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1 Handlingar 

Detaljplanen består av: 

Plankarta med bestämmelser 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse (skrivs efter samrådet) 

 Granskningsutlåtande (skrivs efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

 Bilaga 1 Geoteknisk undersökning 1972 

 Bilaga 2 Bullerberäkning 

 Bilaga 3 Kulturvärdesinventering 

 Bilaga 4 Naturvärdesinventering 

 Bilaga 5 Trafikutredning 

 Bilaga 6 Funktionsprogram  

2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med denna detaljplan är att göra det möjligt att bygga en idrottsarena 
på Hillängens idrottsplats och Marnässkolans mark som möjliggör både idrotts-
liga och kulturella evenemang inom Ludvika kommun. En större arena bidrar till 
utveckling av näringslivet, ökar kommunens attraktionskraft och förbättrar om-
rådets förutsättningar för integration.  

 

Planområdet 
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Idrottsarenan kommer dessutom att uppfylla Solviksskolans behov av idrottshall. 
Ett annat syfte är att ge förutsättningar för att tillgodose behovet av bostäder, 
förskola och lokaler samt att skydda kultur- och naturvärden inom planområdet. 
Marken på planområdet bör användas på ett blandat- och effektivt sätt. En blan-
dad markanvändning inom planområdet ökar möjlighet för naturlig övervakning 
vilket innebär en ökad trygghetskänsla inom och kring planområdet.   

Inom planområdet finns det två flervåningsbostadshus på fastigheten Entitan 7 
och de har ingen stor betydelse för detaljplanens syfte, se även 6.2.2 Bostäder.     

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hus-
hållning med mark- och vattenområden. Det finns inga riksintresseområden 
inom planområdet. Söder om planområdet finns dock väg 66 (Gamla Bangatan) 
som är av riksintresse för kommunikation. 

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger i stadsdelen Marnäs omedelbart norr om väg 66 (Gamla 
Bangatan). Planen begränsas av en befintlig bebyggelse samt Hillängens förskola 
i norr, Grågåsvägen i öster, väg 66 i söder, Hillängskiosken samt Östra Storgatan 
i sydväst och Timmermansvägen i väster. 

4.2 Areal 

Planområdet omfattar drygt 11,5 ha. 

4.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Ludvika kommun, Ludvika kom-
munfastigheter Aktiebolag (LKFAB), bostadsrättsföreningen Blåmesen och bo-
stadsrättsföreningen Jordbrukaren. Se även 7.1.1. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen (ÖP 2030), laga kraft den 25 september 2013, anger ingen sär-
skilt användning för planområdet. Hillängens idrottsplats är en av två anlägg-
ningar där kommunen ser en stor utvecklingspotential, enligt ÖP 2030.  

5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Planförslaget berör flera detaljplaner och dessa är:  

 detaljplan 77 från 1958, som gäller bland annat för bostadsrättföreningen 
Blåmesen.  

 detaljplan 153 från 1972, som gäller för kvarteret Entitan 6 (Marnässko-
lan) och bostadsrättförening Jordbrukaren, medger markanvändning A 



Ludvika Kommun 
Planbeskrivning 

Ludvika Arena 

      

      
Sida 

6(26) 

    

 

6(26) 

 

 

”Område för allmänt ändamål” och B ”Område för bostadsändamål” 
med mera.  

 detaljplan 242 från 1982, som gäller för Hillängens idrottsplats (ABB 
arena), medger markanvändning R ”Område för idrottsändamål” och 
Park med mera.  

 detaljplan 372 från 1998, som gäller för allmän parkering vid Timmer-
mansvägen och en del av Grågåsvägen, medger P-plats ”Allmän plats-
Parkering” och Huvudgata ”Trafik mellan områden”.  

 detaljplan 426 från 2013, som gäller för delar av Hillängens idrottsplats 
(konstgräs fotbollsplan), medger markanvändning Y ”Idrott med verk-
samheten tillhörande byggnader. Parkering får anordnas” med mera.  

 detaljplan 459 från 2019, som gäller för det nya bostadsområdet öster om 
Grågåsvägen (Stora Hillänget).     

5.3 Program för planområdet 

Inget program har upprättats för planområdet.  

Under startmötet har konstaterats att:  

 Det finns ett stort intresse av att Marnässkolans mark görs om till bland 

annat förskola samt fritids- och idrottsaktiviteter såsom padel, basket…  

 En GC-väg eller x-område behövs för att koppla Domherrevägen med 

Grågåsvägen genom planområdet ur trygghet perspektiv. Detta innebär 

att området inte ska stängslas som den är idag.  

En utredning/dialog om behov och funktion för arenan genomförs parallellt 
med detaljplanprocessen. Dialoger hålls med framtida arenans brukare som id-
rottsföreningar, skola m.fl. Analys av insamlade information och dialoger med 
mera presenteras i form av ett funktionsprogram (bilaga 6). 

Funktionsprogrammet 
beskriver behov och 
funktioner; hur de 
funktionerna förhåller 
sig till varandra fysiskt 
så att de fungerar opti-
malt, storlek på ytor, 
hur funktioner kan 
nyttja samma yta samt 
hur ute- och inomhus-
miljön förhåller sig till 
varandra.     

Funktionsprogrammet innehåller också diskussion kring bland annat arenans 
placering i staden, hur placeringen påverkar innehållet och behovet av funkt-
ioner, vilken roll arenan spelar för sitt kvarter, för stadsdelen och för staden 
samt vad arenan betyder i det större perspektivet för Ludvika. Funktionspro-
grammet blir ett underlag vid fortsatt projektering. 
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5.4 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökningen togs upp på startmötet1 för detaljplanen. Tjänstemän från verk-
samhetsområde miljö och bygg har granskat undersökning om betydande miljö-
påverkan och de har inga invändningar eller tillägg2. Någon strategisk miljöbe-
dömning3 bedömdes inte behövas. 

Följande talar emot att detaljplanen skulle medföra betydande miljöpåverkan4: 

 Planområdet har goda möjligheter för gång- och cykeltrafik och god an-
slutning till kollektivtrafik, detta ger minskat bilberoendet och bidrar till 
att minska föroreningar från bilar.  

 Planområdet är försett med all infrastruktur, till exempel, fjärrvärme.  

 Ändringarna på allmän platsmark är i linje med gällande detaljplan. 

 Detaljplanen berör bara redan ianspråktagen mark.  

 Detaljplanen tillåter inte industri eller annan miljöstörande verksamhet.  

Inget talar för att detaljplanen skulle medföra betydande miljöpåverkan. 

Ett särskilt beslut i frågan om betydande miljöpåverkan5 tas av planeringschef 
enligt KSUN-delegationsordning Dnr. 2021/963 § 10.  

