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1 Handlingar 

Ändringen består av: 

 Plankarta med ändringsbestämmelser 

 Planbeskrivning för ändring (denna handling) 

 Planbeskrivning samt bestämmelser för gällande plan  

 Ändring genom tillägg från 2001 (utgår) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Granskningsutlåtande 

 Fastighetsförteckning 

I denna planbeskrivning kommer begreppen ”gällande detaljplan” och ”aktuell 
planändring” att användas. Med ”gällande plan” avses den nu juridiskt bindande 
detaljplanen inklusive gällande tillägg till planbestämmelser från 2001. Med ”ak-
tuell planändring” avses den nya detaljplanen inklusive de ändringar som dessa 
handlingar beskriver. Observera att den gällande detaljplanen heter ”Förslag till 
ändring av stadsplanen för delar av kvarteren Älgen och Renen i Ludvika stad” 
och har hetat så sedan 1952. 

2 Bakgrund 

Fastighetsägaren av Renen 13 ansökte om planbesked för att möjliggöra bygg-
nation av carport på egen fastighet. Kommunen såg fördelar med att samtidigt 
ändra resterande del av bostadsområdet så att byggrätten blir mer anpassad till 
dagens behov. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden (dåvarande samhälls-
byggnadsnämnden) beslutade om positivt planbesked 2020-06-15 § 62 vilket ses 
som startdatum för planarbetet. Detta innebär att plan- och bygglagen 
(2010:900), SFS 2020:253, har används vid handläggning av detaljplanen. 

3 Planändringens syfte och huvuddrag 

Planändringens huvudsyfte är att i större delen av gällande detaljplan nummer 
461 uppdatera innebörden för bostad (B) samt: 

 möjliggöra en flexiblare exploateringsgrad för komplementbyggnader 

 möjliggöra en flexiblare placering av komplementbyggnader utan bo-
ningsrum 

 förtydliga gränser för placering av byggnader 

 att byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde skyddas med varsam-
hetsbestämmelse samt administrativ bestämmelse 

                                                 

1 Lantmäteriets aktnummer 2085K-A294 
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Ett ytterligare syfte med planändringen är att i samma process även upphäva 
tomtindelningsplanerna 2085K-A157 samt 2085K-A173 inom planändringens 
gräns. 

Då lämpligheten av markens användning redan är prövad genom gällande de-
taljplan redovisar följande beskrivningar enbart sådant som bedöms påverka, el-
ler påverkas av, själva planändringen. 

4 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Kommunens bedömning är att detaljplanen inte påverkar några hushållningsbe-
stämmelser, miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsförvaltning enligt 3, 4 och 5 
kap miljöbalken i någon större omfattning. Detta eftersom planändringen 
främst innebär att byggrätten för komplementbyggnad görs mer flexibel inom 
ett redan ianspråktaget markområde. Kommunen anser således att detaljplanens 
innehåll är förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. 

Strax norr om planområdet finns ett riksintresse för kommunikation – järnvä-
gen Bergslagspendeln. Planändringen bedöms inte påverka riksintresset då änd-
ringen inte innebär ökad total byggrätt, endast större flexibilitet av hur stor an-
del av den totala byggrätten som komplementbyggnader får uppta. Se även 8.6 
Farligt gods – kvalitativ riskanalys. 

5 Plandata 

5.1 Lägesbestämning 

Planområdet för ändringen ligger i Ludvika tätort, söder om centrum. Området 
avgränsas av Mossgatan i norr och Furuhällsgatan i söder. Området omfattar 
kvarteret Renen och en mindre del av kvarteret Älgen.  

 
Planområdet markerad med gul streckad linje. 
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Den gällande detaljplanen omfattar utöver detta område även delar av fastig-
heten Ludvika 6:1. Den del som i gällande detaljplan är markerad ”allmän plats 
– gata” kommer inte ändras i denna planprocess. Majoriteten av den del som i 
plankartans nordöstra del som är markerad som ”allmän plats – park och plan-
tering” i plankartans sydvästra del kommer inte heller ändras. Detta område är 
sedan 2012 detaljplanelagd i en ny, separat detaljplan2. På grund av detta ute-
sluts området av rödstreckad markering på plankartan. 

