade bostadstyper och upplåtelse
former, centrumfunktioner, vård, skola, omsorg,
rekreationsområden med mera.
▪ fortsatt utveckling av en strategisk planering i
framkant, en aktiv markpolitik och bra planfram
förhållning, som möjliggör snabba insatser för att
möta behovet av bostäder och infrastruktur.

Nollscenario

Planeringsmål

Alternativscenarier

Bostadsbehov 2020-2025

260 bostäder

470 bostäder

340-550 bostäder

Bostadsbehov 2026-2030

110 bostäder

340 bostäder

210-480 bostäder

Bostadsbehov 2031-2035

20 bostäder

240 bostäder

140-340 bostäder

Bostadsbehov 2036-2040

- 20 bostäder

120 bostäder

70-180 bostäder

Bostadsbehov 2041-2045

- 60 bostäder

50 bostäder

20-80 bostäder

Bostadsbehov 2046-2050

- 60 bostäder

30 bostäder

10-60 bostäder

250 bostäder

1 250 bostäder

790-1 690 bostäder

Totalt till och med 2050

Figur 31. Planeringsmål och nollscenario för bostadsbyggande för perioden till och med 2050, med utgångspunkt från
befolkningsscenarierna, se figur 30. Överst tabell över antal bostäder som behövs över perioden, underst tabell som reovisar
bostadsbehov i olika tidsskeden.
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Nollscenario

Planeringsmål - exempel
marknadsstyrning

Delområde Fjugesta

Delområde Lanna

Planeringsmål - exempel
planeringsstyrning
Delområde Mullhyttan

Nollscenario

Planeringsmål
exempel
marknadsstyrning

Planeringsmål
exempel
planeringsstyrning

antal bostäder totalt

370 bostäder

1 020 bostäder

660 bostäder

antal bostäder per år

12-13 bostäder per år

34 bostäder per år

22-23 bostäder per år

149 procent

82 procent

53 procent

antal bostäder totalt

-40 bostäder

290 bostäder

450 bostäder

antal bostäder per år

-1-2 bostäder per år

9-10 bostäder per år

15 bostäder per år

- 18 procent

23 procent

36 procent

antal bostäder totalt

-80 bostäder

-60 bostäder

140 bostäder

antal bostäder per år

-2--3 bostäder per år

-1--2 bostad per år

4-5 bostäder per år

andel av hela kommunen

-31 procent

-5 procent

11 procent

Alla kommundelar
2020-2050

250 bostäder

1 250 bostäder

1 250 bostäder

BOSTÄDER 2020-2050
Delområde Lanna

andel av hela kommunen
Delområde Fjugesta

andel av hela kommunen
Delområde Mullhyttan

Figur 32. Exempel på olika fördelning av bostadsbyggande mellan olika delområden i kommunen enligt planeringsmål beroende
på inriktning, och nollscenario. Se även figur 30-31.
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Målet för befolkningsutvecklingen i Lekeberg är
inte bara att sikta på cirka 11 000 invånare år 2050,
utan också att befolkningstillväxten ska fördelas så
att hela kommunen kan utvecklas på ett hållbart
sätt, genom en aktiv strategisk planering, se figur
32, kolumn Planeringsmål, exempel planerings
styrning. Målet är att befolkningen inte ska minska
i någon kommundel.

"Målet är också att
befolkningen inte ska minska
i någon kommundel"
Nollscenariot representerar ett förlängning av
nuläget och innebär att inga förändringar görs i
inriktningen för den fysiska planeringen. Möjligheterna att växa avtar därför i takt med att samlade
lösningar för vägar, VA-system, och annan service
inte kommer på plats i tid för den efterfrågan som
finns, att mark- och planframförhållningen är låg
och att inga särskilda satsningar görs för att underlätta för arbetspendling från olika delar av kommunen. Nollscenariot utgår från den nationella prognosen för Lekeberg, och innebär att befolkningen
ökar med cirka 600 personer till år 2050, vilket ger
en befolkningstillväxt på cirka 0,2 procent per år
och en befolkning på 8 800 personer år 2050.

BOSTÄDER 2020-2050

Nollscenario
2021-2050

Vilket befolkningsscenario tycker du är mest
gynnsamt för Lekeberg?
Bostadsutveckling
En utveckling enligt planeringsmålet ger generellt
sett ett högre bostadsbehov i kommunen än i noll
scenariet, se figur 31. Enligt planeringsmålet behövs
ett tillskott motsvarande cirka 1 250 bostäder,
räknat på 2,2 personer per bostad, jämfört med
ett sammanlagt behov av cirka 250 bostäder enligt
nollscenariot. Behovet är i båda scenarierna störst i
början av perioden för att sedan mattas av.
Ser man till utvecklingen i olika delar av kommunen ger den totalt sett svaga befolkningsökningen
i nollscenariot ett minskat behov av bostäder i
delområdena Fjugesta och Mullhyttan, medan
Lanna ökar något, se figur 32. En utveckling enligt
planeringsmålet ger förutsättningar för en större
befolkningstillväxt och behov av fler bostäder i fler
kommundelar, se exempel i figur 32. Hur stora skillnaderna det blir mellan de olika kommundelarna
beror i hög grad på vilka strategiska val för utvecklingen som görs i översiktsplanen och hur effektivt
de genomförs i den efterföljande planeringen.

Planeringsmål
2021-2050

Etapp 1
2021-2035

Etapp 2
2036-2050

Fjugesta

-30

-70

360

790

290

630

70

160

Lanna

370

810

330

720

265

580

65

140

Mullhyttan

-30

-70

180

400

145

320

35

80

0

0

100

220

80

180

20

40

-70

-150

280

620

220

490

60

130

Gropen-Kvistbro
Mindre orter och landsbygd

LEKEBERG

250 bostäder
550 personer

1 250 bostäder
2 750 personer

1 000 bostäder
2 200 personer

250 bostäder
550 personer

Figur 33. Fördelning av befolkningsförändring mellan olika delar av kommunen till 2050, enligt planeringsmål för hela planperioden
(mitten), för etapp 1 och 2 (till höger) och vid nollscenario (till vänster).
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Lekebergs utvecklingsstruktur
Övergripande planeringsinriktning
Utmaningar för översiktsplaneringen
De viktigaste utmaningarna som behöver hanteras
i det fortsatta arbetet med överisktsplanen och
i efterföljande planering, byggande och markanvändning kan sammanfattas i tre delar:
▪ En hållbar utveckling av hela kommunen
▪ En struktur som stödjer ett hållbart resande
▪ En livsmiljö som är levande och mångfunktionell
Den övergripande planeringsinriktningen för att
hantera de olika utmaningarna inom dessa tre områden formuleras nedan och sammanfattas i bilden
till höger i figur 34.

En hållbar utveckling av hela kommunen
Hållbar befolkningsutveckling. Grunden för att
kommunen ska kunna utveckla välfärd och service
till sina kommuninvånare och företag, och att ar
beta förebyggande med till exempel klimatrisker,
är att tillräckligt många tycker det är attraktivt att
bo kvar i och flytta in till kommunen. Vad som är
en hållbar befolkningsutveckling kan diskuteras
och kan se olika ut i olika delar av kommunen. I
översiktsplanen föreslås ett befolkningsmål på
cirka 11 000 invånare år 2050. I det fortsatta arbetet
med översiktsplanen behöver man titta närmare
på hur de lokala förutsättningarna för befolk
ningstillväxt ser ut på olika platser i kommunen.
Minskade klimatrisker. En stor utmaning för
samhällsplaneringen är de alltmer påtagliga klimat
förändringarna och de ökade riskerna för akuta
kriser, i form av till exempel översvämningar, som

"En stor utmaning för
samhällsplaneringen är
klimatförändringarna och
de ökade riskerna för
akuta kriser som de
kan medföra"

de kan medföra. Här har planeringen ett ansvar
både för att skapa förutsättningar för att minska
energianvändning och utsläpp av växthusgaser, och
för att i möjligaste mån identifiera riskområden
och förebyggande åtgärder.
Framtida livsmedelsförsörjning. Jordbruksmarken
har stor betydelse för en långsiktigt trygg livsme
delsförsörjning. Behovet av livsmedel bedöms i
framtiden öka i takt med att befolkningen växer.
Samtidigt minskar arealen jordbruksmark stadigt
till följd av bland annat utbyggnad av tätorter och
infrastruktur, klimatrelaterade hot såsom sjunk
ande vattennivåer, erosion och föroreningar, och
användning av jordbruksmark för till exempel bio
energi. På samma sätt bedöms hoten mot vatten
försörjningen öka över tid. I krissituationer kan be
hovet av lokal produktion av mat och dricksvatten
vara avgörande för försörjningen. Planeringen
behöver därför ta hänsyn till behovet av jordbruks
mark och rent dricksvatten för framtida behov i
avvägningen mot andra intressen.

En struktur som stödjer ett hållbart
resande
Starka stråk. Tillgången till en stark arbetsmark
nadsregion är den avgörande faktorn för om en
plats ökar eller minskar sin befolkning. För att
det ska gå att bo i hela kommunen och samtidigt
ha tillgång till den starka tillväxtmotorn i Örebro
behöver en stark kommunikationsstruktur byggas
som både kortar restider och möjliggör ett hållbart
resande. En sådan utvecklingsstruktur bygger på
starka stråk där bebyggelse, service och kollektiv
trafik samverkar. På så sätt förstärks resandeunder
lagen för en utvecklad kollektivtrafikstandard,
vilket i sin tur förbättrar förutsättningarna för
bostadsutveckling.
Bra bytespunkter. Men det räcker inte med starka
stråk om hela kommunen ska ha en god tillgång till
den större arbetsmarknaden med ett hållbart resande. Det måste också finnas bra bytesplatser där
det är bekvämt, tryggt och säkert att byta färdsätt
under resans gång, till exempel att ställa bilen för

Figur 34, till höger. Övergripande planeringsinriktning för
Lekeberg
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Hållbar befolkningsutveckling
Planera för en hållbar befolkningsutveckling med inriktning på 11 000 invånare år
2050, med utgångspunkt från lokala förutsättningar på olika platser i kommunen

Starka stråk
Planera för kortade restider till större arbetsmarknadsregioner genom att bygga
starka stråk där kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseutveckling
samordnas och förstärker varandra

Bra bytespunkter
Utveckla bra bytespunkter mellan olika trafikslag i strategiska lägen i stråken från
orter som inte har god kollektivtrafik idag, med anslutande cykelvägar, säker
parkering för bilar och cyklar, möjlighet att laddstationer med mera

Planering i dialog
Ta fram översiktsplanen i dialog med invånare, företag, organisationer och andra
intresserade och berörda. Uppmärksamma särskilt berörda som inte brukar höras i
planeringen

Minskade klimatrisker
Arbeta förebyggande med klimat- och riskfrågor genom att identifiera riskområden
och föreslå riskförebyggande åtgärder

Framtida livsmedelsförsörjning
Var återhållsam med utbredningen av bebyggelse och infrastruktur på mark med
potential för framtida livsmedelsproduktion och arbeta förebyggande för att
minimera hot mot framtida dricksvattenreserver.

Livskraftig landsbygd
Utveckla livsmiljön för boende och arbete i mindre samhällen och på landsbygden,
med attraktiva bostäder, bredband och bra länkar med bil till kollektivtrafikens
noder och till service i tätorterna

Attraktiva tätorter
Utveckla tätorterna som hela samhällen med blandade och trygga livsmiljöer,
utvecklande mötesplatser och god infrastruktur för cykel och kollektivtrafik
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att åka vidare till jobbet med en snabb buss. På så
sätt blir inte bara tillgängligheten till arbete större
oavsett var man bor i kommunen, dessutom tillför
boende på landsbygden resandeunderlag som i sin
tur stärker utbyggnaden av kollektivtrafiken.

En livsmiljö som är levande och
mångfunktionell
Livskraftig landsbygd. Stora delar av Lekeberg består av mindre samhällen och landsbygd som i takt
med urbaniseringen har avfolkats med minskad
service som följd. Planeringen behöver förbättra
möjligheten att bo och arbeta på landsbygden
genom utvecklade länkar till kollektivtrafiken och
till service i tätorterna, och förbättrade förut
sättningar för bredband och bostadsbyggande.
Attraktiva tätorter. Att leva på en plats handlar
inte bara om att bo utan om hela livsmiljön. Livs
miljön behöver vara levande, trygga, utvecklande
och funktionella om vi ska trivas. Planeringen
behöver till exempel stödja utveckling av annat- än
gång- och cykelbanor, mötesplatser, funktions-

"Planeringen behöver
förbättra möjligheten att
bo och arbeta på landsbygden
genom utvecklade länkar
till kollektivtrafik och
service"
blandade miljöer och blandning av olika typer av
bostäder, kulturarv och rekreationsområden.
Planering i dialog. Samhällsplanering berör många
och det finns många olika erfarenheter, tankar
och perspektiv på vad som är ett levande och
mångfunktionellt samhällsbyggande. Därför är det
viktigt att vinnlägga sig om en bra dialog invånare,
företag, organisationer och andra intresserade och
berörda i planeringen. Särskilt viktigt att uppmärk
samma berörda grupper som sällan gör sig hörda i
samhällsplaneringen.

Övergripande utvecklingsstruktur
Utgångspunkter och utmaningar
Det ömsesidiga och ökande beroendet mellan
olika delar av världen har resulterat i att inte bara
landsbygden utan också mindre städer och större tätorter tappar invånare till tillväxtregionerna.
De starka regionerna växer medan befolkningen i
områden som ligger längre bort minskar. Snabba
förbindelser som ger ökad närhet till de starka
regionerna har därför blivit den viktigaste tillväxtfaktorn, se Övergripande drivkrafter på sid 8.
Storstadskoncentrationen leder också till att
resandet ökar kraftigt. I Lekeberg har utpendlingen över kommungränser ökat med 15 procent de
senaste tio åren. Idag pendlar hela 43 procent av de
Lekebergsbor som arbetar till Örebro kommun och
ytterligare 19 procent till andra kommuner. Genom
förbättrade pendlingsmöjligheter kan fler bo kvar
eller bosätta sig i kommunen och samtidigt ha till-

"Den viktigaste faktorn för
att underlätta för pendling
är att få ner restiderna
med kollektivtrafik"
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gång till en stor arbetsmarknad, och företagen får
lättare att kompetensförsörja sina verksamheter.
Den viktigaste faktorn för att underlätta för pend
ling är att få ner restiderna med kollektivtrafik, se
Läge och kommunikationer på sid 14.
Transporternas andel av de totala utsläppen av
växthusgaser har ökat och uppgår nu till över 30
procent i Sverige. Trots teknikutveckling och större
andel fossilfria bränslen kommer utsläppen av
koldioxid från transportsektorn att fortsätta öka
på grund av de ökande transportmängderna. En
trolig utveckling är att det generellt blir dyrare att
förflytta sig med bil och att parkera i städerna, och
att tillgången till bra kollektivtrafik blir en förutsättning för att bosätta sig på en plats.
Samtidigt håller arbetslivet på att förändras, genom att teknikutvecklingen förändrar vårt sätt att
bo och arbeta. Allt fler yrken blir platsoberoende
och det blir lättare att välja att bo längre bort från
arbetsplatsen, pendla vissa dagar och kommunicera
digitalt andra dagar.
För Lekebergs del skapar detta nya möjligheter.
Kommunen ligger mycket nära regionens tillväxt
motor Örebro. Det växande distansarbetet kan
tillsammans med en effektivare kommunikations
struktur för kollektivtrafik medföra att restiderna

till de delar av kommunen som ligger längre ifrån
Örebro blir attraktivare. Med en ny järnväg och
kortare restider mellan Oslo och Stockholm, ökar
dessutom möjligheterna att bo i Lekeberg och
pendla dagligen till exempelvis Karlstad eller Västerås inom en timme. Till Stockholm kommer man
kunna pendla inom en timme och tre kvart från
större delen av kommunen.