5.5 Kommunala beslut i övrigt 

Dåvarande samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 22 april 2020 § 40, att ge 
verksamhetsområde planering i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för ärendet. 
I uppdraget ingår att genomföra samråd. 

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

6.1 Natur 

6.1.1 Mark och vegetation 

Delar av planområdet utgörs av hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser, vägar 
och gång- och cykelvägar. Gräsbelagda ytor finns i och kring Marnässkolans mark 
och på Hillängens idrottsplats. En fotbollsplan, belagd med konstgräs, finns sö-
der om Hillängens förskola. I sydöstra hörnet av fastigheten Entitan 6 finns en 
liten bergknalle med några omgivande äldre träd och en lekplats som användes 
tidigare som lekpark för Marnässkolan som ersattes av Solviksskolan. 

                                                 

1 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

2 Tjänstemannayttrande gällande undersökning om betydande miljöpåverkan. Dr. 2022/1300  

3 Plan- och bygglagen 4 kap 33b § och 34 § 

4 Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan 
eller 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2 

5 Miljöbalken 6 kap. 7 § 
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6.1.2 Geotekniska förhållanden 

Området där Marnässkolan stod, kallades förr för Gunnarsmossen6. Den ur-
sprungliga jordarten utgörs av silt7, med inslag av morän. Berggrunden utgörs av 
ryolit, tidigare benämnd leptit8. 

För planområdets västra del finns det två geotekniska undersökningar gjorda (bi-
laga 2). För den som kallas modulen i den västra delen av Entitan 6 gjordes en 
undersökning 1972. Jordarten visade sig bestå av mjäla (silt) till ett djup på två 
meter. Därunder återfanns en sandig morän. Inget vatten observerades. Marken 
bedömdes vara tjälfarlig och schaktning rekommenderades göras vid torr väder-
lek. 

För fastigheten Entitan 6, där Marnässkolan ligger gjordes en undersökning där 
man kartlade markförhållandena i 92 borrhål 1965. I de norra delarna indikerades 
där sankområden med dyjord, samt leriga partier. Dessa jordarter rekommende-
rades att grävas bort och ersättas med fyllnadsgrus som komprimerades. I det 
östra området återfanns berg i dagen. Byggnadsinspektören yttrade sig 1965 om 
nödvändigheten av stödpålning även för envåningsbyggnader (hus C, F och H). 
Pålarna skulle vara minst 3 meter. 

Kommunens bedömning är att det krävs pålning eller utbyte av massor, till ex-
empel att silt byts mot bergkross, om inte senare geoteknisk undersökning visar 
på annat. Detta bekostar av exploatören. 

Samma jordart påträffas även inom den östra delen av planområdet. Enligt 
SGU:s kartvisare varierar jorddjupet mellan 1-5 meter inom planområdet. Mäk-
tigheten ökar mot öster. Tidigare fanns det vattensamlingar på vårarna på den 
plats där konstgräsplanen numera är belägen.  

En ny geoteknisk undersökning ska genomföras inför eventuellt byggande inom 
planområdet.   

6.1.3 Förorenad mark 

Under 40 år har det bedrivits skolverksamhet inom fastigheten Entitan 6 (Mar-
nässkolan). Detta bedöms inte ha medfört någon ökad förorening inom planom-
rådet. En oljecistern har funnits för skolans uppvärmning. Denna var dock pla-
cerad inomhus. Ett eventuellt läckage borde därför ha uppmärksammats. Tidi-
gare verksamheter var torpen Jakob Andersgården i områdets sydöstra del och 
Lugnet i det västra området. Däremellan var det åkermark. Detsamma gäller det 
östra området med idrottsanläggningarna.  

A-planen uppvisar förhöjda gammastrålnings värden. Det beror på att man tidi-
gare använde bränd alunskifferaska, s.k. rödfyr på löparbanorna. Detta ska beak-
tas vid eventuell byggnation inom planområdet. Rödfyr kan innehålla radioaktiva 
ämnen, men den är inte farligt så länge marken står utan byggnad.      

                                                 

6 Marnäs en byvandring i tid och rum, 1992 

7 SGU:s karta Ser Af nr 181 

8 SGU:s karta Ser Af nr 158 
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6.1.4 Radon 

Den ursprungliga marken är klassad som normalradonmark, men med anledning 
av att det kan finnas betydande mängder fyllnadsmassor inom delar av området 
kan det innebär att det finns partier med högre radonrisk. Detta ska man vara 
observant på inför nybyggnad. Det är mycket viktigt att allt rivningsavfall efter 
Marnässkolans byggnader tas bort. En stor del av detta utgörs av blåbetong som 
kan orsaka radonproblem.  

6.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Risken för skred och höga vattenstånd torde vara minimal då området är relativt 
flackt. Dessutom är det ca 5 meter ner till sjön Övre Hillen.  

6.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i planområdet.9 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.10 Det innebär att nyupptäckta 
fornlämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste 
man därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen. 

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Ludvika arena 

Den nya detaljplanen skapar goda förutsättningar så att den nya arenan tillsam-
mans med de befintliga anläggningarna möjliggör både idrottsliga och kulturella 
evenemang inom Ludvika kommun. Flera andra verksamheter kan inrymmas 
inom planområdet, till exempel, skola, handel och restaurang samt andra verk-
samheter som ingår i användningen C (centrum). Detta bidrar till en utveckling 
av näringslivet, ökar kommunens attraktionskraft och ökar integration inom och 
kring planområdet.  

6.2.2 Bostäder 

Inom planområdet finns det två flervåningsbostadshus på fastigheten Entitan 7 
och de har ingen stor betydelse för detaljplanens syfte. De togs med så att detalj-
plan nummer 153 upphävs om den nya detaljplanen vinner laga kraft. Den nya 
detaljplanen gör det möjligt att bygga nya bostäder på planområdets västra del.  

6.2.3 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Befintliga anläggningar, den nya idrottsarenan och andra verksamheter är plan-
områdets arbetsplatser. Arbetsplatsantal är beroende bland annat på planområ-
dets funktions- och exploateringsprogram, se även bilaga 6 Funktionsprogram. 
En skola/förskola kan bebyggas inom planområdets västra del (Marnässkolans 
mark). Sådan verksamhet är redan integrerad inom bostadsmiljön och anses som 
självklart inom området; den uppfyller ökat behov av förskola och bidrar till ökad 
integration inom och kring planområdet. Flera arbetsplatser finns i närheten av 
planområdet och inom Ludvika centrum.      

                                                 

9 Riksantikvarieämbetets fornsök 

10 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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6.2.4 Offentlig och kommersiell service 

Största andelen av planområdets anläggningar omfattar offentlig och kommersi-
ell service. Offentlig service finns i Ludvika lasarett, cirka 500 m från planområ-
det, och i Ludvika centrum, på drygt en kilometers avstånd.  