5.2 Areal 

Kvartersmarken som berörs av planändringen omfattar 1,4 hektar.   

6 Gällande detaljplan som ändras 

Planändringen berör delar av detaljplan ”Förslag till ändring av stadsplanen för 
delar av kvarteren Älgen och Renen i Ludvika stad” (nummer 46), fastställd 
1952-12-12 med tillhörande ändring, fastställd 2001-05-25.  

Den gällande detaljplanens bestämmelser är: 

 

                                                 

2 Detaljplan för del av fastighet Ludvika 6:1, vid Furuhällsgatan/Mossgatan (kvarteret Älgen-
Renen) i Ludvika kommun, 420, 2012 
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För det aktuella området gäller även en tidigare planändring, laga kraft 2001-05-
25. Denna planändring är en ändring genom tillägg och anger följande: 

”I område som betecknas med B får del av enstaka lägenhet eller 
bostad användas för annan verksamhet än den angivna.   

Ändrad användning får endast ske under förutsättningen att verk-
samheten ej är störande eller på annat sätt påverkar området negativt.  
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Den tänkta verksamheten skall prövas av byggnadsnämnden genom 
bygglovsprövning. Här skall t ex kontrolleras att övriga planbestäm-
melser, PBL (plan- och bygglagen), lokala bestämmelser (parkerings-
norm), handikapp- och miljöfrågor m.m. möjliggör att verksamheten 
kan etableras.” 

Genomförandetiden för planändringen löpte ut 2006-05-25.  

7 Tidigare ställningstaganden 

7.1 Översiktliga planer 

Ludvika kommuns översiktsplan (2013) anger inget särskilt för planområdet. 
Planändringen bedöms sammantaget vara förenlig med översiktsplanens syfte. 

7.2 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Om planändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska kom-
munen enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 9-19 §§ miljöbalken 
göra en miljöbedömning. För varje detaljplan och planändring är det nödvän-
digt att avgöra om miljöbedömning behövs, d.v.s. om planändringens genomfö-
rande kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Bedömning om sådant be-
hov föreligger görs genom en så kallad undersökning enligt 6 kap 5-6 §§ miljö-
balken. 

Planändringen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan. Således förelig-
ger inget behöv av strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap 9-19 miljöbal-
ken. Slutsatsen av undersökningen baserar sig på att planändringen endast inne-
bär en flexiblare byggrätt av komplementbyggnader inom redan bebyggda bo-
stadskvarter. De nya planbestämmelserna medger inte verksamheter som kan 
innebära betydande miljöpåverkan såsom industri. Det finns vidare inget som 
talar för att ändringen skulle innebära en betydande miljöpåverkan. 

8 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

8.1 Bebyggelseområden 

8.1.1 Markens användning – uppdaterad användningsbestämmelse 

All kvartersmark inom planändringens område utgörs av mark för bostäder 
med fristående villor i ett till två plan. Sedan planändringen 2001 gäller även be-
stämmelse att etablering av mindre verksamhet tillåts i eller i nära anslutning till 
bostaden. Dock ska markanvändningens huvudsyfte fortfarande vara bostad. 
Etablering av verksamheter får endast ske under förutsättning att verksamhet-
erna inte är störande eller på annat sätt påverka området negativt. 

Genom denna planändring utgår planändringen från 2001 som innebär att eta-
blering av mindre verksamhet tillåts i eller i nära anslutning till bostaden. Däre-
mot uppdateras användningsbestämmelsen för Bostad (B) i denna planändring 
vilket innebär att bestämmelsen får ny innebörd enligt Boverkets planbestäm-
melsekatalog (senast uppdaterad 2021). I bestämmelsen ingår enligt Boverket 
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möjlighet att i mindre skala bedriva annan verksamhet, till exempel inreda en-
staka rum i en bostad till kontor. Verksamheten kan dock endast tillåtas om 
omgivningspåverkan inte är större än vad som kan förväntas av ett vanligt bo-
ende. I och med denna uppdatering av planbestämmelse B kan planändringen 
från 2001 utgå utan att möjligheterna för att bedriva småskalig verksamhet på-
verkas. 