Utvecklingsstrategi
För att ta vara på de möjligheter som läget i regionen ger, och få till stånd en långsiktigt hållbar
utveckling av hela kommunen, kan följande strategier formuleras som grund för den övergripande
utvecklingsstrukturen för Lekeberg:
Bygg en stark struktur. Avgörande för en hållbar
utveckling av hela kommunen är hur väl integrerad
kommunen blir med omgivande arbetsmarknader,
genom utvecklade kommunikationer från och till
olika delar av kommunen. Det regionala samarbe
tet och förmågan att tänka förbi kommungränser
na i planeringen spelar stor roll för att uppnå detta.
En viktig del av utvecklingsstrategin är därför att
bygga en stark struktur som drar nytta av och för
stärker läget i regionen, på ett sätt som tillgänglig
gör hela kommunen.
Samordna bebyggelse och kommunikationer.
En förutsättning för en stark struktur är att plane
ringen för bebyggelse, kollektivtrafik och service
samordnas så att de förstärker varandra. För att
öka underlagen för en effektiv kollektivtrafik i
huvudstråken, behöver tillkommande bebyggelse
i första hand lokaliseras lägen som ansluter på ett
bra sätt till stråken. Dessutom behöver ett stom
nät av bytespunkter, kompletteringstrafik och an
slutande bil- och cykelvägar utvecklas. Detta ökar
tillgängligheten och boendemöjligheterna i hela
kommunen, inte bara för pendlare utan också för
unga och andra grupper utan bil.
Kraftsamla i stråken. I huvudstråken för kommu
nikationer behöver snabb kollektivtrafik priorite
ras, genom att vägstandarden successivt höjs och
kollektivtrafiken byggs ut. Strategiska satsningar
i huvudstråken ger snabba kommunikationer för
människor och varor, och förbättrar kraftigt förut
sättningarna för att fler människor och företag ska
kunna bo och verka i kommunen. Genom att pla
nera för en utveckling som bygger på större andel
kollektivtrafikresande, kan tillväxten ske utan att
belastningen på miljön ökar i motsvarande grad.
Länka samman. Med hjälp av genomtänkta länkar
mellan starka stråk och övriga delar av kommunen,

förstärks tillgången till bra kommunikationer inte
bara i själva stråken utan i hela kommunen. Bilen är
viktig för tillgängligheten på landsbygden, men den
behöver inte följa med på hela resan in till staden,
där den tar plats och kostar pengar att parkera. Det
ska vara lätt och attraktivt att ta bilen eller cykeln
till en bytespunkt för att därefter ta sig vidare med
kollektivtrafik den längre delen av resan, oavsett
var man bor i kommunen.

"Strukturbilden beskriver
vilka samband som behöver
förstärkas för att skapa en
stark struktur som drar
nytta av och förstärker läget
i regionen, på ett sätt som
ger en hållbar utveckling av
hela kommunen"
Strukturbild
Strukturbilden beskriver vilka kommunikations
samband som behöver förstärkas för att skapa
en stark struktur som drar nytta av och förstärker
läget i regionen, på ett sätt som skapar bra förutsättningar för en utveckling av hela kommunen.
Syftet med strukturbilden är att förtydliga kommunens prioriteringar både för den egna plane
ringen och i dialogen med andra aktörer och sam
verkansparter. Med hjälp av strukturbilden blir det
tydligt var kommunen ser de största utvecklings
möjligheterna och är beredd att göra satsningar för
att främja en hållbar utveckling av kommunen.

Huvudstråk
Stommen i strukturbilden för den övergripande
utvecklingsinriktningen är de tre huvudstråken,
vilka i sin tur kompletteras och förstärks av bytes
punkter, länkstråk och bebyggelse, se figur 35.
De tre huvudstråken har olika karaktär: ett inter
regionalt stråk, ett regionalt stråk och ett delregio
nalt stråk, begrepp som speglar de relationer de i
första hand är tänkta att stödja och som utgår från
den regionala strukturbilden. Syftet med huvudstråken är att förstärka viktiga regionala samband
på ett sätt så att hela kommunen kan dra nytta
av närheten till och tillväxtmöjligheterna i Örebro
arbetsmarknadsregion.
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terad strukturbild
efter styrgrupp
2021-06-15

terad strukturbild
efter styrgrupp
2021-06-15

terad strukturbild
efter styrgrupp
2021-06-15

Länkar

"Huvudstråken är
stommen i strukturbilden"

För att öka tillgängligheten från hela kommunen till
den snabba kollektivtrafiken i stråken och en större
arbetsmarknadsregion, har inte bara själva stråken
utan också länkarna en viktig roll. Länkarna består
dels av länkstråk, dels av bytespunkter. Bytespunkterna är strategiska platser i huvudstråken för byte
mellan olika trafikslag. De behöver vara attraktiva
och hålla god standard. Det ska vara bekvämt,
tryggt och säkert att lämna bilen eller cykeln för
att åka vidare med kollektivtrafik för den längre
delen avÖrebro
resan. Strukturbilden innehåller mindre,
större
bytespunkter och en ev framtida pendel
Flygplats
station, se figur 35.

Interregionalt stråk. E18-stråket knyter
samman Lekeberg med Karlskoga, Karlstad och
Karlskoga
Garphyttan
Oslo i västlig riktning,
Degerfors och med Örebro, VästerSvenshyttan
ås, Eskilstuna och Storstockholm i östlig riktning.
Resandet sker idag framför allt med bil, men också
Lanna
med buss som stannar i Klunkhyttan,
Lekhyttan
Lekhyttan
och vid Lanna motorvägshållplats.
Stråket är också
Kinkhyttan
en viktig transportled för gods, med anslutningarHidingebro
Brohyttan
vid Leken, LekhyttanTryggeboda
och Lanna/Vintrosa.
I stråket
Vekhyttan
GropenFjugesta Norra
ska snabb kollektivtrafik från punkt till
punkt
(tåg
Folkavi
Kvistbro
och anslutningsbussar)
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Planering enligt strukturbilden
Genom att utveckla bebyggelse och infrastruktur i
enlighet med strukturbilden, skapas bättre förutsättningar inte bara för orterna i huvudstråken
utan också för länkade orter och omgivande landsbygd. Med utgångspunkt från strukturbilden bör
det fortsatta planeringen ha följande inriktning:
Förstärk resandeunderlagen
För att kollektivtrafiken ska vara långsiktigt bärkraftig, är det nödvändigt att satsa offensivt och
målmedvetet på att förbättra resandeunderlagen,
genom att underlätta för fler att använda kollektivtrafik istället för bil, för den längre delen av
resan. Ju fler som använder kollektivtrafiken desto
högre kan standarden bli. Resandeunderlagen
förstärks framför allt av att ny bebyggelse kommer
till i bra kollektivtrafiklägen, och av hög standard i
stråk och bytespunkter.
Lokalisera ny bebyggelse till utvecklingsorterna
Nya sammanhängande områden för bostäder och
blandad bebyggelse bör lokaliseras till utvecklings
orterna, så att resandeunderlagen förstärks. Dessa
ligger strategiskt i huvudstråket genom kommunen, se figur 35. Byggande kan också ske längre
ifrån stråken. Det förstärker successivt resandeunderlagen och ger ökad tillgängligheten till arbets
marknad och service, i takt med att bytespunkter
och länkstråk utvecklas i stråken.
Prioritera standarden i stråken
En attraktiv kollektivtrafik behöver ha god framkomlighet, hög turtäthet och samordnade tidtabeller för att fungera för arbets- och studie
pendling, vilket i sin tur är en förutsättning för
en hållbar befolkningstillväxt i kommunen. Väg
standarden har stor betydelse för hög framkomlighet och trafiksäkerhet i stråken. Samfinansiering av
extra angelägna åtgärder i transportsystemet kan
bli nödvändig för att skynda på utvecklingen.
Gör bytespunkterna attraktiva
Med attraktiva bytespunkter till kollektivtrafiken
i huvudstråken, behöver man inte ta bilen hela
resan, och andelen biltrafik kan minska totalt sett.
Det ska vara tryggt och enkelt att byta transport

slag under resan. På så sätt kan bebyggelse på
landsbygden förstärka kollektivtrafikunderlagen i
huvudstråken och hela kommunen får tillgång till
en större arbetsmarknad vilket ökar boendeattraktiviteten både för Lekebergsbor och potentiella
inflyttare.
Bygg tätare och närmare
Genom att bygga tätare och närmare service och
kollektivtrafik, minskar avstånden mellan olika
funktioner och tillgängligheten ökar. Det underlättar för kollektivresande, cykling och gång, och
gör de tekniska försörjningssystemen mer effektiva
och robusta. En tätare bebyggelse leder också till
att offentliga rum blir mer levande, och till en bättre markhushållning. Vad som uppfattas som tätt är
olika på olika platser och från person till person.
Utgångspunkterna för all bebyggelseplanering
bör vara den unika platsens förutsättningar och
identitet, så att de kvaliteter som gör ett område
attraktivt inte byggs bort.
Komplettera och förnya befintlig bebyggelse
I första hand bör ny bostadsbebyggelse lokaliseras till områden som redan idag kan erbjuda bra
service, infrastruktur och tillgänglighet till kollek
tivtrafik, och i andra hand till nya områden där
liknande förutsättningar går att utveckla. Komplet
tera hellre befintliga centrum- och bostadsområ
den med funktioner och bebyggelsetyper som
saknas, än att bygga helt nya områden. På så sätt
blir bebyggelsen mindre utspridd, men också mer
komplett och uppblandad. Det blir lättare att göra
enstaka bostadstillskott och bebyggelsen kan utvecklas successivt i takt med efterfrågan.

"Utgångspunkterna
för all bebyggelseplanering
bör vara den unika platsens
förutsättningar och identitet,
så att de kvaliteter som gör
ett område attraktivt
inte byggs bort"
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Hållbar utveckling
av tätorterna
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Fjugesta
Förutsättningar
Funktion
Fjugesta är med sina 2 400 invånare, höga servicenivå och centrala läge, huvudorten i Lekeberg. Här
finns bästa utbudet av kommunal och kommersiell
service i kommunen, i form av till exempel F-9-skola, bibliotek, kommunhus, vårdcentral, badanläggning, återvinningscentral, banker och apotek. I
Fjugesta finns också kommunens största verksamhetsområden med många samlade arbetsplatser.
Förutsättningarna för pendling till den regionala
arbetsmarknaden i Örebro är goda, med en expressbussförbindelse som tar cirka 30 minuter.

"Fjugesta är Lekebergs
huvudort med stort utbud
av service"
I Fjugesta finns ett tydlig centrum med olika
servicefunktioner samlade kring Storgatan. Idag är
det generellt svårt att behålla kommersiell service
både i mindre tätorter och i större städer, framför
allt på grund av centralisering och ökande e-handel. Detta medför i sin tur att centrum successivt
töms på innehåll och att det blir svårare upprätthålla en attraktiv och levande miljö med naturliga
mötesplatser och en blandning av funktioner som
människor dras till. En sådan utveckling kan i viss
mån motverkas genom en fortsatt utveckling
av bostäder, hållplats för kollektivtrafik, service
och andra funktioner som stärker liv och rörelse
i centrum. Att möjliggöra för verksamhetslokaler
i bottenplan på bostadshus i de mest centrala
delarna förstärker också möjligheterna att lokalisera servicefunktioner, ideella och kommersiella
verksamheter till centrum.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Fjugesta föreslås därför vara att:
▪ förstärka Fjugesta roll som huvudort genom att
ny kommunövergripande service lokaliseras hit
▪ förstärka förutsättningarna för centrumutveckling och ett levande centrum genom att lokalisera bostäder med möjlighet till verksamhetsloka-
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ler i bottenplan, huvudhållplats för kollektivtrafik
och annan service till Storgatan

Karaktär
Fjugesta har medeltida anor och ligger längs med
Letstigen, den medeltida pilgrimsleden och landsvägen som förband Mälardalen med Norge. Den
ursprungliga byn låg vid korsningen mellan Letstigen och Kyrkvägen/Fjugesta byväg. Municipalsamhället Fjugesta växte fram runt järnvägsstationen
på Svartåbanan som invigdes 1897.
Fjugesta är en sammanhållen ort med "stadsmässig"
kvartersstruktur och tydlig avgränsning mot det
omgivande landskapet. Den har karaktären av trädgårdsstad, med omfattande villabebyggelse från
olika tidsskeden. Banvallen, stationsområdet och
de äldre industrilokalerna i centrum visar på ortens
industrihistoria kopplad till järnvägen. I Fjugesta är
gatu- och bebyggelsestrukturen generellt värdefull med byggnader i tydligt avläsbara årsringar ut
från centrum där bland annat tomterna varierar i
storlekar.
Efter att järnvägen avvecklades i början av 1990-talet har centrumkärnan förtätats och fått en mer
urban karaktär med bland annat ett nytt torg och
flerbostadshus i fyra till fem våningar. Det finns
fortfarande en del tomma verksamhetsytor kvar
i centrala lägen där det bör finnas utrymme för
ytterligare förtätning av bebyggelsen, främst i ett
stråk som löper i riktning norr och söder om torget, längs med Storgatan. Inom detta område bör
flerfamiljshus kombinerat med service och publika
funktioner vara inriktningen.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Fjugesta föreslås därför vara att:
▪ bevara befintliga bebyggelse- och gatumönster
och undvika att bredda de ursprungliga rutnätsgatorna eller infartsvägarna
▪ behålla den samlade och tydligt avgränsade
bebyggelsekaraktären, framför allt i relation till
jordbrukslandskapet
▪ förstärka Fjugestas stadsmässiga karaktär med
en högre bebyggelsetäthet än i övriga tätorter,
avgränsade gaturum och ett levande centrum

Andra förutsättningar för bebyggelse
utveckling
I Fjugesta är det relativt ont om mark att bygga på
eftersom samhället avgränsas av väg 204 i väster,
och av värdefull jordbruksmark i norr, öster och
söder. När samhället växer bör det därför ske med
hushållning av de markytor som finns, och att ny
bebyggelse i första hand utvecklas genom försiktig
förtätning av befintlig bebyggelse, i andra hand
genom att ta nya områden i anspråk.
Väg 204 är en viktig huvudled genom kommunen
där framkomligheten är av stor betydelse för Lekebergs utveckling. Vägen har en gång i tiden flyttats
ut från Fjugesta (Knistavägen) för att minska påverkan från buller och luftföroreningar och för att öka
framkomligheten, och det är därför olämpligt att
släppa fram ny bebyggelse på andra sidan vägen så
att den blir inbyggd igen. Om man ändå bedömer
det som nödvändigt att gå över vägen med ny bebyggelse, till exempel för att det inte finns någon
annan mark att tillgå, kräver det stora investeringar
i form av avfarter och separerade trafikövergångar
med hög trafiksäkerhet och tillgänglighet för att

samhället inte ska bli tudelat. Längs med vägen
finns också risk för bullerpåverkan.
Möjligheterna att bygga på jordbruksmark är idag
mycket begränsade, och behöver motiveras väl
för att kunna komma till stånd. Endast om det är
frågan om ett väsentligt samhällsintresse och detta
inte kan lokaliseras till annan mark kan exploatering
på jordbruksmark tillåtas enligt miljöbalken. I Fjugesta kan det bli nödvändigt att ta jordbruksmark i
anspråk för ny bebyggelse om samhället ska kunna

"Möjligheterna att
bygga på jordbruksmark
är idag mycket
begränsade"
möta efterfrågan på bostads- och verksamhetsmark. För att minimera detta är det viktigt att
markanvändningen blir så effektiv som möjligt med
relativt hög täthet, anpassad till orten. Utrymmes-

Figur 36. Fjugesta vid mitten av 1800-talet. Källa: Häradsekonomiska kartan från 1864-1867 (Knista J112-64-4 och Edsberg J112-64-9),
historiskakartor.lantmateriet.se.
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krävande verksamheter och stora villatomter bör i
första hand inte lokaliseras till Fjugesta. De områden där det trots det kan vara motiverat att ta
jordbruksmark i anspråk för tätortsutveckling är:
▪ i norra Fjugesta, närmast bebyggelsen, mellan väg
204 och Knistavägen (väg 561)
▪ i östra Fjugesta, mellan Knistavägen (väg 561) och
Lillån
▪ i södra Fjugesta, närmast bebyggelsen, mellan
(väg 518) och Fjugesta byväg (väg 524)
▪ i sydvästra Fjugesta, närmast bebyggelsen, sydväst om (väg 518)
Samtidigt är det viktigt att en förtätning av bebyggelsen inte äventyrar värden och kvaliteter som
behövs för att Fjugesta fortsatt ska vara en attraktiv livsmiljö. Ett exempel är tillgången till parker,
sammanhängande rekreationsstråk och strövområden i skog, vilket det finns ont om i Fjugesta,
och som därför behöver utvecklas i det fortsatta
arbetet. Ett annat är olika kulturhistoriska värden
och sociala värden som till exempel mötesplatser
som på samma sätt behöver värnas och utvecklas i
balans med bebyggelseutvecklingen.

Vilka är de bästa
rekreationsområdena
i Fjugesta?
I Fjugesta finns väl utbyggt kommunalt verksam
hetsområde för vatten och avlopp, som nya
bebyggelseområden kan anslutas till.
Pågående klimatförändringar ökar risken för bland
annat övervämningar vid skyfall och stigande
vatten från sjöar och vattendrag, vilket i sin tur
kan öka skredriskerna. I Fjugesta förekommer viss
skredrisk bland annat i de östra och södra utkanterna av tätorten, där det också finns lågpunktsområden som riskerar att översvämmas vid skyfall.
Den skyfallsmodellering som genomförts visar
också på risk för höga flöden på befintliga gator
vid extrema skyfall. Vid åtgärder i befintlig bebyggelse och planering av ny bebyggelse är det därför
viktigt att undersöka och förebygga sådana risker,
till exempel genom stabilitetsutredningar, minskad
andel hårdgjord mark och genomtänkta dagvattenlösningar.
I Fjugesta har naturlig förekomst av arsenik upptäckts på en plats och undersökningar har påbör-
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jats för att bedöma omfattningen av detta. Tills vidare behöver all bebyggelseutuveckling föregås av
miljötekniska markundersökningar för att utesluta
hälsovådliga förekomster på fler platser i Fjugesta.