6.2.5 Tillgänglighet 

Tillgängligheten för samtliga trafikanter (bilister, cyklister och gående) inom plan-
området bedöms vara tillräcklig. Grågåsvägen och Timmermansvägen är två 
stora leder som förbinder planområdet med väg 66 (Gamla Bangatan). Tillgäng-
ligheten inom planområdet kan förbättras bland annat att genom: 

 öka slyröjningen inom naturområden  

 plantera fler träd längs med gångstråk som skydd på varma sommardagar 

 förbättra belysningen på lekplatser  

 öka antalet bänkar i parkmiljön 
Planområdet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rö-
relse- eller orienteringsförmåga enligt 8 kap. 9 § Plan- och bygglag (2010:900).   

6.2.6 Byggnadskultur 

Inom planområdets västra del (Marnässkolans mark) finns det flera byggnader 
(moduler) och en gymnastikhall som tidigare fungerade som skollokaler. Samt-
liga ovannämnda byggnader har dåligt skick och kommer att rivas. En ishall 
med tillhörande förråd, ABB-arenans entrébyggnad med tillhörande omkläd-
ningsrum, en gammal försäljningskiosk och en gammal läktare med mera finns 
på planområdets östra del. Både ishallen och entrébyggnaden bedöms inte ha 
höga kulturvärden. Försäljningskiosken och läktaren bedöms ha stort egenvärde 
enligt detaljplan för riksväg 66 upprättad 1998 (plan nr. 372).  

En kulturvärdesinventering (bilaga 3) för Hillängens idrottsplats har gjorts. In-
venteringen fokuserar på försäljningskiosken och läktaren. Denna ska användas 
som underlag för bevarandet av byggnadernas kulturhistoriska värden och före-
bygga åtgärder som innebär påtaglig förvanskning av värdena.   

Hillängens idrottsplats började 

anläggas redan på 1920-talet, 

byggdes om i början av 1940-

talet och invigdes 1941 (Dalar-

nas fornminnes och hembygds-

förbund, 1983). Dessförinnan 

från 1917 fanns det en idrotts-

plats ”Hampåkerstäppan” snett 

över gatan, enlig ”kommunsty-

relsens protokoll”11 från 1941.  

Vid uppförandet av Hillängens 

idrottsplats byggdes en läktare söder om fotbollsplanen (ABB-arena). Läktaren 

                                                 

11 Ludvika kommun, Regionarkivet. 

 

Hillängens idrottsplats 1941, Ludvika Hembygdsförening 
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uppfördes utifrån ritningar framtagna av Riksidrottsförbundet. Läktaren färdig-

ställdes till invigning av idrottsplatsen 1941. Senare kompletterades läktaren 

med del för allmänna toaletter. Läktarbyggnaden återspeglar kopplingen mellan 

byggnadens kulturhistoria och dess socialestetiska sammahanhang, den kan där-

för anses som ett exempel på en naturlig utveckling inom idrottsrörelsen under 

en skiftande period som återspeglas i en blandad arkitekturstil. Den byggdes 

som en typisk läktare i mindre storlek och har kvar sin ursprungliga form, den 

anses därför unik och har stort egenvärde. 

 

Läktaren 

År 1943 tillkom en försäljningskiosk norr om 

gamla ingången till Hillängens IP (öster om Si-

byllakiosken). Försäljningskiosken byggdes av 

Ludvika bryggeri. Även om kiosken till sitt ut-

tryck och gestaltning är en mycket enkel bygg-

nad, har den ett större värde i att förklara id-

rottsplatsens historia, både Hillängens idrotts-

plats och i en större kontext. Detta blir särskilt 

viktigt då denna typ av byggnad som tidigare 

varit mycket vanlig, numera blivit relativt säll-

synt. Den kan genom sin historia belysa idrot-

tens relation till det lokala näringslivet.  

Läktaren och kiosken ska inte rivas; de ska 

skyddas och vårdas så att de förmedlar berättel-

ser om det förflutna och bidrar till bättre för-

ståelse för vår samtid. Se även bilaga 3 Kultur-

värdesinventering. 

Byggnadernas utformning, skala, taklutning, fönsterform och färgsättning får 
inte ändras. Renovering av konstruktion, fasadbeklädning, skärmtak och föns-
terpartier ska ske med varsamhet. Byggnaderna ges därför en varsamhetsbe-
stämmelse (k). Byggnaderna i helhet får inte rivas och de ges därför en planbe-
stämmelse rivningsförbud (r). 

Försäljningskiosken 

 

Gamla ingången till Hillängen, 
Ludvika Hembygdsförening 
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6.2.7 Gestaltning 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på plat-
sen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god form-, 
färg- och materialverkan.12 

Den nya arenabyggnaden är en stor byggnad jämfört med omgivande bostadshus 
och andra anläggningar. Byggnaden bör därför utformas och placeras på ett sätt 
så att byggnadernas skala tas ner och den stora byggnaden uppfattas som en 
mindre med mildare karaktär och mindre påverkan för omgivningen. Tillgängliga 
och varierande aktiviteter för alla, leder till ökad rörelse inom planområdet som i 
sin tur bidrar till ökad trygghetskänslan och minskar fysiska barriärer inom och 
kring hela området. Arenans huvudbyggnad ska placeras öster om ishallen, bygg-
nader med mindre storlek kan placeras närmast Grågåsvägen och på Marnässko-
lans mark. En entré till anläggningen som är välutformad-och tillgänglig fungerar 
som mötesplats, lockar till alltmer rörelse i alla åldrar och uppmuntrar alltmer 
socialintegrationen i stort sett. Entrén bör därför placeras och utformas så att den 
blir väl kopplad till huvudstråk och målpunkter. 

 

Illustration: arenabyggnadens placering inom planområdet, bilaga 6 Funktionsprogram, 2021 

Arenabyggnaden ska utformas och orienteras med hänsyn till klimataspekter ge-
nom att minska energiförbrukning, öka användningen av solenergi och använd-
ningen av växtbeklädda tak. All detta bidrar till att byggnaden blir alltmer robust 
och självförsörjande.  

                                                 

12 Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2 
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Idrottsarenan och dess byggnader ska gestaltas och byggas utifrån olika hållbar-
hetsaspekter; alltså de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. En god arki-
tektur ger långsiktighet och hållbarhet genom att skapa byggnader och miljöer 
som lever över tid och skapar värde för medborgarna13. En idrottsarena med lång 
livslängd och hög nyttjandegrad kan uppnås genom ökad möjlighet till flexibel 
användning och ökad kvalitet i byggande och gestaltning. En flexibel användning 
som kan anpassas utifrån varierade och förändrade behov. Idrottsarenan ska 
byggas kvalitativt och resurseffektivt genom att hållbara och effektiva material 
med arkitektonisk kvalitet väljs. 