8.1.2 Markens användning – ändad markanvändning 

Viss mark är i gällande detaljplan utpekat som ”allmän plats – park och plante-
ring” men tillhör fastigheterna Renen 1, Renen 12 respektive Älgen 30. Dessa 
områden ändras genom denna planprocess till kvartersmark med användningen 
B och ligger därför inom rödstreckad markering på plankartan. Denna ändring 
av markanvändning följer planens syfte och bedöms vara lämplig eftersom de 
tillhör privata fastighetsägare och nyttjas idag till stor del som kvartersmark. 
Dessutom omfattar dessa områden så liten markyta att ändringen inte beräknas 
innebära någon betydande förlust av tillgänglig yta för allmänheten, då de idag 
inte heller upplevs som tillgängliga allmänna ytor. Det innebär snarare en för-
bättring för fastighetsägarna då markanvändningen på ett logiskt sätt följer be-
fintlig fastighetsgräns.  

Ytan i plankartans sydvästra del som ändras från allmän plats till kvartersmark 
används redan som utfart från fastigheten Älgen 30 och upplevs inte som till-
gänglig. Enligt Boverket3 är mindre ändringar av markanvändning möjligt i änd-
ring av detaljplan om dessa går i linje med den ursprungliga planens grundstruk-
tur och förenlig med planens syfte.  

Gällande detaljplan anger dock följande: 

 

Detta kan tolkas som att ett syfte med gällande detaljplan är att hålla sikten fri 
om båda sidor av den tidigare gångvägen mellan Furuhällsgatan och Mossgatan 
(tidigare Södra Järnvägsgatan). Det aktuella området är dock idag planlagt för 
bostäder genom detaljplan 420 vilket gör att syftet med detaljplan 46 har gått 
förlorat i att behålla sikten fri och att bevara den ursprungliga grundstrukturen 
som allmän plats. Kommunens bedömning är därför att den mindre regleringen 
av markanvändning är lämplig.  

Ändring av markanvändning vid den nordöstra delen bedöms inte heller mot-
sätta sig planens syfte. Enligt gällande detaljplan ska bostadsmarken följa fastig-
hetsgränsen, så är dock inte fallet. När gällande detaljplan gjordes 1952 har 
gränser blivit felaktigt ritade och följer därför inte fastighetsplanen från 1944. 

                                                 

3 Boverket, PBL kunskapsbanken, För vad kan en detaljplan ändras. 2020. 
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Detta gör att delar av allmän platsmark ingår i fastigheterna Renen 1 och Renen 
12, vilket inte var meningen. Detta bidrar till att kommunen anser att reglering 
av markanvändningen är lämplig. Alla ytor som ändras från allmän plats till bo-
stad behålls fria från byggnader genom planbestämmelse p1. Byggrätten för 
samtliga fastigheter som berörs av denna planbestämmelse blir oförändrad. 

Dessutom läggs för berörda delar planbestämmelse p1 till som reglerar att om-
råde som i gällande detaljplan utgör prickmark förblir mark som inte får förses 
med byggnad. Detta gör att byggrätten förblir oförändrad och att planändringen 
inte innebär en försämring jämfört med gällande plan när det gäller bland annat 
säkerhet och buller. Inga mer omfattande analyser än de som presenteras be-
döms därför vara nödvändiga (se 8.6 Farligt gods – kvalitativ riskanalys och 8.7 
Störningar – buller). 

8.1.3 Bebyggandets omfattning 

Egenskapsbestämmelsen § 4 mom. 3 (”Uthus eller annan dylik byggnad får 
upptaga en yta motsvarande högst en tredjedel (1/3) av huvudbyggnadens å 
samma tomt”) tas bort för all kvartersmark med beteckningen B. Detta för att 
möjliggöra en mer generös och flexibel byggrätt utifrån dagens behov. Den to-
tala byggrätten på 1/5 av tomtens yta gäller fortfarande, men byggrätten för 
komplementbyggnad blir mer flexibel. För att fortsatt reglera bebyggelsens ka-
raktär, se avsnitt ”Utformning”. 