"Klimatförändringarna
ökar risken för bland annat
övervämningar vid skyfall och
stigande vatten från sjöar
och vattendrag"
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Fjugesta föreslås därför vara att:
▪ hushålla med markresursen och utveckla ny bebyggelse i första hand genom försiktig förtätning
av befintlig bebyggelse, i andra hand genom att
ta ny mark i anspråk
▪ planera för en tätare bebyggelsestruktur närmare
centrum och hållplatser för kollektivtrafik
▪ undvika att lokalisera utrymmeskrävande verksamheter och stora villatomter till Fjugesta
▪ vara restriktiv med utbyggnad på jordbruksmark
och att när så ändå behöver ske använda marken
yteffektivt och med relativt hög täthet
▪ verka för fortsatt hög framkomligheten på väg
204 och vara restriktiv mot att planera för sammanhållen bebyggelse väster om vägen
▪ beakta risk för bullerpåverkan vid byggnation i
anslutning till väg 204
▪ förtäta bebyggelsen med hänsyn till den befintliga omgivningens karaktär och läsbarhet
▪ säkerställa behovet av närrekreation och sammanlänkade grönområden
▪ identifiera och förebygga risker för översvämningar och skred vid åtgärder i befintlig bebyggelse och planering av ny bebyggelse
▪ utesluta hälsovådliga förekomster av arsenik
i marken genom att all bebyggelseutveckling
föregås av miljötekniska markundersökningar och
förebyggande åtgärder

Vad tycker du är
viktigt att tänka på när
Fjugesta växer?
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Figur 37. Kollektivtrafik i
Fjugesta. Förslag som underlag
för dialog.
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Kommunikationer
Restider och målpunkter
En viktig målpunkt för resor till och från Fjugesta är
arbetsplatser och service i Örebro, där nästan hälften av alla Lekebergsbor jobbar (43 procent 2018).
Väg 204 och E18 medger mycket bra restider, cirka
25 minuter med bil eller 30 minuter med expressbuss till centrala Örebro. Till Kumla och Hallsberg
dit buss saknas, är restiden 20 resp 25 minuter, och
till Karlskoga cirka 30 minuter med bil. Restiderna
inom kommunen är korta och det finns buss till
övriga tre tätorter. Till Lanna tar den 10 minuter, till
Gropen 5 minuter och till Mullhyttan en kvart från
Fjugesta.
För att fler ska välja bussen istället för bilen behöver bussen passera viktiga målpunkter och större
bostadsområden i Fjugesta, och samtidigt ha en rak
väg genom bebyggelsen för att restiderna inte ska
bli för långa. Med kollektivtrafiken som stomme
är det i sin tur viktigt att nya samlade bostadsområden och målpunkter lokaliseras till platser där
tillgängligheten till kollektivtrafik är god. På så sätt

förbättras samtidigt resandeunderlagen vilket i
förlängningen ger ett bättre reseutbud.
För resor inom Fjugesta är de viktigaste målpunkterna: centrum, hållplatser, livsmedelsbutiker, vårdcentralen, idrottsplatsen, Sannabadet, Lekebergsskolan och förskolorna. I Fjugesta är avstånden
korta och genom att prioritera framkomligheten
för fotgängare och cyklister kan andelen som väljer
gång och cykel öka.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Fjugesta föreslås därför vara att:
▪ prioritera kollektivtrafikens framkomlighet
genom Fjugesta för att hålla nere restiderna i
stråket
▪ lokalisera och planera ny sammanhållen bebyggelse och viktiga målpunkter så att god tillgänglighet till kollektivtrafiken uppnås
▪ höja framkomligheten för fotgängare och cyklister framför allt till och från viktiga målpunkter,
hållplatser och samlad bostadsbebyggelse
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Kollektivtrafik
Att resa kollektivt på sträckor där många människ
or reser samtidigt är en viktig del av ett hållbart
transportsystem, dels för att minska miljöbelast
ningen, dels för att det utrymme som används på
vägar, parkeringar och allmänna platser minskar.
Bilens utrymmeskrav är särskilt tydlig i städerna,
men också till exempel på vägar och gator där
framkomligheten för kollektiv- och cykeltrafik
behöver förbättras.
För att öka andelen kollektivresor behöver det vara
snabbt och smidigt att åka kollektivt, och restiderna behöver konkurrera på ett bättre sätt med bilen
än idag. Det behöver också vara lätt och tryggt
att byta mellan olika trafikslag, till exempel att ta
bilen eller cykeln till en pendelparkering och ta sig
vidare med buss därifrån.

"För att öka kollektivresandet
behöver det vara snabbt och
smidigt att åka kollektivt"
Det är Region Örebro län som är huvudman för
kollektivtrafiken i linjenätet, men kommunen har
genom dialog, samarbete och medvetna satsningar
för att förbättra resandeunderlagen mm, möjligheter att påverka trafikering och utformning av
kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken i stråket Fjugesta-Örebro (linje
513) trafikeras av en expressbuss med hög turtäthet (som mest kvartstrafik) och bra restider. Den
går genom Fjugesta via Knistavägen-BergsgatanStorgatan-Letstigen. Detta är en sträckning som
fångar upp centrum och de flesta större målpunkterna i Fjugesta, samtidigt som det är en relativt rak
väg genom tätorten. För att uppnå korta restider
och god tillgänglighet, kan hållplatslägena också
behöva justeras och eventuella framkomlighetåtgärder göras i gatorna.
Pendelparkeringar finns vid Irsta och vid Sannabadet. De har en viktig funktion både för omgivande
landsbygder och för Fjugesta och behöver ha goda
möjligheter till trygg parkering för bil och cykel.
Övriga hållplatser ska i första hand kunna nås av
fotgängare och cyklister. För att kollektivtrafiken
ska få hög tillgänglighet behöver alla hållplatser
kunna nås med sammanhängande gång- respektive
cykelbanor, och ha möjligheter till trygg cykelparkering. Pendelparkeringarna bör utöver det,
utvecklas ytterligare med bilparkering, laddmöjlig-
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heter, restidsinformation och andra funktioner för
att underlätta för kollektivresande.
Kopplat till den övergripande utvecklingsstrukturen för Lekeberg, se avsnitt Övergripande utvecklingsstruktur ovan, arbetar kommunen för att
kollektivtrafiklinjerna 513 och 527 ska bli en och
samma linje för att förbättra förutsättningarna för
kollektivresande i Mullhyttan, Gropen-Kvistbro
och omgivande landsbygder. Detta gör det också
möjligt att ta bussen till centrala Fjugesta från denna del av kommunen vilket ger tillgång till bättre
service samtidigt som serviceunderlaget i Fjugesta
förstärks. Ett annat långsiktigt mål är att återupprätta en kollektivtrafiklinje till Kumla/Hallsberg.

Vad skulle få dig att åka
mer buss istället för bil?
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Fjugesta föreslås därför vara att:
▪ prioritera kollektivtrafikens tillgänglighet och
framkomlighet
▪ lokalisera ny bebyggelse så att den stärker resandeunderlaget och att tillgängligheten till kollektivtrafiken blir god
I översiktsplanen föreslås för Fjugesta att:
▪ utbyggnad av huvudcykelleder till pendelparkeringar prioriteras högt
▪ sammanhängande gång- respektive cykelbanor,
och trygg cykelparkering byggs ut till alla hållplatser
▪ pendelparkeringarna utvecklas med bland annat
regn- och vindskyddande väntkurer, laddmöjligheter och trygg cykel- och bilparkering
▪ hållplatslägena på framför allt på Storgatan och
Letstigen ses över för att optimera restider i
stråket och tillgänglighet till hållplatser

Gång- och cykeltrafik
Att kunna ta sig fram till fots eller med cykel är en
annan viktig del av ett hållbart transportsystem.
Gång dominerar på korta avstånd för att sedan
avta vid cirka två kilometer, medan cykling har po
tential för allt längre distanser i takt med teknik
utvecklingen. Det tar ungefär en halvtimme att
ta sig 8-10 kilometer med vanlig cykel, eller 12-15
kilometer med elcykel. Det betyder att man med
lätthet kan ta sig genom hela Fjugesta till fots, till

Lanna med cykel eller till Mullhyttan med elcykel,
om det finns gena och trafiksäkra gång- och cykelbanor att ta sig fram på.
Idag är det lätt att ta sig med bil till olika målpunkter i Fjugesta, men inte lika lätt med gång och
cykel. I Fjugesta är avstånden korta och man når i
stort sett hela Fjugesta på 6-8 minuter med cykel
oavsett var man bor. Men för att välja cykeln till
hållplatsen eller jobbet behöver det vara lätt och
trafiksäkert att ta sig fram, och tryggt att parkera
cykeln. På samma sätt behöver det vara lätt och
trafiksäkert att gå.
Förbättrade möjligheter att gå och cykla har stor
betydelse både för vardagsresande till jobb och
skola, och för hälsa och rekreation. Viktiga faktorer
för att kunna cykla snabbt och säkert till skola och
arbetsplatser är att cykelbanorna är sammanhängande, separerade, gena och fria från hinder, och att
övergångarna prioriteras i förhållande till övrig trafik. När det gäller rekreationscykling har färdvägsmiljön större betydelse, medan snabbheten inte är
lika viktig. Därför bör man skilja på pendlingscykelstråk och rekreationscykelstråk i planeringen.

"Bättre möjligheter
att gå och cykla har stor
betydelse för vardagsresande
till jobb och skola, och för
hälsa och rekreation"
Till pendlingscykelstråken hör kommuncykelstråk
et, som är ett snabbt och gent cykelstråk mellan
tätorterna, och huvudcykelstråk tätort, som kompletterar kommunstråket i de viktigaste pendlingsrelationerna mellan målpunkter inne i tätorterna.
Kommuncykelstråket bör gå genom Fjugesta via
Knistavägen, banvallen, torget, Stickspåret och
vidare på banvallen mot Gropen, se figur 38. Tillsammans med detta bör följande huvudcykelstråk
utvecklas för att underlätta för cykling i tätorten:
▪ Ett västligt stråk på Vallgatan
▪ Ett östligt stråk på Tegelbruksgatan och dess
föreslagna förlängning norrut
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Figur 38. Gång- och cykeltrafik
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▪ Ett nordligt öst-västligt stråk på Bergsgatan

Biltrafik

▪ Ett centralt öst-västligt stråk på Tegelslagargatan/Tegelgatan/Sveagatan, ny länk mellan Sveagatan-Bergavägen och södra delen av Bergavägen,

Bilen kommer fortsatt spela en viktig roll för resandet, framför allt till och från platser utan kollektivtrafik eller möjligheter att cykla eller gå. Särskilt
utanför stråken och tätorterna har bilen stor
betydelse för tillgängligheten, men där är konkurrensen om utrymmet inte lika stor som i tätorter
och huvudstråk där bussar, gods och cykeltrafik
behöver ta plats.

▪ Ett sydligt öst-västligt stråk på väg 518 mot
banvallen, ny länk genom södra Fjugesta mot
Fjugesta byväg och Fjugesta byväg/södra delen
av Kyrkvägen
Utöver dessa huvudstråk behövs kompletterande
cykelvägar som binder samman bostadsgator med
huvudstråken, och sammanhängande rekreationsstråk för gång och cykel till exempelvis lekplatser
och rekreationsområden. Dessutom behöver väg
övergångar för gång och cykel ses över och trafik
säkras i den fortsatta cykelplaneringen.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Fjugesta föreslås därför vara att:
▪ utveckla en stomme med snabba och gena huvudstråk för arbets- och skolpendling med cykel
till viktiga målpunkter
▪ höja trafiksäkerhet och framkomlighet för fot
gängare och cyklister, genom att gång- och cykeltrafik separeras från varandra och från övrig trafik
i huvudcykelnätet
▪ prioritera framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter i övergångar över bilvägar i huvudcykelnätet
▪ se över behovet av trygg och säker cykelparkering vid hållplatser och andra målpunkter
▪ skapa ökad tydlighet för gång- och cykeltrafikanter genom skyltning, vägmålning mm
▪ underlätta för rekreation genom gång och cykling
I översiktsplanen föreslås för Fjugesta att:
▪ kommuncykelstråket går genom Fjugesta via
Knistavägen, banvallen, torget, Stickspåret och
och vidare på banvallen mot Gropen
▪ fem huvudcykelstråk ingår i det samlade huvudcykelnätet, vilka bör prioriteras i den fortsatta
cykelplaneringen utöver kommuncykelstråket, se
figur 38
▪ det samlade huvudcykelnätet successivt kompletteras med sammanbindande cykelvägar och
rekreationsvägar för gång och cykel, se figur 38

Vad skulle få dig
att cykla mer än idag?
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"Bilen kommer fortsatt
spela en viktig roll för resandet,
framför allt till och från
platser utan kollektivtrafik
eller möjligheter att
cykla eller gå"
Effektivare fordon och fossilfria bränslen minskar
successivt miljöbelastningen från bilar. Självkörande bilar och begränsningar för bilkörande i städerna förändrar våra resvanor, och det kommer bli allt
mindre attraktivt att ta med sig bilen hela vägen in
till staden för att arbeta, handla eller roa sig.
Inne i tätorterna kommer bilen att behöva prioriteras ner för att ge plats för gång-, cykel- och
kollektivtrafik med hög framkomlighet, i lägen där
det blir ont om plats. Det gäller framför allt gator
som är kollektivtrafikstråk och/eller ingår i huvudcykelnätet, se figur 38 och 39. Fjugesta har överlag
ganska generösa vägbredder vilket gör det lättare
för olika trafikslag att samsas på vägytan även om
de separeras. De gator där biltrafiken behöver
samsas med och anpassa sig till andra trafikslag
är framför allt Letstigen, Knistavägen, Storgatan,
Bergsgatan och Vallgatan.
Väg 204, Letstigen (564) och Knistavägen/Kyrkvägen/Tegelslagaregatan/Tegelbruksvägen (561/524)
har viktiga funktioner som genomfartsvägar för att
ta sig mellan olika platser i kommunen. Den östra
genomfartsvägen (561/524) är idag knixig och går
genom tätare bebyggelse och skolans område. Här
föreslås en ny länk mellan Tegelbruksvägen och
Knistavägen för att avlasta Kyrkvägen, skapa ökad
tydlighet och möjliggöra för ny bebyggelse öster
vägen.
På väg 204 är framkomligheten genom kommunen
högt prioriterad, varför föreslagen utbyggnad av
verksamheter på västra sidan om vägen inte får
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äventyra framkomligheten på vägen, se avsnitt
Andra förutsättningar för bebyggelseutveckling
ovan.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Fjugesta föreslås därför vara att:
▪ prioritera biltrafikens framkomlighet på genomfartslederna Väg 204, Letstigen (564) och Knistavägen/Kyrkvägen/Tegelslagaregatan/Tegelbruksvägen (561/524)
▪ prioritera upp gång-, cykel- och kollektivtrafik i
övriga delar av Fjugesta där det blir konkurrens

Väg 534

Kumla

Figur 39. Biltrafik i Fjugesta.
Förslag som underlag för
dialog.

om utrymmet, genom till exempel att biltrafiken
begränsas, enkelriktas och/eller hastighetsanpassas
I översiktsplanen föreslås för Fjugesta att:
▪ en ny väglänk i öster som förbinder Tegelbruksgatan med Knistavägen
▪ olika trafikslag separeras och cykeltrafiken ges
företräde vid övergångar i huvudcykelnätet
▪ kollektivtrafikens framkomlighet säkerställs på
Knistavägen, Bergsgatan, Storgatan och Letstigen

Bebyggelseutveckling
Bostäder och blandad bebyggelse
Hur mycket behöver Fjugesta växa för att möta
efterfrågan på bostäder? Det planeringsmål för en
hållbar befolkningstillväxt som föreslås för Fjugesta är att orten växer med cirka 790 invånare, från
2 400 till ca 3 200 inv, vilket motsvarar ett behov
av cirka 360 bostäder till år 2050, se figur 33. De
områden som pekas ut i översiktsplanen behöver
dock rymma något fler bostäder än planeringsmå-

let, eftersom enskilda markägare kanske inte väljer
att bebygga föreslagna områden.
Det finns efterfrågan på attraktiva villatomter i Fjugesta. Eftersom det inte är lämpligt att planera för
stora villatomter i Fjugesta, se avsnitt Förutsättningar ovan, behöver den fortsatta planeringen
arbeta med attraktivitet i andra former, till exempel goda kommunikationer, närhet till service och
rekreation, fin utsikt och hög bostadskvalitet. Även
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andra former av boendetyper kan vara attraktivt,
till exempel rad-/kedjehus i grupp med fina gaturum och lekmiljöer, lägenheter med stora terrasser
etc. Inriktningen för storlek på nya villatomter bör
vara ca 800-1000 kvadratmeter, se även avsnitt
Karaktär ovan.
Olika gruppers behov av bostäder behöver också uppmärksammas, till exempel ungas behov av
mindre bostäder och äldres behov av bekvämare
bostäder. Hur bostadsbehovet ser ut behöver kartläggas och följas upp successivt, och de bostadsprojekt prioriteras som kompletterar det befintliga
bostadsutbudet med bostadstyper och upplåtelseformer som saknas.
En viktig lokaliseringsfaktor för nya bostadsområden är närhet till hållplatser i kollektivtrafikstråk,
dels för att underlätta för de boende att ta sig
kollektivt till arbete, utbildning och service, dels
för att förstärka underlagen för en god kollektivtrafik i stråket.