Med byggnation av en nya idrottsarena och det nyplanerade bostadsområdet på 
Stora Hillänget kommer trycket på området att öka. En förstärkning behöver 
därför göras i stråken på både den nordsydliga riktningen och den östvästliga 
riktningen. Stora Hillänget och andra befintliga bostadsområden kan knytas ihop 
genom planområdet. Rörelsen skola-idrottshall i nordsydlig riktning blir tydligare 
och upplevelsemässigt rikare. Ett centralt stråk ger de stora hallbyggnaderna fler 
framsidor i och med fler målpunkter14.         

Vissa funktioner och aktiviteter är särskilt viktiga för skolan och de bör därför 
utformas och placeras väl i förhållande till skolan. Hänsyn ska särskilt tas till 
gång- och cykelvägar, parkering, flöde mellan aktiviteter och fysisk tillgänglig-
het. Gestaltningen bör tillåta inblickar i idrottshallen så att aktiviteterna inifrån 
skänker trygghet till platserna runtomkring.    

 

Huvudstråk, bilaga 6 Funktionsprogram, 2021   

En bra gestaltad idrottsarena ska återspegla funktionalitet, flexibilitet, estetiska 
värden, trygghet och jämställdhet.    

                                                 

13 Bilaga 6 Funktionsprogram 

14 Bilaga 6 Funktionsprogram  
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6.3 Friytor 

6.3.1 Lek och rekreation 

Planområdet passar bra för lek och rekreation. Lekpark, grönytor, idrottsanlägg-
ningar, gång- och cykelvägar finns och kommer att utvecklas och kompletteras 
med den nya idrottsarenan. Goda möjligheter för lek och rekreation finns inom 
och kring planområdet. Till exempel erbjuder området Stora Hillänget flera möj-
ligheter för lek och rekreation inom naturen och i direkt kontakt med vattnet. 
Den nya arenan med tillhörande ute- och inomhusaktiviteter ska gestaltas med 
hänsyn till lek- och rekreationsvärden. Idrottsarenans funktionsprogram presen-
terar fem värdeord och dessa är rörelseglädje, tillgänglighet, attraktivt, flexibelt, 
funktionellt och hållbart. De här värdeorden har sin koppling till lek- och rekre-
ationsvärden och de ska genomsyra hela anläggningen och de aktiviteter som ska 
rymmas.   

 

6.3.2 Naturmiljö 

En naturvärdesinventering ”bilaga 4 Naturvärdesinventering” för planområdet 
har gjorts i samband med detaljplaneprocessen. Inventeringen talar bland annat 
om att huvuddelen av området är starkt påverkat av mänskliga aktiviteter och 
utgörs huvudsakligen av hårdgjorda ytor och bebyggd mark.  

Fem naturvärdesobjekt har identifierats, samtliga har bedömts ha vissa naturvär-
den, naturvärdesklass 4. Detta betyder att värdena för biologisk mångfald är be-
gränsade. Värdena är främst knutna till alléträd och vårdträd samt i någon mån 
till en bergknalle. Träden är fortfarande förhållandevis unga och har i de flesta 
fall inte hunnit utveckla håligheter och barkstruktur som kan vara av värde för 
fauna och funga.  

I inventeringsområdet har fem träd bedömts uppfylla kriterierna för skyddsvärda 
träd, se även plankartan. Det är två oxlar, en lind, en asp och en lönn. Träden i 
det inventerade området har förhållandevis låg ålder och hunnit inte att utveckla 
karaktärer som är typiska för skyddsvärda träd. Till exempel så har alla invente-
rade skyddsvärda träd utom lönnen endast små håligheter. Träden saknar också 
den barkstruktur som kännetecknar riktigt gamla träd. Ett ganska stort antal träd, 
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främst lindar och oxlar, kommer inom några decennier att utveckla värden som 
gör att de kan klassas som skyddsvärda träd. Vårdträd och alléträd i området har 
en frisk och artrik epifytflora15, med enstaka inslag av rödlistade arter. Det gör 
att, givet att träden får vara kvar och åldras, området i framtiden kan förväntas 
komma att hysa rödlistade arter bland epifyterna. Se även bilaga 4 ”Naturvär-
desinventering”  

6.4 Vattenområden 

Det finns inget öppet vatten inom eller i närheten till planområdet. 

6.5 Gator och trafik 

6.5.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Planområdet omges av ett antal gator av olika karaktär: Väg 66 (Gamla Bangatan) 
i söder som är genomfartsvägen för en stor del av turisttrafiken i Dalarna, för 
godstransporter och för pendling mellan orter. Grågåsvägen i öster som förbin-
der ett antal bostadsområden med väg 66 samt är primär infartsväg till parke-
ringen vid idrottsplatsen. Timmermansvägen i väster som har liknande karaktär 
och funktion som Grågåsvägen. Hastigheten på väg 66 (Gamla Bangatan), Tim-
mermansvägen och Grågåsvägen är 40 km/h. Domherrevägen ansluter från Tim-
mermansvägen och används delvis som infartsväg för parkering till idrottsplatsen 
men är också primär gata för förskoleverksamheten med hämta/lämna-zon invid 
kommande förskola (tidigare Marnässkolan) och idrottsplatsen. Östra Storga-
tan/Grönsiskevägen ligger sydväst om planområdet och anses som sekundära 
vägar i området.  

Trottoarer finns längs alla gator. Separata cykelbanor finns längs Timmermans-
vägen, Grågåsvägen och Gamla Bangatan. En gång- och cykelväg går genom 
planområdet och förbinder Solviksskolan med bostadsområden som ligger söder 
om Gamla Bangatan samt Hillängskiosken. Av säkerhetsskäl bör mopeder inte 
tillåtas på gång- och cykelvägar inom planområdet16.  

Under 2018 och 2019 rustades väg 66 upp på sträckan förbi idrottsplatsen. Då 
lades ny beläggning på vägen, gång- och cykelvägen separerades från väg 66, då 
denna flyttades närmare idrottsplatsen, och GC-passagerna rustades upp. Väg 66, 
som passerar genom Ludvika, är utpekad som ett så kallat funktionellt prioriterat 
vägnät (FPV) för såväl godstransporter, dagliga personresor, långväga personre-
sor som kollektivtrafik. Det innebär att vägsträckan är rekommenderad väg för 
alla dessa typer av transporter. Trafikverkets klassning ska bland annat fungera 
som ett sätt att säkra tillgängligheten på vägnät med denna funktion17.  