8.1.4 Placering 

Planbestämmelse § 2 ”Med punktprickning betecknat område får icke bebygg-
gas” (prickmark) tas bort för hela planändringens område. Detta för att ersättas 
med motsvarande bestämmelser som ger en tydligare förståelse för avståndet 
som ska hållas mellan byggnad och allmän platsmark: 

- p1 – Marken får inte förses med byggnad 
- p2 – Huvudbyggnad samt komplementbyggnad ska placeras minst 4 me-

ter från fastighetsgräns mot allmän platsmark 
- p3 – Huvudbyggnad samt komplementbyggnad med boningsrum ska 

placeras 5 meter från fastighetsgräns mot allmän platsmark. För kom-
plementbyggnad utan boningsrum gäller 3 meter 

Eftersom gränsen för prickmarken i gällande detaljplan är ritad med hand och 
därför lite ojämn är det svårt att avgöra exakt hur bred den är. Avstånden för 
bestämmelserna p2 och p3 motsvarar så gott som möjligt avståndet för prick-
marken i gällande plan. Det som ändras är att avståndet blir mer tydligt och 
jämt, samt att komplementbyggnader utan boningsrum får placeras närmre fas-
tighetsgräns mot allmän platsmark i vissa delar.  

Yta markerat med p1 förblir mark som inte får förses med byggnad. Detta för 
att byggrätten ska förbli oförändrad jämfört med gällande detaljplan. Det gör att 
berörda fastigheter inte kan flyttas närmre järnväg eller gata och på så sätt ge 
sämre förutsättningar vad gäller buller och trafiksäkerhet. 
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Följande egenskapsbestämmelser läggs till för all kvartersmark med beteck-
ningen B: 

- Komplementbyggnader ska uppföras fristående eller med två varandra 
sammanbyggda i gemensam fastighetsgräns 

- Garage/carport ska placeras så det blir en minst 6 meter lång bilplats 
inom fastigheten, framför garageport/carportöppning 

Ingen ny bestämmelse om avstånd mellan byggnadsverk och fastighetsgräns 
mot kvartersmark läggs till i ändringen eftersom den gällande detaljplanen upp-
rättades 1952 vilket gör att 1947 års Byggnadsstadga och Byggnadslag gäller. 
Detta innebär en standard på 4,5 meters avstånd om inget annat anges. Mindre 
avstånd mellan byggnadsverk och fastighetsgräns mot kvartersmark kan tillåtas 
vid prövning.  

8.1.5 Utformning 

Området utgörs av småhusbebyggelse där huvudbyggnaderna tydligt dominerar 
i volym över uthus/komplementbyggnader. När begränsningen av den yta som 
uthus/komplementbyggnader får uppta på varje fastighet tas bort (§ 4 mom. 3, 
se avsnitt Bebyggandets omfattning”) införs istället bestämmelse för att kom-
plementbyggnader gestaltningsmässigt inte ska inte dominera över huvudbygg-
nader. Detta innebär att komplementbyggnader ska ha karaktären av ett kom-
plement till den befintliga bebyggelsen och får inte dominera över de andra, be-
fintliga byggnaderna på fastigheten. Byggnaden får inte uppfattas som en ny hu-
vudbyggnad utan ska tydligt vara underordnad huvudbyggnaden. 

8.1.6 Byggnadskultur 

Planområdets byggnader har inventerats mer översiktligt i Kulturlandskap och 
bebyggelse från 19904. Ingen av planområdets byggnader har denna särskilt pe-
kats ut som kulturhistoriskt värdefullt. Vidare har områdets byggnader även in-
venterats i Dalarnas museums byggnadsinventering från 19825. Inte heller här 
har några byggnader pekats ut. Enligt kommunens bedömning finns det dock 
två bostadshus med särskilt kulturvärde, Renen 1 samt Renen 5. Bedömningen 
har gjorts i samråd med Dalarnas museum6.  