"Det planeringsmål för
en hållbar befolkningstillväxt
som föreslås är att Fjugesta
växer med cirka 790 invånare
till år 2050"
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Fjugesta föreslås därför vara att:
▪ möjliggöra för byggnation av ca 360 nya bostäder
till år 2050
▪ använda mark som tas i anspråk effektivt och
bygga nya bostadsområden med relativt hög täthet, särskilt i lägen nära centrum och hållplatser
för kollektivtrafik
▪ använda 800-1000 kvadratmeter som riktstorlek
för villatomter i Fjugesta
▪ prioritera attraktivitet och hög boendekvalitet
vid utbyggnad av bostadsbebyggelse
▪ komplettera bostadsbeståndet med bostadstyper och upplåtelseformer som saknas
▪ utgå från närhet till goda kollektivtrafiklägen vid
lokalisering av ny bostadsbebyggelse
I översiktsplanen föreslås för Fjugesta att:
▪ bebyggelseområden motsvarande ca 290 bostäder möjliggörs i etapp 1 (till och med 2035), se
figur 40
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▪ bebyggelseområden motsvarande ytterligare ca
70 bostäder möjliggörs i etapp 2 (2036-2050), se
figur 40
▪ byggnation i etapp 2 sker först när etapp 1 är
färdigbyggt
▪ utbyggnadsriktningen på längre sikt (efter 2050)
är längs med banvallen mot Knista resp. Gropen,
se figur 40

Var tycker du är de bästa
platserna för Fjugesta
att växa på, och vilken
karaktär ska områdena ha?
Verksamheter
Efterfrågan på mark för verksamheter varierar, inte
bara med konjunkturerna utan också utifrån vilka
typer av verksamheter som vill etablera sig och/
eller expandera i kommunen och hur ytkrävande
verksamheterna är. Med utgångspunkt från att det
finns ett tryck på verksamhetsmark i Fjugesta och
befintliga verksamhetsområden redan är ianspråkstagna, behöver större områden för potentiellt
störande verksamheter pekas ut i översiktsplanen.
Verksamhetsområdena bör ligga i anslutning väg
204 för att underlätta för transporter och minimera behovet av tung trafik genom tätorten, och tas
i anspråk etappvis. Eftersom det är ont om mark
öster om väg 204, bedöms det på sikt vara nödvändigt att gå över vägen med verksamhetsmark.
En sådan utbyggnad bör ske samlat och först när
verksamhetsområden i etapp 1 är utbyggda. Det
kräver också åtgärder i väg för att få god tillgäng
lighet mellan bostäder och arbetsplatser med gång
och cykel, och samtidigt behålla hög framkomlighet och trafiksäkerhet på vägen.
Verksamheter som inte är störande för omgivningen och inte genererar mycket trafik, till exempel
frisör, fotvård, kiropraktik, kan med fördel integreras i områden med bostäder och blandad bebyggelse. På så sätt kan bostadsområdena bli livaktiga
under en större del av dygnet. Mer publika verksamheter och service bör i första hand lokaliseras
till centrum.
Verksamhetsområden pekas i första hand ut för
verksamheter som kan vara störande för omgivningen till exempel genom att de genererar tung
trafik eller påverkar omgivningen med buller eller
lukt. Ytkrävande eller mycket transportintensiva
verksamheter bör inte lokaliseras till föreslagna

verksamhetsområden i Fjugesta, utan i anslutningtill E18. Däremot kan verksamheter som genererar
viss trafik vara lämpliga i anslutning till väg 204, till
exempel partihandel eller handel med skrymmande varor, efter utredning hur detta ske utan att
framkomlighet och trafiksäkerhet på vägen äventyras. Detaljhandel ska i första hand lokaliseras till
centrum.

hällets behov av levande centrum, närhet mellan
bostäder och arbetsplatser etc
▪ kommande detaljplaner möjliggör lokalisering av
verksamheter som inte är störande för omgivningen till områden för bostäder och blandad
bebyggelse
I översiktsplanen föreslås för Fjugesta att:

Andra lämpliga verksamheter i utpekade verksamhetsområden är drivmedelsförsäljning, fordonsservice, bilprovning och andra serviceverksamheter,
tillverkning, lager, verkstäder och verksamheter
med behov av lokaler för material eller utrustning
så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

▪ verksamhetsområden motsvarande ca 20 hektar
möjliggörs nordost om befintligt verksamhetsområde i Berga i etapp 1, se figur 40

Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Fjugesta föreslås därför vara att:

▪ byggnation i etapp 2 sker först när etapp 1 är
färdigbyggt, och planeras samlat för att möjliggöra nödvändiga åtgärder i vägen. Området placeras
med avstånd till vägen och anpassas med hänsyn
till ev rekreationsvärden i området

▪ lokalisering av verksamheter sker med stor omsorg med hänsyn till verksamhetens art, påverkan
och behov av kommunikationer, liksom till sam-

▪ verksamhetsområden motsvarande ca 22 hektar
möjliggörs väster om väg 204 i anslutning till
befintligt verksamhetsområde i Berga i etapp 2,
se figur 40

Figur 40. Bebyggelseutveckling i Fjugesta. Förslag som underlag för dialog.
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Lanna
Förutsättningar
Funktion
Lanna har vuxit kraftigt de senaste åren och är idag
med sina ca 2 800 invånare kommunens största
tätort. Närheten till Örebro gör att Lanna framför
allt fungerar som en pendlarförort, med en inflyttning som drivits på framför allt av örebroare som
vill bygga eller köpa ett eget småhus. Förutsättningarna för pendling till Örebro är mycket goda,
med två bussförbindelser som tar cirka 20-30
minuter till resecentrum.
Med sitt strategiska läge och sin kraftiga tillväxt har
Lanna stor betydelse för kommunens utveckling.
Den över femtioprocentiga befolkningsökningen
på kort tid (2010-2019) har inneburit en stor tillväxt
av bostäder, skola och förskolor, samtidigt som
andra funktioner som är viktiga för en tätort, till
exempel kommersiell service, utbyggnad av cykelbanor och annan teknisk infrastruktur, inte hunnit
utvecklas i samma takt. Man skulle kunna säga att
Lanna har växtvärk och att planeringen inte riktigt
hängt med i den snabba utvecklingen.
Lanna bedöms även fortsättningsvis vara en viktig
tillväxtort i kommunen, och efterfrågan på bostäder är mycket stor. Samtidigt behöver utvecklingen ske i en takt och på ett sätt så att helheten blir
bra och utvecklingen hållbar både för de som bor
där idag och i ett längre perspektiv. För att fungera
i livets alla skeden behöver Lanna omvandlas till
en "hel" tätort med blandad bebyggelse, centrumfunktioner, mötesplatser, rekrationsområden och
väl fungerande infrastruktur.

Fjugesta/Förutsättningar ovan, kan en välutvecklad
centrumfuntion, där olika slags service och publika
verksamheter samlas, bidra till att utveckla Lanna
från en sovförort till en mångfunktionell livsmiljö,
där olika slags bostäder, service, arbetsplatser och
mötesplatser blandas.
Området öster om skolan föreslås som nytt läge
för en centrumfunktion, Det ligger centralt i
dagens Lanna, här finns redan skola och förskola,
bussen passerar och det finns mark för centrumutveckling. Platsen bör gestaltas med omsorg,
förslagsvis utformad med en torgyta för möten,
evenemang och aktiviteter, omgiven av en central
busshållplats och lokaler för service, publika verksamheter och gemensamma funktioner, gärna med
bostäder ovanpå.

Vad tycker du att ett
centrum i Lanna ska innehålla och var ska det ligga?
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ möjliggöra en fortsatt tillväxt av Lanna, men på
ett balanserat och hållbart sätt
▪ omvandla Lanna till en "hel" tätort med blandad
bebyggelse, mötesplatser, rekrationsområden
och väl fungerande infrastruktur
I översiktsplanen föreslås för Lanna att:

"Med sitt strategiska
läge och sin kraftiga tillväxt
har Lanna stor betydelse för
kommunens utveckling"
Trots sin storlek har Lanna idag inget tydligt
centrum. Av de butiker och verksamheter som
tidigare låg längs med Hidingevägen (väg 562) finns
bara någon enstaka kvar, och det finns mycket
begränsade möjligheter att utveckla området med
mötes-/torgplats och fler publika verksamhetslokaler och funktioner. Även om det idag generellt
sett är svårt att etablera kommersiell service, se
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▪ förutsättningar för utveckling av ett tydligt centrum skapas i området öster om skolan

Karaktär
Lanna har sitt ursprung i Lanna by som låg där väg
en från Fjugesta (väg 562) gick samman med riks
vägen från Karlskoga (väg 566) mot Örebro, men
Latorpsplatåns kustlinje har varit bebodd redan på
stenåldern. I det som nu är Lanna tätort fanns flera
byar, som efter laga skiftet på 1830-talet spreds ut
i landskapet. Vid mitten av 1800-talet började man
bryta kalk i större skala i Lanna. Med kalkbrytningen kom stenhuggerier och andra relaterade verksamheter, och på 1930-talet en cementfabrik, och
längs med riksvägen och Korsgatan utvecklades en

omfattande bostadsbebyggelse, fram till 1960-talet
då stenindustrin upphörde. På 1990-talet började
jordbruksmarken i området kring golfbanan i Vreta
att styckas av till villabebyggelse, och omvandlingen från lantlig småort till en större pendlarförort
satte fart.
Den snabba tillväxten av modern bebyggelse gör
att Lanna idag har en ganska splittrad karaktär, med
äldre småhusbebyggelse inbäddad i grönska längs
de gamla vägarna i öster och i väster, nya klungor
av moderna, stadsmässiga villor inkilade i det öppna mellanlandskapet, och skogsdungar och områden av jordbruksmark som betas eller ligger i träda
mellan bebyggelseklungorna. Gatorna är smala och
avstånden relativt stora, så mycket som ca fyra
kilometer i öst-västlig riktning.

"Denna snabba tillväxten
av modern bebyggelse gör att
Lanna idag har en ganska
splittrad karaktär"
Den fortsatta bebyggelseutvecklingen i Lanna föreslås ske med genomtänkta kompletteringar enligt
delvis olika principer för olika delar av Lanna:
▪ I de västra och östra delarna av Lanna, det vill
säga Hidinge/Skärmartorp och väg 562/Lannabruk, finns mycket av den äldre småskaliga
och lummiga karaktären kvar längs med vägarna,
vilken bör bevaras vid tillskott av ny bebyggelse.

Figur 41. Lanna vid mitten av 1800-talet. Källa: Häradsekonomiska kartan från 1864-1867 (Knista J112-64-4), historiskakartor.lantmateriet.se.
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▪ I den mellersta delen av Lanna, dvs området norr
och söder om skolan och Hidingevägen, har den
lantliga karaktären gått förlorad. Här kan bebyggelsen med fördel knytas samman ytterligare,
och området närmast skolan/nya centrum få en
tätare karaktär med kompletterande bostadstyper och funktioner.
Generellt sett bör Lannas rika naturmiljöer tas
tillvara och utvecklas som värdefulla kvaliteter
vid den fortsatta bebyggelseutvecklingen, liksom
spåren av Lannas historia som kan läsas i vägstrukturen, gruvbrotten och enskilda byggnader.

Vilka värden som finns
idag tycker du ska värnas
när Lanna växer?
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ bevara den småskaliga och lummiga karaktären i
östra och västra Lanna
▪ lokalisera ny bebyggelse huvudsakligen till den
mellersta delen av Lanna där bebyggelsen med
fördel kan knytas samman och ha en modernare
karaktär närmare centrum
▪ komplettera de centrala delarna av Lanna med
bostadstyper och funktioner som saknas i tät
orten, och med en tätare bebyggelsestruktur
▪ utveckla Lannas natur- och kulturvärden som en
resurs i den fortsatta bebyggelseutvecklingen

Andra förutsättningar för bebyggelse
utveckling
Trots att avstånden är stora och bebyggelsen relativt gles i Lanna, är tillgången på mark begränsad
eftersom det finns många konkurrerande intressen
att ta hänsyn till. Stora sammanhängande jordbruksmarker, höga naturvårdsintressen, avskärande vägar och kommungräns begränsar utbredningen av
tätorten. En alltför utbredd bebyggelse ger dess
utom mer trafik, längre avstånd till skola, hållplatser

"Möjligheterna att
bygga på jordbruksmark
är idag mycket
begränsade"
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mm, mer infrastruktur att bygga osv, Utgångs
punkten är med andra ord att markresursen är
begränsad och behöver användas genomtänkt och
yteffektivt.
En del av den obebyggda marken i Lanna är jord
bruksmark, där möjligheterna att bygga är mycket
begränsade, se avsnitt Andra förutsättningar för
bebyggelseutveckling under Fjugesta ovan. De
områden där det trots det kan vara motiverat att
ta jordbruksmark i anspråk för tätortsutveckling är:
▪ vid Backa i de centrala delarna av Lanna, mellan
Hidingevägen (väg 566), Skrantåsvägen och Mellangårdsvägen
▪ på södra sidan om Hidingevägen (väg 566), mellan
Carl-Jan Granqvist väg och Sälvenvägen (väg 565)
▪ norr om Hidingevägen (väg 566), mellan Garphytteån, golfbanan och den nya bebyggelsen vid
Inspelsgatan
▪ området på ömse sidor om väg 566 mellan Ängsgårdsvägen och Kroggården
I Lanna finns höga naturvärden och hela tätorten
ligger inom riksintresse för naturvård för Latorpsplatån. Det innebär att naturmiljön och de ekologiska förutsättningarna inte får ta skada vid en
exploatering av marken. Som underlag för den
fortsatta utvecklingen av Lanna har därför ett
grönstrukturprogram för naturvärden i Lanna tagits
fram som visar vilka områden som bör undantas
från bebyggelse.

"I Lanna finns
höga naturvärden och hela
tätorten ligger inom
riksintresse för naturvård"
E18 och gamla E18 (väg 691) i norr och väg 204 i
söder skär av Lanna i norr och i söder, och kan
innebära risk för bullerstörningar. Väg 204 är en
viktig huvudled genom kommunen där framkomligheten är av stor betydelse för Lekebergs utveckling. Vägen har en gång i tiden flyttats ut från
Lanna (väg 566) för att minska påverkan från buller
och luftföroreningar och för att öka framkomligheten, och det är därför olämpligt att släppa fram
ny bebyggelse på andra sidan vägen så att den blir
inbyggd igen. Åtgärder i vägen som medför försämrad framkomlighet till övriga delar av kommunen bör inte heller komma till stånd. Tillfartsvägarna och de lokala vägarna inne i Lanna är smala och
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Fjugesta

har svårt att räcka till för den ökade befolkningen,
och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är
låg. Detta är viktigt att komma tillrätta med i den
fortsatta utbyggnaden av Lanna, se avsnitt Kommunikationer nedan.

"Vägarna i Lanna är smala
och har svårt att räcka till"
I Lanna är det många som fortfarande har enskilda
lösningar för vatten och avlopp, och relativt liten
andel av bebyggelsen som ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA. I den fortsatta utbyggnaden av Lanna är det högt prioriterat att successivt
införliva hela tätorten i verksamhetsområdet.
Pågående klimatförändringar ökar risken för bland
annat övervämningar vid skyfall och stigande
vatten från sjöar och vattendrag, vilket i sin tur
kan öka skredriskerna. I Lanna förekommer viss
skredrisk bland annat i runt Garphytteån med
biflöden, där det också finns lågpunktsområden
som riskerar att översvämmas vid skyfall eller
stigande vatten. Vid åtgärder i befintlig bebyggelse och planering av ny bebyggelse är det därför
viktigt att undersöka och förebygga sådana risker,

Figur 42. Kollektivtrafik i
Lanna. Förslag som underlag
för dialog.

till exempel genom stabilitetsutredningar, minskad
andel hårdgjord mark och genomtänkta dagvattenlösningar.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ använda den begränsade markresursen genom
tänkt och yteffektivt
▪ bygga på ett sätt så att naturmiljön och de ekologiska förutsättningarna inte tar skada
▪ verka för fortsatt hög framkomligheten på väg
204
▪ beakta risk för bullerpåverkan vid byggnation i
anslutning till väg 204
▪ successivt utöka det kommunala verksamhetsområdet för VA till att omfatta hela tätorten
▪ identifiera och förebygga risker för översvämningar och skred vid åtgärder i befintlig bebyggelse och planering av ny bebyggelse

"Klimatförändringar ökar
risken för bland annat
övervämningar"
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Kommunikationer
Restider och målpunkter

Kollektivtrafik

Den viktigaste målpunkten för resor till och från
Lanna är arbetsplatser och service i Örebro, där
nästan hälften av alla Lekebergsbor jobbar (43
procent 2018). E18 och gamla E18 medger mycket
bra restider, cirka 20 minuter med bil till centrala
Örebro, eller 20-30 minuter med buss (513/514)
beroende på vilken buss man väljer. Till Fjugesta tar
det ca 10 minuter med bil eller buss.