En trafikutredning (bilaga 5) har gjorts i samband med detaljplaneprocessen. Syf-
tet med trafikutredningen är att undersöka den nya arenans påverkan på det 
kringliggande vägnätet, det vill säga väg 66, Grågåsvägen och Timmermansvägen, 

                                                 

15 Epifyter är växter som lever på andra växter utan att ta vatten eller näring ur dem. 

16 Detta regleras av lokala trafikföreskrifter genom skyltning 

17 Trafikutredning, Detaljplan för Hillängens IP, 2021 
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med fokus på korsningarna. Utredningen ser även över parkeringsplatser, befint-
ligt nät för kollektivtrafik, gång och cykel samt en undersökning av vilka anpass-
ningar av dessa som är nödvändiga till följd av utbyggnaden av idrottsarenan.   

 

Illustration: gatunät, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser (Trafikutredning)  

I trafikutredningen har en kapacitetsanalys gjorts i korsningarna Grågåsvä-
gen/väg 66 samt Timmermansvägen/väg 66 för nuläget och för prognosår 2040 
med trafikalstring motsvarande genomförd detaljplan.  

Slutsatserna vad gäller kapaciteten i korsningarna är att korsningen Timmermans-
vägen/väg 66 redan i nuläget har en mindre god kapacitet och vid prognosår 
2040 är överbelastad. Därför bör utveckling av områden där Timmermansvägen 
är primärväg göras restriktivt och hänsyn bör tas till korsningens eventuella fram-
tida kapacitetsbrist. I korsningen Grågåsvägen/riksväg 66 är kapaciteten god i 
nuläget och likaså vid prognosår 2040. Om andra förutsättningar gäller i framti-
den och behov av kapacitetshöjande åtgärder föreligger kan exempelvis ett väns-
tersvängskörfält på riksvägen och separata svängfält på Grågåsvägen förbättra 
kapaciteten.  

En tillfartsväg till fastigheten Doppingen 2 säkerställs genom den nya planen.      

6.5.2 Kollektivtrafik 

Busshållplatser finns på Timmermansvägen och 
Grågåsvägen invid planområdet och trafikeras av 
lokalbuss 41, 21-22 gånger i vardera riktningen på 
vardagar. Bussen går mot Ludvika centrum och 
Östansbo. På Gamla Bangatan i söder går lands-
bygdsbuss 293 och 298 mellan Ludvika och 
Smedjebacken, de stannar som regel inte där, men 
på vissa turer stannar buss 293 vid Solviksskolan 
under skoltid och buss nummer 298 vid Hillängs-
kiosken.  Busshållplats vid ABB arena befinner 

 

Busshållplats  
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sig inom kvartersmark enligt gällande detaljplan, kvartersmark ändras till allmän 
plats TORG i den nya detaljplanen.  

Trafikutredningen (bilaga 5) ger ett förslag på hur hållplatsläget vid Hillängens IP 
kan förbättras så att busslinjer enklare kan göra en högersväng och fortsätta på 
Grågåsvägen mot riksväg 66.  

6.5.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkeringsplatser för personal och besökare finns inom planområdet. 

En översiktlig parkeringsutredning har gjorts inom trafikutredningen (bilaga 5) 
för att beskriva nuläget och utreda om ytterligare parkeringar behöver tillkomma 
i samband med planens genomförande. Utifrån genomförd stickprovsberäkning 
och bedömd parkeringsalstring är slutsatsen att inga ytterligare bilparkeringar be-
höver ordnas. Däremot bör befintliga ytor effektiviseras och cykelparkeringsplat-
ser ordnas för att skapa bättre förutsättningar för besökare att cykla till och från 
idrottsplatsen. 

Parkeringsplatsantal följer aktivitetsprogram inom planområdet. Fler parkerings-
platser kan inrymmas inom kvartersmark på planområdets olika delar om beho-
vet uppstår bland annat vid anordning av stora arrangemang. Hänsyn ska tas till 
närliggande bostäder och nya parkeringar ska placeras varsamt så att de inte blir 
störande till omgivningen. Gällande parkeringsnorm och parkeringsstrategi ska 
uppfyllas.  

 

Parkeringsalstring inom planområdet 

6.6 Trygghet 

Den upplevda tryggheten är beroende av långa siktlinjer i ett sammanhängande 
system som ger god orienterbarhet, mer slyröjning inom naturområden samt 
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god belysning på gator, gång- och cykelstråk, parkering och lekplatser. Belys-
ning av stråk där människor rör sig bör utformas så att de även lyser upp områ-
den vid sidan om stråken. Gestaltningen bör tillåta inblickar i idrottshallen så att 
aktiviteterna inifrån skänker trygghet till platserna runtomkring.    

Varierande aktiviteter kan gynna att fler människor rör sig i området under dyg-
nets alla timmar. Detta skapar en sorts naturlig övervakning, vilket ökar trygg-
hetskänslan i området. T.ex. mindre handel, kafé eller restaurang.   

6.7 Störningar 

6.7.1 Buller 

Inom planområdet förekommer trafikbuller från Timmermansvägen, Grågåsvä-
gen och väg 66 (Gamla Bangatan). Trafiken i närliggande område kommer inte 
att öka nämnvärt på grund av den nya arenan och därmed anses inte bullersitu-
ationen i området förändras. Trafikbuller kan innebära risk för störning för even-
tuellt ny bostadsbebyggelse inom planområdets västra del som ligger närmast 
Timmermansvägen.  

Den västra delen av planområdet tillåter bostäder, en preliminär bullerberäkning 
(bilaga 2) har därför gjorts. Bullerberäkningen har gjorts invid närmaste byggrätt 
för bostad som ligger på 17 m avstånd från Timmermansvägens mitt, med tanken 
på att byggnaden ska placeras minst på 4.5 m avstånd från fastighetsgräns. Tra-
fikflödet på vägen är 1244 fordon/dygn (uppskattas att öka till 1600 fordon år 
2040) varav 48 (3,9 %) lastbilar och hastigheten är 40 enligt trafikmätningen18.  

 

Illustration bullerberäkning på Timmermansvägen 

Bullerberäkningen på Timmermansvägen visar följande värden: 

Nuvarande trafikflöde ger 52 dBA ekvivalent, max 70 dBA vid 2 och 5 m motta-
garshöjd över reflektionsplan. Vid 8 m mottagarhöjd blir det 51 dBA ekvivalent, 
max 70 dBA. Prognos 2040 ger ökad ekvivalent med 1 dBA och maxnivå är den 
samma. Gränsen för 50 dBA ekvivalent för år 2022 och 2040 ligger på 25 m 

                                                 

18 Trafikmätning på Timmermansvägen vid planområdet från 2016 
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respektive 32 m avstånd från vägmitt. Inom 32 m avstånd från vägmitt får ute-
plats utan skydd inta att uppföras. En planbestämmelse för skydd mot störningar 
(m1) införs så att riktvärdena19 för buller säkerställs.  