De två bostadshusen får därför i plankartan en varsamhetsbestämmelse samt en 
administrativ bestämmelse. Till skillnad mot skyddsbestämmelser föreskriver 
inte varsamhetsbestämmelser att något ska bevaras, utan tydliggör vilka karak-
tärsdrag och värden hos byggnaden som varsamheten ska inriktas på. Att ge-
nomföra ändringar på byggnaderna vad gäller volym, material, kulör och detalj-
utformning är möjligt med denna bestämmelse förutsatt att det görs med var-
samhet. Bedömning kring lämpliga ändringar ska göras genom bygglovspröv-
ning. 

                                                 

4 Kulturlandskap och bebyggelse i Ludvika kommun, Program för kulturmiljövård - ett ej anta-
get program från 1990 

5 Byggnadsinventering i Ludvika och Grängesberg, 1982, Dalarnas museum, fältarbetare: Anna 
Götzlinger, Annika Jakobsson 

6 Kristoffer Ärnbäck, byggnadsantikvarie på Dalarnas museum 
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Renen 1, Furuhällsgatan 27 

 

Villa i modernistisk stil. Bygglov 1963. Arkitekt: L. E. Magnusson. 

Huset är inte utpekat i Dalarnas museums kulturhistoriska byggnadsinventering 
från 1982 men bedöms nu ha ett stort kulturhistoriskt värde för sin tidstypiska 
och välbevarade arkitektur. 

Vid inventering i september 2020 samt oktober 2021: 
Fasaderna har en vit slätputsad bottenvåning, andra våningen har svartlaserad 
stående lockpanel. Entréfasaden har entrédörr och garageport i brunt trä i lig-
gande panel med svart plåt nertill. Entrédörren har sidofönster med mönstrat 
glas. På andra våningen finns ett fönsterparti med sex stående fönster som är 
blyspröjsade och med olikfärgat glas. I övrigt har fasaderna stora fönster utan 
spröjs, eller högt placerade fönster i liggande format. Fönstren är i trä och vit-
målade. Längs hela sydvästfasaden finns en balkong med en front av liggande 
lockpanel. Taket är ett flackt sadeltak med små takutsprång. Det är belagt med 
papp. Originalmaterial för takrännor och stuprör var kopparplåt men har senare 
bytts ut till svartmålat stål. 
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Viktigt för det kulturhistoriska värdet är befintlig utformning av: 

 Husets volym, med det flacka sadeltaket 

 Fasadens vita slätputs och svartlaserade lockpanel 

 De vita träfönstren, särskilt det blyspröjsade glaspartiet 

 Garageport och entrédörr med sidofönster 

Byggnaden får en varsamhetsbestämmelse och en administrativ bestämmelse:  

k – Byggnadens karaktärsdrag utvändigt ska beaktas. 

a – Bygglov krävs även för byte av kulör eller material. 

Renen 5, Furuhällsgatan 19 

 

Suterrängvilla i modernistisk stil. Bygglov 1973. Arkitekt: K. A. Östman. 
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Huset är inte utpekat i Dalarnas museums kulturhistoriska byggnadsinventering 
från 1982 men bedöms nu ha ett stort kulturhistoriskt värde för sin tidstypiska 
och välbevarade arkitektur. 

Vid inventering oktober 2020: 
Tre fasader har mörkbrunt tegel, som är ojämnt bränt, och ljusa fogar. Entréfa-
sadens tegel fortsätter mot väster som en mur. Gårdsfasaden har en stående 
lockpanel laserad ljusbrunt. Gårdsfasaden är indragen så att gavlarnas tegelfasad 
och taket sticker fram. 

Taket är ett flackt valmat tak med stora takutsprång. Det är belagt med mörkgrå 
betongpannor. Takfoten är inbyggd med en horisontell panel. Skorstenen är en-
kel och av samma typ av tegel som fasaden. 