Att resa kollektivt på sträckor där många människ
or reser samtidigt är en viktig del av ett hållbart
transportsystem, dels för att minska miljöbelast
ningen, dels för att det utrymme som används på
vägar, parkeringar och allmänna platser minskar, läs
mer i avsnitt Fjugesta/Kollektivtrafik.

En stor andel av resorna mellan Lanna och Örebro
bedöms ske med bil idag. För att fler ska välja bussen istället för bilen behöver hela resan vara snabb
och smidig. Bussen behöver passera viktiga målpunkter och större bostadsområden, och samtidigt
ha en gen och rak väg genom bebyggelsen för att
restiderna inte ska bli för långa. Med kollektivtrafiken som stomme är det i sin tur viktigt att nya
samlade bostadsområden och målpunkter lokaliseras till platser där tillgängligheten till kollektivtrafik
är god. På så sätt kan fler välja att resa kollektivt,
vilket i sin tur ger ett bättre reseutbud.

"För att fler ska välja bussen
behöver hela resan vara
snabb och smidig"
För resor inom Lanna är de viktigaste målpunkterna: centrum, pendelparkeringar, hållplatser, skolan,
förskolorna, badgruvan och Lanna Lodge, de två
sistnämnda i hög grad även för tillresande. Genom
att prioritera framkomligheten för fotgängare,
cyklister och kollektivtrafiken inne i Lanna kan andelen som väljer gång, cykel och/eller buss till olika
målpunkter utanför eller inne i Lanna öka.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ prioritera kollektivtrafikens framkomlighet genom Lanna för att hålla nere restiderna i stråket
▪ lokalisera och planera ny sammanhållen bebyggelse och viktiga målpunkter så att god tillgänglighet till kollektivtrafiken uppnås
▪ höja framkomligheten för fotgängare och cyklister framför allt till och från viktiga målpunkter,
hållplatser och sammanhållen bostadsbebyggelse
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Lanna har dag två kollektivtrafiklinjer i stråket
till Örebro, dels en linje 513 som passerar utanför
Lanna på väg 204 men med vissa turer som går via
väg 562 genom Lanna, dels linje 514 som går rakt
igenom Lanna från pendelparkeringen vid motorvägsavfarten i öster till Hidinge-Skärmartorp i
väster där den vänder tillbaka till Örebro. Turtätheten och trafikering skiljer sig mellan linjerna, vilket
hänger samman med antalet resenärer. Linje 514
har som mest en turtäthet på 30 minuter, och en
minsta restid på 31 minuter från Hidinge skola till
resecentrum. Linje 513 är en expresslinje med en
turtäthet på 15 minuter och en minsta restid på 23
minuter från Hagakorset till resecentrum.
För resor mellan Lanna och Örebro är linje 514
huvudalternativet på lång sikt, eftersom denna har
en resväg som passerar de flesta större målpunkter
och bostadsomåden i Lanna. Andelen resenärer
som väljer buss istället för bil behöver dock öka
så att turtäthet och trafikering kan förbättras. För
att uppnå kortare restider och god tillgänglighet,
kan hållplatslägena behöva justeras och eventuella
framkomlighetåtgärder göras på vägarna.
Det är viktigt att den eller de busslinjer som går
genom Lanna alltid passerar den nya centrumfunktionen, se avsnitt Funktion ovan., dels för att öka
tillgängligheten, dels för att den tillför centrum
aktivitet och rörelse.
För resor mellan Lanna och Fjugesta är linje 513
huvudalternativet, vilken i huvudsak nås via pendelparkeringen vid Hagakorset. Pendelparkeringen
servar resenärer från både Lanna och omgivande
landsbygd, och behöver ha goda möjligheter till
trygg parkering för bil och cykel. För att pendelparkeringen ska fungera för Lannaborna är det högt
prioriterat att den är tillgänglig för fotgängare och
cyklister med gena gång- respektive cykelvägar.
Övriga hållplatser ska i första hand kunna nås av
fotgängare och cyklister. För att kollektivtrafiken
ska få hög tillgänglighet behöver alla hållplatser
kunna nås med sammanhängande gång- respektive
cykelbanor, och ha möjligheter till trygg cykelparkering. Pendelparkeringarna bör utöver det,
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utvecklas ytterligare med bilparkering, laddmöjligheter, restidsinformation och andra funktioner för
att underlätta för kollektivresande.

Vad skulle få dig att åka
mer buss istället för bil?
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ prioritera kollektivtrafikens tillgänglighet och
framkomlighet
▪ lokalisera ny bebyggelse så att den stärker resandeunderlaget och att tillgängligheten till kollektivtrafiken blir god
I översiktsplanen föreslås för Lanna att:
▪ samtliga busslinjer som går in i Lanna alltid passerar nya centrum
▪ utbyggnad av huvudcykelleder till pendelparkeringar prioriteras högt
▪ sammanhängande gång- respektive cykelbanor,
och trygg cykelparkering byggs ut till alla hållplatser

▪ pendelparkeringarna vid motorvägsavfarten (Lanna) och Hagakorset utvecklas med bland annat
regn- och vindskyddande väntkurer, laddmöjligheter och trygg cykel- och bilparkering
▪ hållplatslägena i centrala Lanna ses över för att
optimera restider i stråket och tillgänglighet till
hållplatser

Gång- och cykeltrafik
Förbättrade möjligheter att gå och cykla har stor
betydelse både för vardagsresande till jobb och
skola, och för hälsa och rekreation. Gång dominerar på korta avstånd för att sedan avta vid cirka
två kilometer, medan cykling har potential för allt
längre distanser i takt med teknikutvecklingen. Det
tar ungefär en halvtimme att ta sig 8-10 kilometer
med vanlig cykel, eller 12-15 kilometer med elcykel. Det betyder att det inom Lanna är bekvämt
gångavstånd mellan nya centrum och Skärmartorp,
gamla E18, badgruvan respektive Hagakorset. Från
Hagakorset kan man gå till gamla E18, badgruvan
och bron över Garphytteån, men inte gärna till
Skärmartorp. Från Skärmartorp till kommungränsen
cyklar man på en kvart.
För att välja cykeln till hållplatsen, skolan eller
jobbet behöver det vara lätt och trafiksäkert att
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ta sig fram och att parkera cykeln. På samma sätt
behöver det vara lätt och trafiksäkert att gå. Även
om avstånden är relativt korta i Lanna så är vägarna
smala, trafiken bitvis tät och det är ont om separerade gång- och cykelbanor.

"Bättre möjligheter
att gå och cykla har stor
betydelse för vardagsresande
till jobb och skola, och för
hälsa och rekreation"
Viktiga faktorer för att kunna cykla snabbt och säkert till skola och arbetsplatser är att cykelbanorna
är sammanhängande, separerade, gena och fria från
hinder, och att övergångarna prioriteras i förhållande till övrig trafik. När det gäller rekreations
cykling har färdvägsmiljön större betydelse, medan
snabbheten inte är lika viktig. Därför bör man skilja
på pendlingscykelstråk och rekreationscykelstråk i
planeringen.
Till pendlingscykelstråken hör kommuncykelstråket, som är ett snabbt och gent cykelstråk mellan
tätorterna, och huvudcykelstråk tätort, som kompletterar kommunstråket i de viktigaste pendlingsrelationerna mellan målpunkter inne i tätorterna.
De huvudstråk för cykeltrafik genom Lanna som
bör utvecklas för att underlätta för cykling är:

övergångar för gång och cykel ses över och trafik
säkras i den fortsatta cykelplaneringen.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ utveckla en stomme med snabba och gena huvudstråk för arbets- och skolpendling med cykel
till viktiga målpunkter
▪ höja trafiksäkerhet och framkomlighet för fot
gängare och cyklister, genom att gång- och cykeltrafik separeras från varandra och från övrig trafik
i huvudcykelnätet
▪ prioritera framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter i övergångar över bilvägar i huvudcykelnätet
▪ se över behovet av trygg och säker cykelparkering vid hållplatser och andra målpunkter
▪ skapa ökad tydlighet för gång- och cykeltrafikanter genom skyltning, vägmålning mm
▪ underlätta för rekreation genom gång och cykling
I översiktsplanen föreslås för Lanna att:
▪ fem huvudcykelstråk ingår i det samlade huvudcykelnätet, vilka bör prioriteras i den fortsatta
cykelplaneringen, se figur 43
▪ det samlade huvudcykelnätet successivt kompletteras med sammanbindande cykelvägar och
rekreationsvägar för gång och cykel, se figur 43

Vad skulle få dig att
cykla mer än idag?

▪ Ett centralt öst-västligt stråk på Hidingevägen
(väg 566/562) mellan pendelparkeringen vid motorvägsavfarten till ändhållplatsen i Skärmartorp
▪ Ett kompletterande öst-västligt stråk för framför allt skolbarn genom bebyggelsen norr om
Hidingevägen, mellan skolan och bebyggelsen
öster om badgruvan
▪ Ett sydligt stråk mellan pendelparkeringen vid
Hagakorset och nya centrum/skolan
▪ Ett sydligt stråk mellan pendelparkeringen vid
Hagakorset och gamla centrum på väg 562
▪ Ett nordligt stråk mellan gamla E18 och väg 652,
via Lanna Lodge
Utöver dessa huvudstråk behövs kompletterande
cykelvägar som binder samman bostadsgator med
huvudstråken, och sammanhängande rekreationsstråk för gång och cykel till exempelvis lekplatser
och rekreationsområden. Dessutom behöver väg
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Biltrafik
Bilen kommer fortsatt spela en viktig roll för
resandet, framför allt till och från platser utan
kollektivtrafik eller möjligheter att cykla eller gå.
Särskilt utanför stråken och tätorterna har bilen
stor betydelse för tillgängligheten, läs mer i avsnitt
Fjugesta/Biltrafik.

"Inne i tätorterna
behöver bilen prioriteras ner
för att ge plats för gång-,
cykel- och kollektivtrafik"
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Inne i tätorterna kommer bilen att behöva prioriteras ner för att ge plats för gång-, cykel- och
kollektivtrafik med hög framkomlighet, i lägen där
det blir ont om plats. Det gäller framför allt gator
som är kollektivtrafikstråk och/eller ingår i huvudcykelnätet, se figur 44 och 45. Målet är att separera
trafikslagen från varandra helt med skilda banor,
även för gång och cykel.
I Lanna är vägarna smala och på många ställen ligger bebyggelsen nära vägen, vilket gör det omöjligt
att bredda vägarna eller bygga separata gång- och
cykelbanor vid sidan om vägen, utan att behöva
göra omfattande fastighetsintrång. För att kunna
prioritera upp gång-, cykel- och kollektivtrafiken
behöver därför biltrafiken tas bort eller prioriteras
ner i de centrala delarna av Lanna. Det kan göras på

Tycker du att man ska
ta bort obehörig biltrafik
på väg 562/566 för att
det ska bli tryggare att
gå och cykla där?

Figur 44. Biltrafik i Lanna. Förslag som underlag för dialog.

olika sätt, till exempel genom enkelriktning, hastigtighetssänkning, gångfartsområden eller att trafik
som inte är behörig förbjuds helt.
Ett annat sätt är att använda sig av så kallade bymiljövägar (två minus ett väg) för att öka utrymmet för andra trafikanter. Det innebär att gatan
får extra breda och tydligt markerade vägrenar,
och ett smalare körfält i mitten avsett för bilar.
När två bilar möts räcker inte körfilen, utan bilarna
behöver då stanna och försiktigt glida ut i vägrenarna om/när det är fritt där, se figur 45. Skyltad
hastigheten bör helst inte vara över 40 kilometer i
timmen. Fördelen är att oskyddade trafikanter får
ett mycket tydligare utrymme på vägen, nackdelen
att trafiksäkerheten hänger på att bilister håller
hastigheter och är försiktiga.
De gator där bymiljövägar kan vara aktuella är väg
262, väg 266 (Hidingevägen), Vretavägen från Lanna
Lodge och söderut och norra delen av Skrantåsvägen, se figur 44.
För att avlasta det trånga befintliga vägnätet från
biltrafik in och ut ur Lanna, finns behov av nya anslutningar norrifrån och söderifrån, se figur 44. Den
norra länken avser i första hand att avlasta Vreta
vägen från genomfartstrafik, medan den södra
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länken framför allt ska ge en kortare väg in i Lanna
från Örebro och Fjugesta och på så sätt avlasta
framför allt Hidingevägen (väg 562/566).

"För att avlasta det
trånga befintliga vägnätet
från biltrafik in och ut ur Lanna
finns behov av nya anslutningar
norrifrån och söderifrån"
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ prioritera biltrafikens framkomlighet på kringleder (väg 204 och väg 691/gamla E18)
▪ prioritera upp gång-, cykel- och kollektivtrafik i
övriga delar av Lanna där det blir konkurrens om
utrymmet
I översiktsplanen föreslås för Lanna att:
▪ en ny nordlig väglänk byggs som förbinder gamla
E18 (väg 691) med Lanna Lodge och centrum och
ersätter Vretalundsvägen som infartsväg
▪ en ny sydlig väglänk byggs som förbinder väg 204
med centrum och avlastar Hidingevägen som
infartsväg från Örebro och Fjugesta
▪ införande av bymiljövägar i centrala Lanna övervägs för att skapa mer utrymme för oskyddade
trafikanter
▪ olika trafikslag alltid separeras på nybyggda vägar

Är bymiljövägar ett bra
alternativ för Lanna?
Ridtrafik
I Lanna finns en stark hästtradition och flera aktiva
hästföretag, ridskolor och ryttareföreningar. I takt
med den snabba bebyggelseutvecklingen i Lanna
har förutsättningar för att ta sig fram med häst
försämrats. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP)
för Vintrosa-Lannaområdet 2012 lyftes ridnäringen
och bland annat pekades flera befintliga ridstigar
och nya länkar för ridning ut. Flertalet av dessa nya
länkar har inte realiserats och befintliga ridvägar
har i flera fall skurits av när nya områden bebyggts,
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tvärtemot intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.
I de centrala delarna av Lanna bedöms möjlighet
erna att få till stånd separerade ridvägar som i de
närmaste obefintliga på de redan mycket begränsade vägbanorna. Däremot är det viktigt att
förbättra möjligheterna att ta sig runt om Lanna till
och från olika målpunkter och ut i landskapet på
ett tryggt sätt med häst, vilket också var intentionen i den tidigare FÖP:en.
I karta i figur 46 redovisas ungefärliga sträckningar
för sådana kringleder för ridning, och vilka övergångar som kan behöva åtgärdas för att öka trafiksäkerheten. I nästa steg behöver ridvägarnas mer
exakta dragning och utformning studeras vidare i
en plan för ridtrafiken, inom ramen för den fortsatta trafikplaneringen i Lanna. En viktig del av en
fungerande infrastruktur för ridtrafik är också att
skapa ökad tydlighet med hjälp av skyltar som talar
om var man får rida och som varnar för ridtrafik.

"Det är viktigt att
förbättra möjligheterna att
ta sig runt om Lanna och ut i
landskapet på ett tryggt
sätt med häst'
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ förstärka möjligheterna att ta sig fram till olika
målpunkter med häst i en sammanhängande
kringled runt Lanna
▪ höja trafiksäkerhet för ridtrafikanter i övergångar
över bilvägar i ridnätet
▪ öka tydligheten och tryggheten för ridtrafikanter
genom skyltning, vägmålning mm
I översiktsplanen föreslås för Lanna att:
▪ ett sammanhängande nät av ridvägar utvecklas i
en ring runt Lanna, se figur 46.

Var tycker du de bästa
lägena för ridvägar runt
Lanna är?

Figur 45. Exempel på bymiljöväg
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Figur 46 Ridtrafik i Lanna. Förslag som underlag för dialog.
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Bebyggelseutveckling
Bostäder och blandad bebyggelse
Hur mycket behöver Lanna växa för att möta
efterfrågan på bostäder på ett sätt så att utvecklingen blir hållbar? Det planeringsmål för en hållbar
befolkningstillväxt som föreslås för Lanna är att
orten växer med cirka 730 invånare, från 2 800 till
ca 3 500 inv, vilket motsvarar ett behov av cirka 330
bostäder till år 2050. Det innebär en något lägre
befolkningstillväxt än i nollscenariot, se figur 33. De
områden som pekas ut i översiktsplanen behöver
dock rymma något fler bostäder än planeringsmålet, eftersom enskilda markägare kanske inte väljer
att bebygga föreslagna områden.

Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ möjliggöra för byggnation av ca 330 nya bostäder
till år 2050
▪ använda mark som tas i anspråk effektivt och
bygga nya bostadsområden med relativt hög täthet, särskilt i lägen nära centrum och hållplatser
för kollektivtrafik
▪ använda 600-800 kvadratmeter som riktstorlek
för villatomter i de centrala delarna av Lanna, och
800-1000 i de äldre västra och östra delarna av
Lanna

Det finns stor efterfrågan på villatomter i Lanna,
samtidigt som marktillgången är begränsad på
grund av många motstående intressen, se avsnitt
Andra förutsättningar för bebyggelseutveckling
ovan. Den tidigare inriktningen från FÖP 2012 att
bebygga med stora tomter om ca 1 500 kvadratmeter behöver därför överges för att hushålla
med marken i möjligaste mån. Inriktningen framåt
bör istället vara tomter på 600-800 kvadratmeter i
de centrala delarna av Lanna, och något större, ca
800-1 000 kvadratmeter i de äldre västra och östra
delarna av Lanna i Hidinge/Skärmartorp och vid
väg 562/Lannabruk, se även avsnitt Karaktär ovan.