En befintlig bostadsbebyggelse finns inom fastigheten Entitan 7 som ligger på 
cirka 60 meters avstånd från väg 66 (Gamla Bangatan). Närmaste fasad ligger på 
85 meters avstånd från vägmitt. En preliminär bullerbräkning (bilaga 2) har gjorts 
både för nuvarande trafikflöden och för prognos 2040. Bullerbräkningen visar 
att de befintliga bostadsbyggnaderna, med god marginal, klarar riktvärdena för 
buller, se även bilaga 2 - bullerberäkning på väg 66. Den nya detaljplanen innebär 
bara förändrad byggrätt för komplementbyggnad.  

Uteplatser söder om bostadsbyggnader klarar inte riktvärdena för buller. En plan-
bestämmelse för skydd mot störning (m1) införs så att riktvärdena20 för buller 
uppnås.  

Det nya förslaget tillåter bostäder samt skola inom fastigheten Entitan 6 (Gamla 
Marnässkolan). Bostadsbyggnader inom fastigheten klarar med god marginal rikt-
värdena för buller. Vissa partier av fastigheten Entitan 6 klarar inte riktvärdena 
för buller vid uteplatser för bostäder samt skolgårdar. En planbestämmelse för 
skydd mot störning (m1) införs inom fastigheten Entitan 6 så att riktvärdena för 
buller uppnås.    

Buller från idrottsplatser 

Bullerstörning kan öka inom och kring planområdet på grund av idrottsaktiviteter 
om störningsskyddsåtgärder inte har tagits fram.  

Både Naturvårdsverket och Boverket har nyligen tagit fram vägledningar med 
om buller från idrottsplatser. Den ena21 ger stöd för tillämpning enligt miljöbal-
ken (1998:808), exempelvis när befintlig bebyggelse exponeras för buller från id-
rottsplatser. Den andra22 ger stöd vid tillämpning av plan- och bygglagen 
(2010:900), i första hand vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning av ny bo-
stadsbebyggelse. 

I de här vägledningarna finns inga värden angivna som decibelnivåer. Det beror 
på att ljud från idrottsplatser kan vara av många olika slag och variera i såväl 
ljudstyrka som varaktighet. Ett arbetssätt är att man gör en samlad bedömning 
utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet, där ljudnivån är en av flera fak-
torer ska vägas in. Faktorer som är relevanta vid bedömning av omgivningspå-
verkan handlar om avstånd mellan anläggning och bostäder, vilka tider som an-
läggningen används, anläggningens nyttjandegrad, intensitet vid användning, sär-
skilt störande ljud som impulsljud och musik, publiktillströmning och annan bul-
lerexponering i omgivningen från exempelvis tillhörande trafik till och från par-
keringsplatser.  

                                                 

19 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

20 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

21 Vägledning om buller från idrottsplatser, Naturvårdsverket 2020 

22 Vägledning för buller från idrottsplatser, Boverket 2020 
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Det är svårt att på övergripande nivå ange vad som utgör acceptabla avstånd 
mellan bostäder och idrottsplatser. Några generella iakttagelser om avstånd mel-
lan bostäder och idrottsplatser kan ändå erfarenhetsmässigt ges. Ett kortare av-
stånd än 100 meter mellan bostad och idrottsplats kan i den enskilda planlägg-
ningssituationen föranleda behov av en olägenhetsbedömning. Vid ett avstånd 
på 50 meter accentueras behovet av sådana hänsynstaganden, och erfarenheterna 
från miljöbalkstillsyn klargör att vid avstånd som 25 meter aktualiseras en kom-
bination av skärmningsåtgärder, anpassning av bebyggelsen samt dimensionering 
av fönster så att god ljudmiljö inomhus i bostad säkerställs, enligt Naturvårdsver-
kets vägledning om buller från idrottsplatser. Kvartersmark inom planområdet 
som tillåts för användningen idrott ligger närmast 25 m avstånd från bostäder. 
En liten remsa av fastigheten Entitan 6 ligger inom 25 m avstånd från bostads-
byggnad, denna del/remsa har dock ingen stor betydelse för idrott.      

Förekommande bullerexponering från ljudkällor vid en idrottsplats under på-
gående verksamhet får inte överskrida 50 dBA. Ljudnivån avser i detta fall bo-
stadsbyggnadens fasad eller uteplats vid planläggning eller bygglovsprövning.  

För buller inomhus i ärenden enligt plan- och bygglagen, gäller Boverkets bygg-
regler (2011:6) och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, 
FoHMFS 2014:13. 

Flera bostadsbebyggelser befinner sig inom och kring planområdet. Mätning eller 
beräkning av buller är svårt att motivera då placeringen av olika aktiviteter inte är 
fastspikad. Ljudet från idrottsplatser är ofta komplext. Alltför korta avstånd mel-
lan bostadsbebyggelse och idrottsanläggningar kan innebära risk för störningar. 
Ljudutbredningen kan också påverkas av ett flertal faktorer, bland annat topo-
grafi och andra byggnadsverk som kan fungera som en avskärmning mellan id-
rottsplats och bostäder. Skyddsåtgärder behöver tillämpas så att eventuell buller-
störning inte öka. 

I bilaga 6 Funktionsprogram, konstateras att ”vissa aktivitetsytor bullrar och där-
för behöver vi ägna en tanke åt var vi placerar dessa, hur vi förutser att ljudet 
studsar, vilka verksamheter ligger nära och vilka är lättstörda, bostäder osv”. I 
programmet konstateras också att en god akustik ska uppnås med minimalt med 
buller från installationer.  

6.7.2 Luft 

Miljökvalitetsnormerna för PM2.5 och PM10 (partiklar) uppfylldes med god mar-
ginal i Ludvika under 2021. Däremot överskrids det nationella miljömålet för 
”frisk luft” med avseende PM10, enligt mätningarna23 som utfördes under 2021. 
Mätstationen var placerad strax söder om väg 66 (Gamla Bangatan) i Ludvika.  

Miljökvalitetsnormerna ska inte försämras på grund av den nya arenan. Ventilat-
ionsintag bör dock inte placeras mot Timmermansvägen eller Grågåsvägen. 

6.7.3 Sanitära förhållanden 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

                                                 

23 Årsrapport 2021, Ludvika kommun, Övervakning av luftkvaliteten 
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6.7.4 Skyddsanordningar 

Inget krav på skyddsanordningar inom planområdet.  

6.7.5 Farligt gods – kvalitativ riskanalys 

Riksväg 66, som närmast ligger cirka 7,5 m från planområdet i söder är rekom-
menderad väg för farligt gods, och delar av planområdet ligger inom 150 m av-
stånd från Riksväg 66. Enligt Länsstyrelsens vägledning24 ska en kvalitativ25 risk-
analys göras om ett område planeras så nära en led för farligt gods som planom-
rådet är. 