Entréfasaden har ett fönsterband av låga fönster placerat högt, under takfoten. 
Fönstren är av brunlaserat trä. Entrédörren har ett sidofönster. Entrédörr och 
de två garageportarna är av brunmålat trä med liggande panel. 

På gårdssidan finns balkonger i två plan som går runt det västra hörnet. Bal-
kongfronterna är av grånat trä och den nedre balkongen stöds av kraftiga rek-
tangulära betongkonsoler fästa i en hög sockel av betong med panelmönster. 
Den övre balkongen stöds av träpelare från den nedre. På konsolerna ligger 
längsgående primärbalkar och på dem tvärgående sekundärbalkar. Samma sy-
stem upprepas för den övre balkongen.  

Viktigt för det kulturhistoriska värdet är befintlig utformning av: 

 Husets volym, med det flacka valmade taket 

 Fasadens tegel, träpanel och betongsockel 

 De brunlaserade träfönstren, särskilt fönsterbandet under takfoten 

 Garageport och entrédörr med sidofönster 

 Balkongernas fronter, konsoler, balkar och pelare 

Byggnaden får en varsamhetsbestämmelse och en administrativ bestämmelse:  

k – Byggnadens karaktärsdrag utvändigt ska beaktas.  

a – Bygglov krävs även för byte av kulör eller material. 

8.2 Mark och vegetation 

Planändringens område är sluttande från Furuhällsgatan och ner mot Mossga-
tan. Marken består mestadels av gräsmattor. Enstaka träd finns på fastigheterna. 

8.2.1 Geotekniska förhållanden 

Den ursprungliga marken inom området utgörs av tunn morän. Jorddjupet vari-
erar mellan 3 till 10 meter. Marken bedöms utgöra fast mark med medelhög ge-
nomsläpplighet. Berggrunden består av ryolit. Källa till ovanstående är SGU:s 
kartvisare. Enligt kartan SGU Ser Af nr 158 finns det inte några större sprickzo-
ner inom området. 
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8.2.2 Förorenad mark 

Det finns inget potentiellt förorenat område eller någon pågående miljöstö-
rande verksamhet i kvarteret enligt Länsstyrelsens planeringsunderlag. Markför-
lagda cisterner för eldningsolja kan ha funnits inom planområdet. 

8.2.3 Radon 

Enligt SGU:s kartvisare är gammastrålningsnivån från uran förhöjd. Uraninne-
hållet uppskattas till ca 4-5 ppm och aktiviteten uppskattas till 49-62 Bq/kg. 
Förhöjd uranhalt i marken kan efter sönderfall i flera led ge upphov till för-
höjda markradonhalter, särskilt om marken har hög genomsläpplighet. Risken 
för förhöjda radonhalter bedöms således vara hög, framförallt vid förekomst av 
genomsläppliga fyllnadsmassor. Radonsäkert byggande rekommenderas därför. 
I Verksamhetsområde miljö och byggs arkiv finns ett mätvärde för radon i bo-
stad inom planområdet. Detta värde är lågt. I grannkvarteret Älgen uppvisar 
fyra fastigheter uppmäta radongashalter på 320 och 470 Bq/m3. 

8.3 Parkering 

Parkering ska anordnas inom respektive fastighet. Bestämmelse läggs till om att 
garage/carport ska placeras så att det blir en minst 6 meter lång bilplats inom 
fastigheten framför garageport/carportöppning. 

8.4 Barnperspektiv 

Planändringen i sig innebär ingen större påverkan ur ett barnperspektiv. Områ-
det ligger i centrala Ludvika med närhet till flera skolor och förskolor samt 
Högbergets friluftsområde och lekplats i Kasttjärnsparken. Barn och unga rör 
sig således i området mellan hem, skola och fritid. Goda, tillgängliga gång- och 
cykelstråk finns i närheten av planområdet. En ny busshållplats planeras intill 
Mossgatan, väster om planområdet. Vidare omringas planområdet av Mossga-
tan och Furuhällsgatan som är lokalgator med relativt mycket trafik vilket på-
verkar bullernivåer, säkerhet samt den upplevda tryggheten på ett negativt sätt. 
Järnvägen i norr har försetts med stängsel för att öka säkerheten. På Mossgatan 
och Furuhällsgatan finns övergångsställen och gångpassager. Hastigheten är be-
gränsad till 40 km/h. 