▪ komplettera bostadsbeståndet med bostadstyper och upplåtelseformer som saknas

Det finns också behov av att komplettera bebyggelsen med andra bostadstyper och upplåtelseformer för att Lanna ska kunna växa som en hel
ort. Här behöver olika gruppers behov av bostäder
uppmärksammas, till exempel ungas behov av
mindre bostäder och äldres behov av bekvämare
bostäder. Hur bostadsbehovet ser ut behöver kartläggas och följas upp successivt, och de bostadsprojekt prioriteras som kompletterar det befintliga
bostadsutbudet med bostadstyper och upplåtelseformer som saknas. En viktig lokaliseringsfaktor
för nya bostadsområden är närhet till hållplatser i
kollektivtrafikstråk, dels för att underlätta för de
boende att ta sig kollektivt till arbete, utbildning
och service, dels för att förstärka underlagen för
en god kollektivtrafik i stråket.

▪ byggnation i etapp 2 sker först när etapp 1 är
färdigbyggt

"Det planeringsmål för
en hållbar befolkningstillväxt
som föreslås är att Lanna
växer med cirka 730 invånare
till år 2050"
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▪ utgå från närhet till goda kollektivtrafiklägen vid
lokalisering av ny bostadsbebyggelse
I översiktsplanen föreslås för Lanna att:
▪ bebyggelseområden motsvarande ca 270 bostäder möjliggörs i etapp 1 (till och med 2035), se
figur 47
▪ bebyggelseområden motsvarande ytterligare ca
60 bostäder möjliggörs i etapp 2 (2036-2050), se
figur 47

Var tycker du är de
bästa platserna för Lanna
att växa på, och vilken
karaktär ska områdena ha?
Verksamheter
Efterfrågan på mark för verksamheter varierar, inte
bara med konjunkturerna utan också utifrån vilka
typer av verksamheter som vill etablera sig och/
eller expandera i kommunen och hur ytkrävande
verksamheterna är. I närheten av Lanna finns om
fattande verksamhetsområden i anslutning till motorvägsavfarten, på andra sidan kommungränsen.
Det bedöms därför inte finnas något behov av att
peka ut större verksamhetsområden för potentiellt
störande verksamheter i Lanna.
Det kan finnas behov av ett mindre verksamhetsområde i anslutning till gamla E18 (väg 691) för
mindre verksamheter som potentiellt kan vara

störande för omgivningen, se figur 47. Lämpliga
verksamheter kan till exempel vara verkstäder, fordonsservice och andra serviceverksamheter eller
besöksverksamheter som generera mycket trafik.
I anslutning till pendelparkeringen vid Hagakorset
föreslås också ett område för hållplatsrelaterad
verksamhet och för mer arbetsplatsintensiv verksamheter som inte är störande för omgivningen
och som har behov av närhet till kollektivtrafik.
Sådana verksamheter kan vara till exempel samlade
distansarbetsplatser, kontorshotell och till exempel kiosk eller cykelrepation närmast hållplatsen.
Söder om banvallen är det däremot inte lämpligt
att bygga ut verksamheter på grund av den stora
sammanhängande jordbruksmarken.
Verksamheter som inte är störande för omgivningen och inte genererar mycket trafik, till exempel
frisör, fotvård, kiropraktik, kan med fördel integreras i områden med bostäder och blandad bebyggelse. På så sätt kan bostadsområdena bli livaktiga
under en större del av dygnet. Mer publika verksamheter och service bör i första hand lokaliseras
till centrum.

Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Lanna föreslås därför vara att:
▪ lokalisering av verksamheter sker med stor omsorg med hänsyn till verksamhetens art, påverkan
och behov av kommunikationer, liksom till samhällets behov av levande centrum, närhet mellan
bostäder och arbetsplatser etc
▪ kommande detaljplaner möjliggör lokalisering av
verksamheter som inte är störande för omgivningen till områden för bostäder och blandad
bebyggelse
I översiktsplanen föreslås för Lanna att:
▪ verksamhetsområde motsvarande ca 6 hektar
möjliggörs i norra Lanna vid gamla E18 (väg 691)
mellan den norra väglänken och Korsgatan i
etapp 1, se figur 47
▪ område för verksamheter som inte är störande
för omgivningen motsvarande ca 5 hektar möjliggörs i södra Lanna mellan väg 204 och banvallena
i etapp 1, se figur 47
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Figur 47. Bebyggelseutveckling i Lanna. Förslag som underlag för dialog.

63 (84)

Mullhyttan
Förutsättningar
Funktion
Mullhyttan har ca 520 invånare och fyller en viktig
funktion som serviceort för mindre orter och
landsbygd i de sydvästra kommundelarna. Här finns
ett basutbud av kommersiell och kommunal service i form av till exempel livsmedelsbutik, restaurang, skola och förskola. I Mullhyttan finns också
den största privata arbetsplatsen i kommunen.
Förutsättningarna för pendling till den regionala
arbetsmarknaden i Örebro är goda, med en restid
på ca 50 minuter med buss.

"Mullhyttan fyller en
viktig funktion som serviceort
för mindre orter och
landsbygd i de sydvästra
kommundelarna"
Den relativa närheten till Örebro, läget vid huvudstråket för kollektivtrafik på väg 204, och rollen
som serviceort för omlandet ger bra förutsättningar för bebyggelseutveckling i tätorten både för
ökat kvarboende och för nyinflyttning. En viktig
målgrupp kan vara familjer som söker ett mer
naturnära boende, ett aktivt friluftsliv, gemenskap
och ett levande föreningsliv. Goda möjligheter
att hitta generösa boenden eller bygga på större
tomter kan också vara attraktivt. Byggande i omlandet förstärker också servicen i Mullhyttan och
resandeunderlaget för kollektivtrafik.
De servicefunktioner som finns i Mullhyttan ligger
huvudsakligen längs med Letstigen, med livs
medelsbutiken som centrum. Letstigen skär med
sin genomgående delvis tunga trafik idag av Mull
hyttan för oskyddade trafikanter, och motverkar
på så sätt möjligheterna att ta sig mellan olika
servicefunktioner utan bil. För Mullhyttans fortsatta utveckling är det därför angeläget att se över
övergångar och trafikmiljö på Letstigen, för att i
viss mån återställa Letstigens samlande funktion,
se vidare Kommunikationer nedan. Möjligheten
att utveckla centrumfunktionen med mötes-/torgplats och ytterligare lokaler för service och publika
verksamheter kan med fördel också studeras i den
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fortsatta planeringen. Centrum kan också förstärkas med ny bebyggelse med en något tätare
struktur än i övriga delar av Mullhyttan, se vidare
Bebyggelseutveckling nedan.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Mullhyttan föreslås därför vara att:
▪ förstärka förutsättningarna för Mullhyttans
funktion som serviceort för sydvästra kommundelarna
▪ utveckla boendemiljöer som attraherar olika
grupper av inflyttare och kvarboende
▪ utveckla centrumfunktionen vid Letstigen

Karaktär
Mullhyttan ligger i kanten av ett kuperat skogslandskap strax ovanför byarna Norrhult, Sörhult,
Mullersätter och jordbrukslandskapet som breder
ut sig i sydost. Samhället har en luftig och natur
nära karaktär. Bebyggelsen följer dalgångarna
omgivna av högre skogspartier som kryper nära
bebyggelsen, vilket ger en naturnära och omsluten
känsla.
Dagens Mullhyttan har sitt ursprung i näringar
kopplade till vattenkraften i Mullån1 och bergshanteringen i trakten som blomstrade på 1600-talet.
Mulltimmershyttan drogs igång 1645 och efterhand
växte kvarnar, sågar, garverier, färgeri och annan
bebyggelse fram i området där Letstigen möter
Mullån. Efter nedgång och stor utvandring under
andra halvan av 1800-talet, tog utvecklingen av
samhället ny fart under 1900-talet när järnvägen
kom, då torv och andra jord- och skogsbruksprodukter kunde transporteras till en större marknad.
Samhället bär idag tydliga spår av sin rika kulturhistoria i bebyggelsestrukturen.
De rika natur- och kulturvärden som karaktäriserar
Mullhyttan är viktiga att ta tillvara som kvaliteter
i den fortsatta bebyggelseutvecklingen i tätorten.
Eftersom Mullhyttan är relativt glest bebyggd
bedöms tätorten tåla ganska mycket ny bebyggelse utan att karaktären förvanskas. Samhället är
till ytan lika stort som Fjugesta, men har bara en
femtedel så stor befolkning. Det finns med andra
ord god utrymmesmarginal för att komplettera
1

Mullån kallas även Lillån

bebyggelsen, utan att den luftiga och naturnära
karaktären riskerar att gå förlorad. Genom att
komplettera bebyggelsen med tydligt avgränsade
bebyggelsegrupper, behåller man närheten till
naturen och det blir lättare att förstå och läsa av
bebyggelsens framväxt under olika tider.
Att använda höjderna för ny bebyggelse kan ge
fina utblickar över samhället och det omgivande landskapet. Den kuperade terrängen gör att
Mullhyttan skulle kunna tåla lite högre byggnader i
vissa lägen, till exempel fyravånings "hus i park" på
höjden bakom livsmedelsbutiken, eller terrasserad
bebyggelse i slänten upp mot Sjungareberget.

"Att använda höjderna
för ny bebyggelse kan ge fina
utblickar över samhället och
det omgivande landskapet"

Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Mullhyttan föreslås därför vara att:
▪ behålla den luftiga och naturnära karaktären på
samhället
▪ förtäta bebyggelsen med hänsyn till samhällets
historiska värden och bebyggelsens karaktär och
läsbarhet
▪ placera nyare grupper av bebyggelse i egna, tydligt avläsbara områden
▪ använda höjder och slänter för att koppla samman bebyggelse och skapa utblickar

Andra förutsättningar för bebyggelse
utveckling
Generellt sett är det relativt gott om mark att bygga på i Mullhyttan på grund av den glesa strukturen
och att orten inte är omringad av jordbruksmark.
Även skogen kan ha höga värden för till exempel
rekreation, naturvård och skogsbruk, vilket byg-

Figur 48. Mullhyttan vid mitten av 1800-talet. Källa: Häradsekonomiska kartan från 1864-1867 (Svartå J112-64-8), historiskakartor.
lantmateriet.se.
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gande behöver anpassa sig till. Ett område som har
särskilt höga värden är Mullån och den omgivande
natur- och kulturmiljön. Genom att utveckla värdena och tillgängliggöra området med gångstigar och
broar, kan det bli ett värdefullt rekreationsområde
för boende och besökare.

"Genom att utveckla
värdena vid Mullån och
tillgängliggöra området med
gångstigar och broar,
kan det bli ett värdefullt
rekreationsområde för
boende och besökare"
Möjligheterna att bygga på jordbruksmark är idag
mycket begränsade, se Fjugesta/Förutsättningar
för bebyggelseutveckling ovan. I Mullhyttan finns
det relativt lite jordbruksmark, och det är endast
ett område där det trots allt bedöms vara motiverat att ta jordbruksmark i anspråk:
▪ på södra sidan om Mohultsvägen
Väg 204 (Letstigen) är en viktig huvudled genom
kommunen. Vägen går rakt igenom Mullhyttan
vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk för oskyddade
trafikanter. Åtgärder för att höja trafiksäkerheten
på vägen är därför angelägna. Längs med vägen
finns också risk för bullerpåverkan.
I Mullhyttan finns ett väl utbyggt kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, som nya
bebyggelseområden kan anslutas till.

Pågående klimatförändringar ökar risken för bland
annat övervämningar vid skyfall och stigande
vatten från sjöar och vattendrag, vilket i sin tur kan
öka skredriskerna. Risk för översvämningar från
stigande vatten bör finnas nära Mullån, men är inte
kartlagda av MSB. Lågpunkter med risk för översvämning vid extrema skyfall finns framför allt vid
Mullån och banvallen, där det också kan finnas viss
skredrisk. Vid åtgärder i befintlig bebyggelse och
planering av ny bebyggelse är det därför viktigt att
undersöka och förebygga sådana risker, till exempel genom stabilitetsutredningar, minskad andel
hårdgjord mark och genomtänkta dagvattenlösningar.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Mullhyttan föreslås därför vara att:
▪ planera för en något tätare bebyggelsestruktur
närmare centrum och hållplatser för kollektiv
trafik
▪ säkerställa behovet av närrekreation och sammanlänkade grönområden i tätorten
▪ utveckla och tillgängliggöra området längs med
Mullån för rekreation
▪ höja trafiksäkerheten längs med Letstigen
▪ beakta risk för bullerpåverkan vid byggnation i
anslutning till Letstigen
▪ identifiera och förebygga risker för översvämningar och skred vid åtgärder i befintlig bebyggelse och planering av ny bebyggelse

Vad tycker du är
viktigt att tänka på när
Mullhyttan växer?

Kommunikationer
Restider och målpunkter
En viktig målpunkt för resor till och från Mullhyttan är arbetsplatser och service i Örebro, där nästan hälften av alla Lekebergsbor jobbar (43 procent
2018). Restiderna är i dagsläget ca 35 minuter med
bil eller 45 minuter med buss.
Till Svartå och Hasselfors tar det ca 10 minuter
från Mullhyttan med bil, till Laxå respektive Degerfors drygt 20 minuter, och till Karlskoga ungefär 40
minuter med bil eller en timma och en kvart med
buss via Lanna.
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Restiderna inom kommunen är korta och det finns
buss till övriga tre tätorter. Till Gropen-Kvistbro tar
det 8 minuter, till Fjugesta en kvart och till Lanna
ca 25 minuter.
För att fler ska välja buss istället för bil för de längre resorna behöver resan vara snabb och smidig,
inte minst när man ska ta sig till och från hållplatsen. I Mullhyttan är avstånden relativt korta och
genom att prioritera framkomligheten för fotgängare och cyklister på viktiga stråk genom tätorten
kan andelen som väljer gång och cykel öka, både
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för att åka vidare med bussen och för att ta sig
runt i Mullhyttan. Förutom hållplatserna, är de viktigaste målpunkterna i Mullhyttan: centrum med
livsmedelsbutiken, skolan, förskolan, Åsavallen,
bygdegårdsområdet och Sågbacken.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Mullhyttan föreslås därför vara att:
▪ prioritera kollektivtrafikens framkomlighet
genom Mullhyttan för att hålla nere restiderna i
stråket
▪ lokalisera och planera ny sammanhållen bebyggelse och viktiga målpunkter så att god tillgänglighet till kollektivtrafiken uppnås
▪ höja framkomligheten för fotgängare och cyklister framför allt till och från viktiga målpunkter,
hållplatser och samlad bostadsbebyggelse

Kollektivtrafik
Att resa kollektivt på sträckor där många människ
or reser samtidigt är en viktig del av ett hållbart
transportsystem, dels för att minska miljöbelast
ningen, dels för att det utrymme som används på
vägar, parkeringar och allmänna platser minskar, läs
mer i avsnitt Fjugesta/Kollektivtrafik.

"För att fler ska välja buss
istället för bil för de längre
resorna behöver resan
vara snabb och smidig"
Kollektivtrafiken i stråket Mullhyttan-Örebro
(linje 527/513) går genom Mullhyttan på Letstigen,
där den från och med december 2021 vänder vid
pendelparkeringen intill bygdegården, se figur 49.
Stråket är en del av huvudstråket för kollektivtrafik
genom kommunen, se avsnitt Lekebrgs utvecklingsstruktur/Strukturbild, men för att kunna resa
till Örebro behöver man idag byta till annan linje i
Fjugesta.
Kopplat till den övergripande utvecklingsstrukturen
för Lekeberg, se kapitel Ett hållbart Lekeberg,
arbetar kommunen för att linjerna 513 och 527 ska
bli en och samma linje för att korta restiderna och
förbättra förutsättningarna för kollektivresande till
och från Mullhyttan och omgivande landsbygder.
Pendelparkeringen vid bygdegården har en viktig
funktion för omgivande landsbygder väster om
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Mullhyttan, i än högre grad när kollektivförbindelserna med Hasselfors och Svartå upphör. I östra
delen av Letstigen, nära Moshultsvägen, föreslås en
pendelparkering som i första hand ska fånga upp
resenärer från Mullhyttan och landsbygderna norr
och söder om Mullhyttan. Övriga hållplatser ska i
första hand kunna nås av fotgängare och cyklister.