De angivna avstånden i vägledningen förutsätter att transportflödet av farligt 
gods är högt, att hastigheten på leden för farligt gods är 90-110 km/h och att det 
inte finns några barriärer eller nivåskillnader som skärmar av leden från planom-
rådet. Hastigheten på väg 66 är 40 km/h, planområdets östra del är cirka 2 m 
högre än väg 66 och planområdets västra del avskiljs väl från väg 66 av befintliga 
bebyggelser (se även detaljplan 372). Allt detta talar för att angivna avstånd i väg-
ledningen kan minskas vid hantering av skyddade områden inom planområdet. 

Befintlig bebyggelse består av två bostadshus i tre våningar och befinner sig inom 
kvarteret Entitan 7, ligger 85-110 m från väg 66 och avskiljs från väg 66 av Hill-
ängskiosken och kvarteret Jordbrukaren 11.  

Den dimensionerande risken är att en tankbil med petroleumprodukter fattar eld. 
Detta kan tänkas ske till följd av kollision och/eller avkörning. Vissa andra typer 
av farligt gods kan vara farligare, men petroleumprodukter är mera vanligt före-
kommande och räknas därför som den dimensionerande risken.  

 

Riskanalys 

                                                 

24 ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering” – Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06 

25 Kvalitativ riskanalys är en enklare riskanalys, med bedömningar enligt Länsstyrelsens 
vägledning, men utan beräkningar 
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6.7.6 Riskbedömning 

Hastighetsbegränsning, avstånd, nivåskillnader, avskärmande höga byggnader 
och varierad exploateringsgrad gör att risken att byggnader, eller de människor 
som vistas i byggnaderna, kommer till skada vid en olycka med farligt gods, är 
mycket liten. Nya besöksanläggningar kan uppföras inom användningsområden 
(R), med varierad exploateringsgrad och byggnadshöjd på planområdets olika de-
lar, se även plankartan. Bostäder samt flera olika verksamheter kan uppföras 
inom användningsområdet (CBRP) som ligger strax öster om Timmermansvä-
gen. Denna del av planområdet ligger på cirka 120 m från väg 66 och avskiljs väl 
från väg 66 av kvarteret Jordbrukaren 11.    

Ludvika kommun bedömer att detaljplanbestämmelser med god marginal upp-
fyller väglednings krav26.   

6.7.7 Räddningstjänstens insatstid 

Insatstiden är under tio minuter. Åtkomligheten för räddningstjänsten ska beak-
tas i samband med nybyggnation eller vid ombyggnad av befintliga byggnader27.  

6.8 Teknisk försörjning 

6.8.1 Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.  

Tillgänglighet till brandvatten finns inom och kring planområdet. Brandvatten-
försörjning ska utökas och anpassas till ny plan enligt Räddningstjänsten Dala 
Mitt. Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 1200 liter per mi-
nut med ett maximalt inbördes avstånd av 150 meter. 

6.8.2 Dagvatten 

Planområdet ingår i det kom-
munala verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp (VA) och 
dagvattenledningar finns inom 
planområdet.  

Stora delar av planområdet in-
går i avrinningsområdet till våt-
marken på Stora Hillänget28, se 
bilden. Den nya arenan innebär 
bland annat en viss ökning av 
dagvattenflödet på grund av ök-
ning av hårdgjorda ytor och nya 
tak. Hänsyn ska tas till detta vid 
genomförandet av den plane-
rade dammen på våtmarken på 

                                                 

26 ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering” – Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06 

27 Regler om detta finns i Boverkets byggregler (BBR) 

28 Förstudie Våtmark Sumpängen, Stora Hillänget. Ludvika kommun 2020 

 

Avrinningsområde för våtmarken på Stora Hillänget 
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Stora Hillänget. Någon form av fördröjning av dagvatten behöver dock göras 
inom planområdet så att dagvattenledningarna inte överbelastas.   

Ludvika kommun har i sin dagvattenstrategi29 presenterat fem övergripande vil-
jeinriktningar för dagvattenhanteringen och de är:  

 Utjämna dagvattenflöden och bevara en naturlig vattenbalans  

 Minska konsekvenserna vid översvämning  

 Förbättra kommunens yt- och grundvattenkvalitet  

 Berika bebyggelsemiljön  

 Väl fungerande drift och underhåll  
Dagvattenstrategin innehåller beskrivningar om hur viljeinriktningarna kan 
åstadkommas. Hänsyn ska tas till detta vid genomförande av detaljplanen. Ge-
nom att begränsa andelen hårdgjorda ytor samt nyttja gröna tak och gröna ge-
nomsläppliga ytor, ökar möjligheten för lokal infiltration. Genom att reducera 
och fördröja dagvattenflöden minskar belastningen på dagvattensystem och re-
cipienter. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör eftersträvas. Vid 
projektering till den nya arenan ska hänsyn tas till materialval så att föroreningar 
begränsas i dagvatten vid källan. Till exempel ska granulat och mikroplaster från 
konstgräsplanen hindras vid källan från att nå dagvattenanläggningar.  

Öppna dagvattenlösningar (dike eller liknande anordning) erbjuder värden i 
form av rekreation, pedagogik och lek. De värdena kombineras med renings-
funktion och ekosystemtjänster och ger positiva effekter på biologisk mångfald 
samt bidrar till förståelsen av vattens kretslopp. Detta förutsätter att dagvatten-
lösningar ska vara effektiva ur ett drift- och underhållsperspektiv.     

6.8.3 Värme 

Fjärrvärmeledningar finns nedgrävda inom planområdet.  

6.8.4 El 

El och gatubelysning finns redan på plats. Tak kan med fördel användas för sol-
celler. ”Den största fördelen är naturligtvis att solcellerna som producerar el 
från förnybar energi, men elproduktionen har också fördelen av att vara tyst 
och därmed inte störa omgivningen. Dessutom sker elproduktionen och elan-
vändning nära varandra vilket minskar överföringsförluster i elnäten. I de fall 
solcellerna placeras på hustak tar produktionen inte heller någon ytterligare 
mark i anspråk”30. 

6.8.5 Bredband 

Fiber för bredband, eller åtminstone tomrör för fiber, bör läggas i samband 
med annan ledningsdragning. 

6.8.6 Avfall 

Kommunal sophämtning finns i området. Återvinningsstation finns inom plan-
området. Återvinningscentral finns i Björnhyttan. 