8.5 Strandskydd 

Planområdet ligger delvis inom strandskyddat område. Vid ändring av detalj-
plan återinträder inte strandskyddet som det gör när en ny detaljplan skapas. 
Strandskydd är i detta fall upphävt genom tidigare detaljplan och påverkas såle-
des inte av denna ändring. 

8.6 Farligt gods – kvalitativ riskanalys 

Enligt Länsstyrelsens vägledning7 ska en kvalitativ riskanalys göras om en detalj-
plan tas fram inom 150 meter från en led för farligt gods. De avstånd som 
anges i Länsstyrelsens vägledning förutsätter att transportflödet av farligt gods 
är högt, att hastigheten på leden för farligt gods är 90-110 km/h och att det inte 

                                                 

7 Farligt gods, riskhantering i fysisk planering. Länsstyrelsen Dalarnas län, 2012   
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finns några barriärer eller nivåskillnader som skärmar av leden från planområ-
det. Vidare anges att vid planläggning av befintlig bebyggelse är det inte alltid 
möjligt att uppnå samma säkerhetsnivå, men man ska sträva efter att detaljpla-
nen ger minskade risker. 

Avståndet till Bergslagspendeln norr om planområdet är som minst drygt 20 
meter till närmaste fastighetsgräns, Renen 13. Vid samma fastighet ligger järnvä-
gen på ungefär samma marknivå. Därefter går järnvägen in i en skärning där 
höjdskillnaden gör att resterade hus ligger väl skyddade (se bild nedan).  

 

 

På Bergslagspendeln passerar 18,5 tåg per dygn varav 1,4 godståg 20218. Natte-
tid (22.00–06.00) passerar 1,4 tåg (endast persontåg). Prognosen för år 2040 är 
22,2 tåg per dygn varav 4,6 godståg. 

8.6.1 Riskbedömning 

Kommunens bedömning är att det är fullt möjligt att genomföra dessa änd-
ringar av gällande detaljplan trots närhet till led för farligt gods. Detta till stor 

                                                 

8 ÅDT (årsdygntrafik) enligt trafikuppgifter från Trafikverket 2021-10-14   
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del för att ändringarna är av mindre karaktär och att det gäller redan befintlig 
bebyggelse. Järnvägen har dessutom en hastighetsbegränsning av 60 km/h istäl-
let för 90-110 km/h som Länsstyrelsens skyddsavstånd bygger på. På järnvägen 
passerar få godståg och ingen stor ökning beräknas ske till 2040. I stort ligger 
dessutom alla hus på en högre marknivå än järnvägen och bergsskärningen fun-
gerar därmed som en skyddande barriär. Utifrån detta är bedömningen att ris-
ken för att de människor som vistas i byggnaderna kommer till skada vid en 
olycka av farligt gods är mycket liten. 

Närmsta byggbara mark är enligt aktuell planändring drygt 23 meter från järnvä-
gen vilket kommunen bedömer vara ett rimligt avstånd för planändringarna uti-
från platsens förutsättningar. Fastigheternas totala byggrätt utökas inte i änd-
ringen. Byggrätten för huvudbyggnader och komplementbyggnader med bo-
ningsrum flyttas inte heller närmre riskkällor. Planändringen möjliggör dock 
byggnation av komplementbyggnader utan boningsrum närmre järnvägen för 
vissa fastigheter. Här lämpar sig inte komplementbyggnader som är utformade 
för människor att vistas under längre tid, såsom bostads-/ övernattningsrum. 
Denna planändring innebär på så sätt ökad säkerhet eftersom komplement-
byggnader kan fungera som skydd vid olycka av farligt gods.  

Bergslagspendeln, som är ett riksintresse för kommunikation, bedöms inte på-
verkas då planändringen inte innebär en utökning av den totala byggrätten för 
fastigheterna jämfört med gällande detaljplan. 

