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§ 26 Dnr Ks 2017/119 - 21 

Yttrande över detaljplan för del av Ludvika 6:1 med flera 

"Genomfart Gamla Bangatan" 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Planingenjör Joel Lidholm föredrar ärendet.  

Planområdet har sin geografiska utsträckning längs Gamla Bangatan mellan 

Hillängens idrottsplats och Marnäs torg.  

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra en ny gång- och cykelväg längs 

Gamla Bangatan. Ett annat syfte är att göra en ny infart till fastigheten 

Jordbrukaren 11 då dess infart stängs på grund av att den är trafikfarlig.  

Planen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. Planärendet hanteras enligt reglerna för standardutförande. 

Planen har en genomförandetid på tio år.  

Detaljplanen är en del i projektet ”Genomfart Ludvika”, som avser åtgärder på 

riksvägarna 50 och 66.  

Samråd genomfördes från den 28 november 2016 till och med den 13 januari 

2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inget att erinra planen under 

samrådstiden.  

Granskning pågår från och med 27 februari 2017 till och med 27 mars 2017. 

Kommunstyrelsens stab har inte något att erinra mot förslaget och föreslår att 

kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 1 mars 2017. 
2. Granskningshandling, kungörelse, daterad 24 februari 2017. 
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 45, daterad 29 april 2015. 
4. Granskningshandling, Planbeskrivning tillhörande ny detaljplan för del av 

Ludvika 6:1 m.fl ”Genomfart: Gamla Bangatan”. Upprättad i februari 2017. 
5. Granskningshandling, Inkomna synpunkter under samrådet, daterat 9 

februari 2017 
6. Plankarta, Gamla Bangatan. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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§ 27 Dnr KS 2017/124 - 21 

Yttrande över detaljplan för del av Ingenjören 8 med flera 

"Genomfart: Valhallarakan" 

Beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Planingenjör Joel Lidholm föredrar ärendet.  

Planområdet har sin geografiska utsträckning vid villaområdet längs 

Valhallarakan.  

Huvudsyftet med planen är att skapa en bättre trafiksituation längs med 

Valhallarakan (riksväg 50) och förbättra bullersituationen för de boende i 

området. I detta ingår ny gång- och cykelväg, ny lokalgata, bullervall och 

bullerplank.  

Planen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. Planärendet hanteras enligt reglerna för samordnat förfarande. 

Planen har en genomförandetid på tio år.  

Detaljplanen är en del av Genomfart Ludvika. Samråd har genomförts i 

samförstånd med Trafikverket vid månadsskiftet oktober-november 2016.   

Granskningen pågår från och med 27 februari 2017 till och med 27 mars 2017. 

Kommunstyrelsens stab har inte något att erinra mot förslaget och föreslår att 

kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen dateras 1 mars 2017.  
2. Granskningshandling, kungörelse, daterad 24 februari 2017 
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 12, daterat 22 februari 2017 
4. Granskningshandling, planbeskrivning för Kvarteret Ingenjören 

Genomfart: Valhallarakan, upprättad i februari 2017.    
5. Plankarta, upprättad i februari 2017 
6. Granskningshandling, samrådsredogörelse, daterad 24 februari 2017 
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§ 28 Dnr KS 2017/122 - 21 

Yttrande över detaljplan för del av Älgkon 15 med flera 

"Genomfart: GC-väg Valhallarakan" 

Beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Planingenjör Joel Lidholm föredrar ärendet.  

Planområdet har sin geografiska utsträckning längs riksväg 50/Valhallarakan i 

Ludvika tätort.  

Huvudsyftet är att flytta gång- och cykelvägen som idag tangerar riksvägen 

längre in från vägen och på så sätt skapa en säkrare miljö för gång- och 

cykeltrafikanter. Även utfarten från Mossgatan till riksvägen kommer att stängas 

för att göra trafikmiljön i området säkrare.  

Planen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. Planärendet hanteras enligt reglerna för samordnat förfarande. 

Planen har en genomförandetid på tio år.  

Detaljplanen är en del i projektet ”Genomfart Ludvika”, som avser åtgärder på 

riksvägarna 50 och 66.  

Samråd har genomförts i samförstånd med Trafikverket vid månadsskiftet 

oktober-november 2016.  

Granskning pågår från och med 27 februari 2017 till och med 27 mars 2017. 

Kommunstyrelsens stab har inte något att erinra mot förslaget och föreslår att 

kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 2 mars 2017. 
2. Granskningshandling, kungörelse, daterad 24 februari 2017 
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 14, daterat 22 februari 2017 
4. Granskningshandling, planbeskrivning för Älgkon 15 med flera 

”Genomfart: GC-väg Valhallarakan”, upprättad i februari 2017 
5. Granskningshandling, samrådsredogörelse, daterad 24 februari 2017 
6. Plankarta Älgkon 15, upprättad i februari 2017 
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7. Samrådsredogörelse, Trafikverket, Riksväg 50, genomfart Ludvika, daterad 
20 januari 2017 

 

  

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten  
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§ 29 Dnr Ks 2017/125 - 21 

Yttrande över ny detaljplan för de av Ludvika 6:1 med flera 

"Genomfart: Korsning Vasagatan-Bergslagsgatan" 

Beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte något att erinra mot förslaget. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Planingenjör Joel Lidholm föredrar ärendet.  

Planområdet har sin geografiska utsträckning i och kring korsningen Vasagatan-

Bergslagsgatan i Ludvika tätort.  

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en cirkulationsplats i 

korsningen för att förbättra trafikflödet och anlägga en ny anslutning till 

stationsområdet.  

Planen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. Planärendet hanteras enligt reglerna för samordnat förfarande. 

Planen har en genomförandetid på tio år.  

Detaljplanen är en del av projektet ”Genomfart Ludvika”. Samråd har 

genomförts i samförstånd med Trafikverket i månadsskiftet oktober-november 

2016.  

Granskning pågår från och med 27 februari 2017 till och med 27 mars 2017. 

Kommunstyrelsens stab har inte något att erinra mot förslaget och föreslår att 

kommunstyrelsens arbetsutskott inte lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad 1 mars 2017. 
2. Granskningshandling, kungörelse, daterad 24 februari 2017 
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut, daterat 22 februari 2017, § 13 
4. Granskningshandling, Planbeskrivning tillhörande ny detaljplan för del av 

Ludvika 6:1 med flera ”Genomfart: Korsning Vasagatan – Bergslagsgatan”. 
Upprättad i februari 2017.  

5. Granskningshandling, Samrådsredogörelse för ”Genomfart: Korsning 
Vasagatan – Bergslagsgatan”, daterad 24 februari 2017.  

6. Plankarta 
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7. Samrådsredogörelse, Riksväg 50, genomfart Ludvika, daterad 20 januari 
2017 

 

  

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten  
 