                                                 

29 Dagvattenstrategi för Ludvika kommun, 2021 

30 Solcellers miljöpåverkan, Energimyndigheten, 2021 
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6.9 Barnperspektiv 

Planområdets olika delar erbjuder fler aktiviteter för barn och ungdomar bland 
annat Solviksskolans elever likaså för vuxna. Den största delen av planområdet 
kommer att användas som inne- och uteaktivitetsplatser för alla åldrar, dessutom 
för nöjen, rekreation och andra funktioner samt goda möjligheter för gång- och 
cykeltrafik. Eftersom bilvägar korsar gång- och cykelvägar på flera ställen inom 
och kring planområdet är det viktigt att skapa en trafiksäker situation för gång- 
och cykeltrafikanter, men även för biltrafikanter. En bra belysning på gång- och 
cykelvägar med raka siktlinjer ökar tryggheten på gång- och cykelstråk särskilt för 
barn och ungdomar, se även 6.6 Trygghet.      

6.10 Konsekvenser och överväganden 

Uppförandet av en större arena i Ludvika kommun bidrar till utveckling av före-
ningslivet, kulturen och näringslivet och ökar kommunens attraktionskraft. En 
större arena kan innebära att en större markyta behöver tas i anspråk och det 
kommer att ske på bekostnad av öppna ytor. Detta innebär dessutom ekono-
miska konsekvenser som bör redovisas inför uppförandet av den nya arenan.  

Busshållplatsen vid ABB arena befinner sig inom kvartersmark enligt gällande 
detaljplan, kvartersmark ändras till allmän plats TORG i den nya detaljplanen. 
Området ska förbättras så att busslinjer enklare kan göra en högersväng och fort-
sätta på Grågåsvägen mot väg 66. 

Ett antal parkeringsplatser används idag av närliggande boende, de behöver re-
gleras så att de användas mer effektivt.  

Korsningen vid Timmermansvägen/väg 66 har redan i nuläget en mindre god 
kapacitet och beräknas vid prognosår 2040 att bli överbelastad. Därför bör ut-
veckling av områden där Timmermansvägen är primärväg göras restriktivt och 
hänsyn bör tas till korsningens eventuella kapacitetsbrist.  

I korsningen Grågåsvägen/väg 66 är kapaciteten god i nuläget och likaså vid pro-
gnosår 2040. Om andra förutsättningar gäller i framtiden och behov av kapaci-
tetshöjande åtgärder föreligger kan exempelvis ett vänstersvängskörfält på riks-
vägen och separata svängfält på Grågåsvägen förbättra kapaciteten.  

7 Genomförande 

7.1 Fastighetsrättsliga frågor 

7.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Planområdet omfattar Ludvika 6:20 samt Entitan 6 som ägs av Ludvika kom-
munfastigheter AB.  Planområdet berör även del av Blåmesen 2 som ägs av HSB 
Bostadsrättsförening Blåmesen i Ludvika samt Entitan 7 som ägs av Bostads-
rättsförening Jordbrukaren. Kommunal fastighet som berörs är Ludvika 6:1.  

Ledningsrätt för fjärrvärmeledningar till förmån för VB Energi förekommer på 
ett flertal ställen inom planområdet.  
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7.1.2 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning prövas av lantmäterimyndigheten efter ansökan från berörd 
rättsägare/markägare.  

En förrättning pågår inom planområdet. Förrättningens syfte är att överföra den 
del av Ludvika 6:1 som i detaljplanen är utlagd som besöksanläggning. Marken 
ska överföras till Ludvika 6:20 som ägs av Ludvika kommunfastigheter AB.  

För att uppnå en ändamålsenlig fastighetsindelning utifrån de reella förhållandena 
bör en fastighetsreglering ske mellan Blåmesen 3 och Ludvika 6:1. Blåmesen 3 
erhåller 680 m2 av Ludvika 6:1 för bostadsändamål (nyttjas som parkering). I byte 
mot denna mark erhåller Ludvika 6:1 600 m2 som i detaljplanen är utlagd som 
allmän plats - park. I samband med denna reglering bör Skanova trygga med ser-
vitut den teleledning som går genom befintlig parkering, utlagd i planförslaget 
som u-område. Ett område om drygt 3000 m2 kan styckas från Ludvika 6:1 och 
bilda en fastighet för centrum, bostad, besöksanläggning och parkering.   

7.1.3 Upphävande av fastighetsplaner 

Dessa fastighetsplaner upphävs i sin helhet: 

1. Tomtindelning Entitan aktnr. 2085K-A468:I 

2. Tomtindelning Blåmesen aktnr. 2085K-A434:I 

7.2 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvarters-
mark åvilar den enskilde fastighetsägaren. 

7.3 Allmän platsmark 

Ludvika kommun, som huvudman, står för iordningsställande av allmän plats-
mark inom planområdet. De allmänna platserna är i stora delar redan utbyggda. 
Det planen medför är en ombyggnation av Domherrevägen för att öka trafiksä-
kerheten. Detta åligger kommunen som huvudman att ansvara för ombyggnat-
ionen samt att i framtiden sköta drift och underhåll. Utredning gällande om-
byggnation av vägen skall ske parallellt med projektering av arenan.  

Planen innebär även en utbyggnad av gata från Grågåsvägen till den privata fas-
tigheten Doppingen 2. Fortsättning av denna gata finns sedan tidigare med i de-
taljplan för Stora Hillänget och utbyggnad sker inom pågående investeringspro-
jekt för området.  

7.4 Organisatoriska frågor 

7.4.1 Planförfarande 

Planarbetet inleds med utökad planförfarande. 

7.4.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 
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7.4.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) skall anges en genom- 
förandetid inom vilken detaljplanen skall vara genomförd. 
 
För denna plan föreslås en genomförandetid av femton (15) år. 

7.5 Ekonomiska frågor 

Detaljplanen medför kostnader för ombyggnation av Domherrevägen. Vad om-
byggnationen skall omfatta är ännu inte utrett och ska ske parallellt i arbetet 
med arenaområdet.  

För utbyggnad av gata fram Grågåsvägen till Doppingen 2 samt gata vidare mot 
Stora Hillänget som sedan tidigare är planlagd som allmän plats finns denna ut-
byggnad med i investeringsprojektet Stora Hillänget.  

I övrigt medför planen att Kommunen behöver erlägga kostnader för fastig-
hetsbildning.  

Planen skapar en möjlighet för kommunen att försälja en fastighet på drygt 
3000 m2 för centrum, bostad, besöksanläggning eller parkeringsändamål.  

7.6 Tidplan 

Startmöte   februari 2021 

Samråd  maj-juni 2022 

Granskning  juli 2022 

Antagande  oktober 2022 

Laga kraft  november 2022 

8 Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av verksamhetsområde planering. Kontakter har 
under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och en-
heter.  

 

 

Jacob Holgersson Anas Skaef 
tillförordnad planeringschef planarkitekt – handläggare 