Tycker du att det behövs
två pendelparkeringar
i Mullhyttan?
För att kollektivtrafiken ska få hög tillgänglighet
behöver alla hållplatser kunna nås med sammanhängande gång- respektive cykelbanor, och ha
möjligheter till trygg cykelparkering. Pendelparkeringarna bör utöver det, utvecklas ytterligare med
bilparkering, laddmöjligheter, restidsinformation
och andra funktioner för att underlätta för kollektivresande.
För att uppnå korta restider och god tillgänglighet, kan hållplatslägena också behöva justeras och
eventuella framkomlighetåtgärder göras på vägen.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Mullhyttan föreslås därför vara att:
▪ fortsätta arbetet att göra om linje 513 och 527 till
en sammanhållen linje
▪ prioritera kollektivtrafikens tillgänglighet och
framkomlighet
▪ lokalisera ny bebyggelse så att den stärker resandeunderlaget och att tillgängligheten till kollektivtrafiken blir god

Vad skulle få dig att åka
mer buss istället för bil?
I översiktsplanen föreslås för Mullhyttan att:
▪ utbyggnad av huvudcykelleder till pendelparkeringar prioriteras högt
▪ sammanhängande gång- respektive cykelbanor,
och trygg cykelparkering byggs ut till alla hållplatser
▪ pendelparkeringarna utvecklas med bland annat
regn- och vindskyddande väntkurer, laddmöjligheter och trygg cykel- och bilparkering
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▪ hållplatslägena på Letstigen ses över för att
optimera restider i stråket och tillgänglighet till
hållplatser

Gång- och cykeltrafik
Förbättrade möjligheter att gå och cykla har stor
betydelse både för vardagsresande till jobb och
skola, och för hälsa och rekreation.
Gång dominerar på korta avstånd för att sedan
avta vid cirka två kilometer, medan cykling har po
tential för allt längre distanser i takt med teknik
utvecklingen. Det tar ungefär en halvtimme att
ta sig 8-10 kilometer med vanlig cykel, eller 12-15
kilometer med elcykel. Det betyder att man med
lätthet kan ta sig genom hela Mullhyttan till fots
eller med cykel.

"Bättre möjligheter
att gå och cykla har stor
betydelse för vardagsresande
till jobb och skola, och för
hälsa och rekreation"
Viktiga faktorer för att kunna cykla snabbt och säkert till skola och arbetsplatser är att cykelbanorna
är sammanhängande, separerade, gena och fria från
hinder, och att övergångarna prioriteras i förhållande till övrig trafik. När det gäller rekreationscyk
ling har färdvägsmiljön större betydelse, medan
snabbheten inte är lika viktig. Därför bör man skilja
på pendlingscykelstråk och rekreationscykelstråk i
planeringen.
Till pendlingscykelstråken hör kommuncykelstråket, som är ett snabbt och gent cykelstråk mellan
tätorterna, och huvudcykelstråk tätort, som kompletterar kommunstråket i de viktigaste pendlingsrelationerna mellan målpunkter inne i tätorterna.
Kommuncykelstråket bör gå genom Mullhyttan på
Letstigen, se figur 50.
Att utveckla Letstigen med separata cykel- respektive gångbana och ett antal trygga övergångar i
strategiska lägen, har hög prioritet för att förbättra
trafiksäkerheten och motverka Letstigens avskärande effekt genom samhället.
Tillsammans kommuncykelstråket på Letstigen bör
följande huvudcykelstråk utvecklas för att underlätta för cykling i tätorten:
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▪ Ett nordligt stråk på Tryggebodavägen mellan
Letstigen och Åsavallen
▪ Ett sydligt stråk på Stationsvägen mellan Letstigen och Selhagsvägen/banvallen
▪ Ett sydligt stråk på Hultvägen mellan Letstigen
och Stationsvägen via skogsområdet/Sandgrens
backe
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Mullhyttan föreslås därför vara att:
▪ kommuncykelstråket går på Letstigen genom
Mullhyttan
▪ utveckla en stomme med snabba och gena
huvudstråk för för arbets- och skolpendling med
cykel till viktiga målpunkter
▪ höja trafiksäkerhet och framkomlighet för fot
gängare och cyklister, genom att gång- och cykeltrafik separeras från varandra och från övrig trafik
i huvudcykelnätet
▪ prioritera framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter i övergångar över bilvägar i huvudcykelnätet
▪ se över behovet av trygg och säker cykelparkering vid hållplatser och andra målpunkter
▪ skapa ökad tydlighet för gång- och cykeltrafikanter genom skyltning, vägmålning mm
▪ underlätta för rekreation genom gång och cykling
I översiktsplanen föreslås för Mullhyttan att:
▪ utbyggnad av kommuncykelstråket på Letstigen
prioriteras högt i den fortsatta cykelplaneringen
▪ tre huvudcykelstråk ingår i det samlade huvudcykelnätet, vilka bör prioriteras i den fortsatta
cykelplaneringen utöver kommunstråket, se figur
50
▪ det samlade huvudcykelnätet successivt kompletteras med sammanbindande cykelvägar och
rekreationsvägar för gång och cykel, se figur 50
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Vad skulle få dig
att cykla mer än idag?
Biltrafik
Bilen kommer fortsatt spela en viktig roll för
resandet, framför allt till och från platser utan
kollektivtrafik eller möjligheter att cykla eller gå.
Särskilt utanför stråken och tätorterna har bilen
stor betydelse för tillgängligheten, läs mer i avsnitt
Fjugesta/Biltrafik.
Inne i tätorterna kommer bilen att behöva prioriteras ner för att ge plats för gång-, cykel- och
kollektivtrafik med hög framkomlighet, i lägen där
det blir ont om plats. Det gäller framför allt gator
som ingår i huvudcykelnätet, se figur 50 och 51,
det vill säga Tryggebodavägen, Stationsvägen och
Hultvägen.
Letstigen (väg 204) har en viktig funktion som
genomfartsväg för att ta sig mellan olika platser
i kommunen eller utanför kommunen. Samtidigt
är det mycket angeläget att se över övergångar
och trafikmiljö på vägen för att öka framkomlighet
och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister,
och för att binda samman Mullhyttan. Behovet av
framkomligheten på vägen för bilar kan därmed
behöva balanseras mot andra trafikanters behov av
framkomlighet och trafiksäkerhet i den fortsatta
planeringen.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Mullhyttan föreslås därför vara att:
▪ balansera olika trafikanters behov av framkomlighet och trafiksäkerhet på Letstigen (väg 204)
▪ prioritera upp gång-, cykel- och kollektivtrafik i
övriga delar av Mullhyttan om det blir konkurrens om utrymmet
I översiktsplanen föreslås för Mullhyttan att:
▪ en ny väglänk byggs som förbinder Hultvägen
och Stationsvägen
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Figur 52. Bebyggelseutveckling i Mullhyttan. Förslag som underlag för dialog.

Bebyggelseutveckling
Bostäder och blandad bebyggelse
Mullhyttan bedöms ha bra förutsättningar för
ökad efterfrågan och bostadsbyggande framöver,
se Förutsättningar ovan. Det planeringsmål för en
hållbar befolkningstillväxt som föreslås för Mullhyttan är att orten växer med cirka 400 invånare,
från 520 till ca 910 inv, vilket motsvarar ett behov
av cirka 180 bostäder till år 2050, se figur 33. De
områden som pekas ut i översiktsplanen behöver
dock rymma något fler bostäder än planeringsmålet, eftersom enskilda markägare kanske inte väljer
att bebygga föreslagna områden.
Vad som är attraktivt i Mullhyttan, kan vara något annat än i de andra tätorterna i kommunen. I
Mullhyttan finns till exempel större möjlighet att
bo natur- och rekreationsnära, i utsiktslägen, och
på större tomter, samtidigt som närheten till en
större arbetsmarknad, service och kollektivtrafik
finns kvar. Mullhyttans glesa och naturnära karaktär, och den större tillgången på mark inom tätorten, möjliggör för större tomter än i till exempel

Fjugesta. Inriktningen bör vara tomter på 800-1 000
kvadratmeter i de centrala delarna av Mullhyttan,
och något större, 1 000-1 200 i de yttre delarna av
Mullhyttan, se även avsnitt Karaktär ovan.
Olika gruppers behov av bostäder behöver uppmärksammas i den fortsatta planeringen, till
exempel ungas behov av mindre bostäder och
äldres behov av bekvämare bostäder. Hur bostadsbehovet ser ut behöver kartläggas och följas upp
successivt, och de bostadsprojekt prioriteras som
kompletterar det befintliga bostadsutbudet med
bostadstyper och upplåtelseformer som saknas.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Mullhyttan föreslås därför vara att:
▪ möjliggöra för byggnation av ca 180 nya bostäder
till år 2050
▪ använda mark som tas i anspråk effektivt och
bygga nya bostadsområden med högre täthet,
nära centrum och hållplatser för kollektivtrafik
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▪ använda 800-1 000 kvadratmeter som riktstorlek
för villatomter i de centrala delarna av Mullhyttan, och 1 000-1 200 i de yttre delarna av Mullhyttan
▪ komplettera bostadsbeståndet med bostadstyper och upplåtelseformer som saknas
▪ utgå från närhet till goda kollektivtrafiklägen vid
lokalisering av ny bostadsbebyggelse
I översiktsplanen föreslås för Mullhyttan att:
▪ bebyggelseområden motsvarande ca 140 bostäder möjliggörs i etapp 1 (till och med 2035), se
figur 52
▪ bebyggelseområden motsvarande ytterligare ca
40 bostäder möjliggörs i etapp 2 (2036-2050), se
figur 52
▪ byggnation i etapp 2 sker först när etapp 1 är
färdigbyggt
▪ utbyggnadsriktningen på längre sikt (efter 2050)
är i riktning mot Multen/Sixtorp, se figur 52

"Det planeringsmål för
en hållbar beflkningstillväxt
som föreslås är att Mullhyttan
växer med cirka 400 invånare
till år 2050"
Verksamheter
Efterfrågan på mark för verksamheter varierar, inte
bara med konjunkturerna utan också utifrån vilka
typer av verksamheter som vill etablera sig och/
eller expandera i kommunen och hur ytkrävande
verksamheterna är. I Mullhyttan bedöms trycket
på verksamhetsmark vara relativt lågt, men det
är viktigt att befintliga verksamheter kan omlokalisera och/eller expandera, och nya etablera sig
när behov uppstår. Med utgångspunkt från att
befintliga verksamhetsområden redan är ianspråkstagna, behöver områden för potentiellt störande
verksamheter pekas ut i översiktsplanen. Dessa
bör ligga i anslutning väg 204 för att underlätta för
transporter.
Ett nytt verksamhetsområde, som tas i anspråk
i två etapper, föreslås därför i södra Mullhyttan,
öster om Letstigen och söder om banvallen. För
att området inte ska upplevas som störande för
omgivande bebyggelse ska gröna trädkorridorer
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om minst 50 meter etableras runt verksamhetsområdena mot norr, öster och söder.
Verksamhetsområdena pekas i första hand ut för
verksamheter som kan vara störande för omgivningen till exempel genom att de genererar tung
trafik eller påverkar omgivningen med buller eller
lukt. Lämpliga verksamheter kan vara drivmedelsförsäljning, fordonsservice, tillverkning, verkstäder,
lager, och serviceverksamheter. Ytkrävande eller
mycket transportintensiva verksamheter bör inte
lokaliseras till föreslagna verksamhetsområden i
Mullhyttan.
Verksamheter som inte är störande för omgivningen och inte genererar mycket trafik, till exempel
frisör, cykelverkstad eller fotvård, kan med fördel
integreras i områden med bostäder och blandad
bebyggelse. På så sätt kan bostadsområdena bli livaktiga under en större del av dygnet. Detaljhandel
och andra mer publika verksamheter och service
bör i första hand lokaliseras till centrum.

Var tycker du är bästa
platserna för Mullhyttan
att växa på, och vilken
karaktär ska områdena ha?
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Mullhyttan föreslås därför vara att:
▪ lokalisering av verksamheter sker med stor omsorg med hänsyn till verksamhetens art, påverkan
och behov av kommunikationer, liksom till samhällets behov av levande centrum, närhet mellan
bostäder och arbetsplatser etc.
▪ kommande detaljplaner möjliggör lokalisering av
verksamheter som inte är störande för omgivningen till områden för bostäder och blandad
bebyggelse
I översiktsplanen föreslås för Mullhyttan att:
▪ verksamhetsområden motsvarande ca 4 hektar
möjliggörs i södra Mullhyttan, öster om Letstigen, i etapp 1, se figur 52
▪ verksamhetsområden motsvarande ca 6 hektar
möjliggörs i södra Mullhyttan, öster om Letstigen, i etapp 2, se figur 52
▪ byggnation i etapp 2 sker först när etapp 1 är
färdigbyggt
▪ gröna trädkorridorer om cirka 50 meter etableras
runt föreslagna verksamhetsområden mot norr,
öster och söder.

73 (84)

Gropen-Kvistbro
Förutsättningar
Funktion
Gropen-Kvistbro är med sina 220 invånare den
minsta av Lekebergs fyra tätorter. Den består av
Gropen och Kvistbro kyrkby, med de tre småort
erna Kvistbro stationssamhälle, Västanby och Binninge på nära avstånd. Tätorten ligger på bekvämt
cykelavstånd från Fjugesta som fungerar som
servicecentrum även för Gropen-Kvistbro.

och Binninge kan förstärka tätorten, men orterna
behöver kopplas bättre med bra gång- och cykelförbindelser till Gropen-Kvistbro.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Gropen-Kvistbro föreslås därför vara att:
▪ utveckla bostadsbebyggelsen i Gropen-Kvistbro
som ett småskaligt komplement till den tätare
bebyggelsen i Fjugesta

Läget vid väg 204 ger bra förutsättningar för pendling till den regionala arbetsmarknaden i Örebro,
vilket tar cirka 40 minuter med buss. Till Fjugesta
centrum är det ca tre kilometer vilket tar ungefär
tio minuter med cykel på den befintliga cykelbanan på banvallen.

I översiktsplanen föreslås för Gropen-Kvistbro
att:

Även om den huvudsakliga servicen finns i Fjugesta, kan behov av olika gemensamma funktioner
och service uppstå i takt med att bebyggelsen
växer, till exempel förskola, ev närbutik och andra
publika verksamheter. Sådana centrumfunktioner
bör samlas i ett centralt läge nära kommuncykelstråk och hållplats för kollektivtrafiken, där också
bebyggelsestrukturen bör vara något tätare än i
övriga delar av Gropen-Kvistbro.

Karaktär

"Närheten till Fjugesta
och det strategiska läget
i huvudstråket ger bra
förutsättningar för ny
bebyggelse i Gropen-Kvistbro
som ett mer småskaligt
komplement till utbyggnad
i Fjugesta"
Närheten till Fjugesta och det strategiska läget i
huvudstråket genom kommunen, ger bra förutsättningar för utveckling av ny bebyggelse, både för
att stärka Gropen-Kvistbro som samhälle och som
ett mer småskaligt komplement till utbyggnad i
Fjugesta där det är ont om utbyggnadsmark.
Enstaka bostadstillskott i den näraliggande bebyggelsen i Kvistbro stationssamhälle, Västanby
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▪ service och gemensamma funktioner samlas i
området mellan Borrvägen och Tångeråsavägen,
nära Letstigen

Tätorten Gropen-Kvistbro är idag en glest bebyggd
ort med grupper av samlad småhusbebyggelse
längs med Letstigen. Landskapet är relativt öppet
med jordbruksmark insprängd mellan bebyggelsegrupperna och skogspartier längs med Svartån,
på mindre kullar och söder om banvallen mot
Fjugesta.
Bebyggelsen ligger fortfarande i huvudsak samlad kring de äldre lägena för Kvistbro kyrkby, byn
Gropen och dess förlängningen på Klockaregårdsvägen, och sågverksområdet norr om Gropens
station. De medeltida byarna Gropen och Kvistbro
låg på var sin sida om ett vad- och broställe på
Letstigen, i övergången mellan jordbruksbygd och
bergslagsbygd. På 1600-talet blomstrade bergshanteringen i trakten, med bland annat ett järnbruk i
Kvistbro och en stångjärnshammare i Gropen.
Under denna period ersattes den medeltida kyrkan
med en ny. I slutet av 1800-talet drogs järnvägen
fram, och verksamheter kopplade till bergshantering, skogen, jordbruket och järnvägen fortsatte
driva på bebyggelseutvecklingen fram till 1960-talet.
Bebyggelsen i Gropen-Kvistbro kan med fördel
knytas samman med ny bebyggelse, till exempel
längs med banvallen och i området mellan banvallen och Letstigen. Tätortens småskaliga karaktär
bör dock behållas, liksom den i landskapet fortfarande läsbara äldre väg- och banstrukturen.

"Bebyggelsen kan med
fördel knytas samman med
ny bebyggelse"

Andra förutsättningar för bebyggelse
utveckling

Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Gropen-Kvistbro föreslås därför vara att:

Mycket av den obebyggda marken i Gropen-Kvistbro är jordbruksmark, där möjligheterna att bygga
är mycket begränsad, se Fjugesta/Förutsättningar
för bebyggelseutveckling ovan. De områden där
det trots det kan vara motiverat att ta jordbruks
mark i anspråk för tätortsutveckling är:

▪ komplettera med ny bebyggelse som knyter
samman orten

▪ i de centrala delarna av Gropen, mellan banvallen
och Letstigen

▪ bevara den småskaliga karaktären och möjliggöra
för större tomter

▪ i Kvistbro i ett centralt men skyddat läge bakom
kyrkan

▪ utforma ny bebyggelsen med hänsyn till omgivningens karaktär och läsbarhet, till exempel vid
banvallen och spår av Letstigens äldre dragning

I Gropen-Kvistbro finns grönområden för närrekreation framför allt i anslutning till Svartån och i det
större sammanhängande skogspartiet i östra delen
av Gropen, söder om banvallen mot Fjugesta. Möjligheterna för rekreation och vistelse i naturmiljö
kan förstärkas dels genom att befintliga områden
utvecklas och tillgängliggörs, och att kopplingar
och passager till omgivande större skogsområden
trafiksäkras.

Vad är viktigt att tänka
på när Gropen-Kvistbro
växer?

Figur 53. Gropen-Kvistbro vid mitten av 1800-talet. Källa: Häradsekonomiska kartan från 1864-1867 (Svartå J112-64-8), historiskakartor.lantmateriet.se.
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Väg 204 (Letstigen) är en viktig huvudled genom
kommunen där framkomligheten är av stor betydelse för Lekebergs utveckling. Vägen skär genom
Gropen-Kvistbro vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk för oskyddade trafikanter. Behovet av hög
trafiksäkerhet behöver balanseras mot behovet av
god framkomlighet i det fortsatta arbetet. Längs
med vägen finns också risk för bullerpåverkan.
I Gropen-Kvistbro finns ett väl utbyggt kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp, som
nya bebyggelseområden kan anslutas till.

"Klimatförändringarna
ökar risken för bland annat
övervämningar vid skyfall och
stigande vatten från sjöar
och vattendrag"
Pågående klimatförändringar ökar risken för bland
annat övervämningar vid skyfall och stigande
vatten från sjöar och vattendrag, vilket i sin tur kan
öka skredriskerna. I Gropen-Kvistbro finns risk för
översvämningar från stigande vatten nära Svartån.
Det finns också lågpunkter med risk för översvämning vid extrema skyfall, framför allt nära banvallen
och i de tidigare bäckfårorna genom åkrarna rakt

söder om stationsområdet. Viss skredrisk förekommer framför allt nära Svartån. Vid åtgärder i befintlig bebyggelse och planering av ny bebyggelse
är det därför viktigt att undersöka och förebygga
sådana risker, till exempel genom stabilitetsutredningar, minskad andel hårdgjord mark och genomtänkta dagvattenlösningar.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Gropen-Kvistbro föreslås därför vara att:
▪ ny bebyggelse i första hand utvecklas i anslutning
till befintlig bebyggelse
▪ vara restriktiv med utbyggnad på jordbruksmark
och att när det ändå kan motiveras, använda
marken yteffektivt
▪ ta fasta på den småskaliga bebyggelsestrukturen
och möjliggöra för något större tomter än i till
exempel Fjugesta
▪ höja trafiksäkerheten längs med Letstigen i balans
med behovet av god framkomlighet
▪ beakta risk för bullerpåverkan vid byggnation i
anslutning till väg 204
▪ säkerställa behovet av närrekreation och sammanlänkade grönområden i tätorten
▪ identifiera och förebygga risker för översvämningar och skred vid åtgärder i befintlig bebyggelse och planering av ny bebyggelse

Kommunikationer
Restider och målpunkter
En viktig målpunkt för resor till och från GropenKvistbro är arbetsplatser och service i Örebro, där
nästan hälften av alla Lekebergsbor jobbar (43 procent 2018). Restiderna är i dagsläget ca 25 minuter
med bil eller 40 minuter med buss.
Restiderna inom kommunen är korta och det finns
buss till övriga tre tätorter. Till Fjugesta respektive
Mullhyttan tar det ca fem minuter, och till Lanna
drygt en kvart..

"För att fler ska välja
buss istället för bil för de lägre
resorna behöver resan vara
snabb och smidig"
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För att fler ska välja buss istället för bil för de längre resorna behöver resan vara snabb och smidig,
inte minst när man ska ta sig till och från hållplatsen. I Gropen-Kvistbro är avstånden korta och genom att prioritera framkomligheten för fotgängare
och cyklister på viktiga stråk genom tätorten och
till de näraliggande småorterna Kvistbro stationssamhälle, Västanby och Binninge kan andelen som
väljer gång och cykel öka. Förutom hållplatserna, är
"centrumområdet" vid Återbruket, kyrkan, Backa
rinken och banvallen mot Fjugesta, viktiga målpunkter i Gropen-Kvistbro.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Gropen-Kvistbro föreslås därför vara att:
▪ prioritera kollektivtrafikens framkomlighet genom Gropen-Kvistbro för att hålla nere restiderna i stråket
▪ lokalisera och planera ny samlad bebyggelse och
viktiga målpunkter så att god tillgänglighet till
kollektivtrafiken uppnås
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▪ höja framkomligheten för fotgängare och cyklister framför allt till och från viktiga målpunkter,
hållplatser och samlad bostadsbebyggelse

Kollektivtrafik
Att resa kollektivt på sträckor där många människ
or reser samtidigt är en viktig del av ett hållbart
transportsystem, dels för att minska miljöbelast
ningen, dels för att det utrymme som används på
vägar, parkeringar och allmänna platser minskar, läs
mer i avsnitt Fjugesta/Kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken i stråket Mullhyttan-Örebro (linje
527/513) går genom genom Gropen-Kvistbro på
Letstigen. Stråket är en del av huvudstråket för
kollektivtrafik genom kommunen, se avsnitt Lekebrgs utvecklingsstruktur/Strukturbild, men för att
kunna resa till Örebro behöver man idag byta till
annan linje i Fjugesta. Kopplat till den övergripande
utvecklingsstrukturen för Lekeberg, arbetar kommunen för att linjerna 513 och 527 ska bli en och
samma linje för att korta restiderna och förbättra
förutsättningarna för kollektivresande till och
från Gropen-Kvistbro, Mullhyttan och omgivande
landsbygder.

Pendelparkeringen vid kyrkan har en viktig funktion både för omgivande landsbygder och för
Gropen-Kvistbro och behöver ha goda möjligheter
till trygg parkering för bil och cykel.
Övriga hållplatser ska i första hand kunna nås av
fotgängare och cyklister. För att kollektivtrafiken
ska få hög tillgänglighet behöver alla hållplatser
kunna nås med sammanhängande gång- respektive
cykelbanor, och ha möjligheter till trygg cykelparkering. Pendelparkeringen bör utöver det, utvecklas ytterligare med bilparkering, laddmöjligheter,
restidsinformation och andra funktioner för att
underlätta för kollektivresande. För att uppnå
korta restider och god tillgänglighet, kan hållplatslägena också behöva justeras och eventuella
framkomlighetsåtgärder göras på vägen.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Gropen-Kvistbro föreslås därför vara att:
▪ fortsätta arbetet att göra om linje 513 och 527 till
en sammanhållen linje
▪ prioritera kollektivtrafikens tillgänglighet och
framkomlighet
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▪ lokalisera ny bebyggelse så att den stärker resandeunderlaget och att tillgängligheten till kollektivtrafiken blir god
I översiktsplanen föreslås för Gropen-Kvistbro
att:
▪ utbyggnad av huvudcykelleder till pendelparkeringen prioriteras högt
▪ sammanhängande gång- respektive cykelbanor,
och trygg cykelparkering byggs ut till alla hållplatser
▪ pendelparkeringen utvecklas med bland annat
regn- och vindskyddande väntkurer, laddmöjligheter och trygg cykel- och bilparkering
▪ hållplatslägena på Letstigen ses över för att
optimera restider i stråket och tillgänglighet till
hållplatser

Vad skulle få dig att åka
mer buss istället för bil?
Gång- och cykeltrafik
Förbättrade möjligheter att gå och cykla har stor
betydelse både för vardagsresande till jobb och
skola, och för hälsa och rekreation.
Gång dominerar på korta avstånd för att sedan
avta vid cirka två kilometer, medan cykling har po
tential för allt längre distanser i takt med teknik
utvecklingen. Det tar ungefär en halvtimme att
ta sig 8-10 kilometer med vanlig cykel, eller 12-15
kilometer med elcykel. Det betyder att man med
lätthet kan ta sig genom hela Gropen-Kvistbro till
fots eller med cykel, till Fjugesta eller Mullhyttan
med cykel eller till Lanna med elcykel om det finns
gena och trafiksäkra gång- och cykelbanor att ta sig
fram på.
Viktiga faktorer för att kunna cykla snabbt och säkert till skola och arbetsplatser är att cykelbanorna
är sammanhängande, separerade, gena och fria från
hinder, och att övergångarna prioriteras i förhållande till övrig trafik. När det gäller rekreationscyk
ling har färdvägsmiljön större betydelse, medan
snabbheten inte är lika viktig. Därför bör man skilja
på pendlingscykelstråk och rekreationscykelstråk i
planeringen.
Till pendlingscykelstråken hör kommuncykelstråket, som är ett snabbt och gent cykelstråk mellan
tätorterna, och huvudcykelstråk tätort, som kompletterar kommunstråket i de viktigaste pendlings-
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"Bättre möjligheter
att gå och cykla har stor
betydelse för vardagsresande
till jobb och skola, och för
hälsa och rekreation"
relationerna mellan målpunkter inne i tätorterna.
Kommuncykelstråket bör gå genom Gropen-Kvistbro på Letstigen, se figur 55.
Tillsammans med kommuncykelstråket på Letstigen bör följande huvudcykelstråk utvecklas för att
underlätta för cykling i tätorten:
▪ Ett västligt stråk mellan Letstigen och Kvistbro
stationssamhälle
▪ Ett nordligt stråk mellan Letstigen och Västanby
▪ Ett sydligt stråk mellan Letstigen och Binninge
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Gropen-Kvistbro föreslås därför vara att:
▪ kommuncykelstråket går på Letstigen genom
Gropen-Kvistbro
▪ näraliggande bebyggelse i Kvistbro stationssamhälle, Västanby och Binninge knyts samman med
cykelvägar till Gropen-Kvistbro
▪ höja trafiksäkerhet och framkomlighet för fot
gängare och cyklister, genom att gång- och cykeltrafik separeras från varandra och från övrig trafik
i huvudcykelnätet
▪ prioritera framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter i övergångar över bilvägar i huvudcykelnätet
▪ se över behovet av trygg och säker cykelparkering vid hållplatser och andra målpunkter
▪ skapa ökad tydlighet för gång- och cykeltrafikanter genom skyltning, vägmålning mm
▪ underlätta för rekreation genom gång och cykling
I översiktsplanen föreslås för Gropen-Kvistbro
att:
▪ utbyggnad av kommuncykelstråket på Letstigen
prioriteras i den fortsatta cykelplaneringen
▪ tre huvudcykelstråk ingår i det samlade huvudcykelnätet, vilka bör prioriteras i den fortsatta
cykelplaneringen utöver kommuncykelstråket, se
figur 55
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▪ det samlade huvudcykelnätet successivt kompletteras med rekreationsvägar för gång och
cykel, se figur 55

Vad skulle få dig att
cykla mer än idag?
Biltrafik
Bilen kommer fortsatt spela en viktig roll för
resandet, framför allt till och från platser utan
kollektivtrafik eller möjligheter att cykla eller gå.
Särskilt utanför stråken och tätorterna har bilen
stor betydelse för tillgängligheten, läs mer i avsnitt
Fjugesta/Biltrafik.
Inne i tätorterna kommer bilen att behöva prioriteras ner för att ge plats för gång-, cykel- och
kollektivtrafik med hög framkomlighet, i lägen där

det blir ont om plats. Det gäller framför allt gator
som är kollektivtrafikstråk och/eller ingår i huvudcykelnätet, se figur 55 och 56.
Letstigen (väg 204) har en viktig funktion som
genomfartsväg för att ta sig mellan olika platser
i kommunen. Här är framkomligheten genom
kommunen högt prioriterad, varför behovet av
åtgärder för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet
behöver balanseras mot behovet av framkomligheten på vägen.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Gropen-Kvistbro föreslås därför vara att:
▪ prioritera biltrafikens framkomlighet och separat
cykelbana på genomfartsleden Letstigen (väg
204)
▪ prioritera upp gång-, cykel- och kollektivtrafik
i övriga delar av Gropen-Kvistbro om det blir
konkurrens om utrymmet

Bebyggelseutveckling
Bostäder och blandad bebyggelse
Gropen-Kvistbro bedöms ha bra förutsättningar
för ökad efterfrågan och bostadsbyggande framöver, se Förutsättningar ovan. Det planeringsmål
för en hållbar befolkningstillväxt som föreslås för
Gropen-Kvistbro är att orten växer med cirka 220
invånare, från 220 till ca 440 inv, vilket motsvarar
ett behov av cirka 100 bostäder till år 2050, se figur
33. De områden som pekas ut i översiktsplanen
behöver dock rymma något fler bostäder än planeringsmålet, eftersom enskilda markägare kanske
inte väljer att bebygga föreslagna områden.

"Det planeringsmål för
en hållbar befolkningstillväxt
som föreslås är att GropenKvistbro växer med cirka 220
invånare till år 2050"
Vad som är attraktivt i Gropen-Kvistbro, kan vara
något annat än i de andra tätorterna i kommunen. I
Gropen-Kvistbro finns till exempel större möjlighet
att bygga på större tomter än i Fjugesta, samtidigt
som närheten till en större arbetsmarknad, service
och kollektivtrafik finns kvar. Gropen-Kvistbros
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glesa karaktär och den större tillgången på mark
inom tätorten, möjliggör för något större tomter
framför allt vid byggnation utanför jordbruksmark.
Inriktningen bör vara tomter på 1 000-1 200 kvadratmeter, se även avsnitt Karaktär ovan.
Olika gruppers behov av bostäder behöver uppmärksammas i den fortsatta planeringen, till
exempel ungas behov av mindre bostäder och
äldres behov av bekvämare bostäder. Hur bostadsbehovet ser ut behöver kartläggas och följas upp
successivt, och de bostadsprojekt prioriteras som
kompletterar det befintliga bostadsutbudet med
bostadstyper och upplåtelseformer som saknas.
Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Gropen-Kvistbro föreslås därför vara att:
▪ möjliggöra för byggnation av ca 100 nya bostäder
till år 2050
▪ använda mark som tas i anspråk effektivt och
bygga nya bostadsområden med högre täthet,
nära centrum och hållplatser för kollektivtrafik
▪ använda 1 000-1 200 kvadratmeter som riktstorlek
för villatomter i Gropen-Kvistbro, med de större
storlekarna utanför jordbruksmark
▪ komplettera bostadsbeståndet med bostads
typer och upplåtelseformer som saknas
▪ utgå från närhet till goda kollektivtrafiklägen vid
lokalisering av ny bostadsbebyggelse
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Figur 57. Bebyggelseutveckling i Gropen-Kvistbro. Förslag som underlag för dialog.

I översiktsplanen föreslås för Gropen-Kvistbro
att:
▪ bebyggelseområden motsvarande ca 80 bostäder
möjliggörs i etapp 1 (till och med 2035), se figur 57
▪ bebyggelseområden motsvarande ytterligare ca
20 bostäder möjliggörs i etapp 2 (2036-2050), se
figur 57
▪ byggnation i etapp 2 sker först när etapp 1 är
färdigbyggt
▪ utbyggnadsriktningen på längre sikt (efter 2050)
är i riktning mot Ökna och mot Fjugesta, se figur
57

Var tycker du är bästa
platserna för GropenKvistbro att växa på,
och vilken karaktär ska
områdena ha?

Verksamheter
Verksamhetsområden pekas ut i översiktsplanen
om det finns efterfrågan på mark för verksamheter som kan vara störande för omgivningen, till
exempel genom att de genererar tung trafik eller
påverkar omgivningen med buller eller lukt.
I Gropen-Kvistbro bedöms trycket på verksamhetsmark vara så lågt att det inte föranleder att
ett nytt samlat verksamhetsområde pekas ut.
Däremot är det viktigt att befintliga verksamheter
kan omlokalisera och/eller expandera när behov
uppstår, vilket i så fall hanteras i detlajplaner och
bygglov.
Verksamheter som inte är störande för omgivningen och inte genererar mycket trafik, till exempel
frisör, fotvård eller cykelverkstad kan med fördel
integreras i områden med bostäder och blandad
bebyggelse. På så sätt kan bostadsområdena bli livaktiga under en större del av dygnet. Detaljhandel,
service och andra mer publika verksamheter bör i
första hand lokaliseras till centrum.
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Inriktingen för den fortsatta planeringen av
Gropen-Kvistbro föreslås därför vara att:
▪ eventuell lokalisering av verksamheter sker med
stor omsorg med hänsyn till verksamhetens art,
påverkan och behov av kommunikationer, liksom
till ortens behov av levande centrum, närhet
mellan bostäder och arbetsplatser etc.
▪ kommande detaljplaner möjliggör lokalisering av
verksamheter som inte är störande för omgivningen till områden för bostäder och blandad
bebyggelse
I översiktsplanen föreslås för Gropen-Kvistbro
att:
▪ inga områden för verksamheter som kan vara
störande för omgivningen pekas ut i översiktsplanen
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