8.6.2 Räddningstjänstens insatstid 

Normal beredskapstid för räddningstjänsten är inom 10 minuter. 

8.7 Störningar - buller 

Då planbestämmelse B endast möjliggör etablering av mindre verksamheter 
som inte får störa omgivningen i någon betydande omfattning, vilket var tillåtet 
redan i planändringen från 2001, beräknas detta förslag inte leda till någon ök-
ning av störningar inom planområdet. Att verksamheterna inte blir störande 
kontrolleras i bygglovsprövningen.  

Området störs av buller från Mossgatan, Furuhällsgatan samt järnväg (Bergs-
lagspendeln). En trafikmätning har gjorts i oktober-november 2021 på Mossga-
tan samt Furuhällsgatan. Denna trafikmätning ligger till grund för en buller-
bräkning som gjordes februari 2022. Vid närmsta byggrätt mätt från vägmitt vi-
sar bullerberäkningarna följande ljudnivåer: 

Mossgatan  
2 meters mottagningshöjd - 55 dBA ekvivalentnivå och 75 dBA maximalnivå 
5 meters mottagningshöjd - 54 dBA ekvivalentnivå och 74 dBA maximalnivå 

Furuhällsgatan 
2 meters mottagningshöjd - 52 dBA ekvivalentnivå och 77 dBA maximalnivå 
5 meters mottagningshöjd - 52 dBA ekvivalentnivå och 76 dBA maximalnivå 

För att få en bild av hur bullernivåerna kommer se ut till 2040 har beräkningar 
gjorts utifrån framtidsprognoser. Kommunens prognos av andelen ökade for-
don på lokalgator är 1 % per år. Vid närmsta byggrätt mätt från vägmitt visar 
bullerberäkningarna för 2040 följande ljudnivåer: 
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Mossgatan  
2 meters mottagningshöjd - 56 dBA ekvivalentnivå och 75 dBA maximalnivå 
5 meters mottagningshöjd - 56 dBA ekvivalentnivå och 74 dBA maximalnivå 

Furuhällsgatan 
2 meters mottagningshöjd - 54 dBA ekvivalentnivå och 77 dBA maximalnivå 
5 meters mottagningshöjd - 54 dBA ekvivalentnivå och 76 dBA maximalnivå 

Enligt bullerförordningen9 bör ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fa-
sad inte överstiga 60 dBA. Detta innebär att planområdets ekvivalentnivå inte 
överskrider bullerförordningens riktlinjer. Inga särskilda bullerskydd bedöms 
därför behövas för huvudbyggnader inom området.  

Vad gäller uteplats, som är extra känsliga för buller, gäller dock andra riktvär-
den. Bullerförordningen anger riktvärden på 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. I planområdet överskrids både ekvivalent ljudnivå samt maximal 
ljudnivå. Bullerförordningen anger att om maximalnivån för uteplats överskrids 
bör den inte göra det med mer än 10 dBA vid fler än fem tillfällen per timme 
under dagtid (06:00 – 22: 00). Detta krav klarar planområdet enligt bullerberäk-
ningen som visar att maximalnivån idag inte överskrider 80 dBA, och väntas 
inte heller göra det utifrån prognoser för 2040.  

För att skydda eventuella uteplatser, som är extra känsliga för högt buller, införs 
egenskapsbestämmelse som gäller för all kvartersmark inom planändringens 
gränser. Bestämmelsen anger att uteplats ska klara riktvärdena för trafikbuller. 
För att göra detta ska uteplats enligt bullerberäkningen placeras minst 18,6 me-
ter från Furuhällsgatan respektive 14,3 meter från Mossgatan, mätt från vägens 
mitt. Avstånden gäller dock uteplatser som saknar skyddsåtgärd. Här kan till ex-
empel komplementbyggnad fungera som bullerskydd vilket möjliggör att ute-
plats kan placeras närmre vägen.  

Delar av området ligger dock nära Bergslagspendeln och är på så sätt dessutom 
är utsatta av buller från järnväg. Detta gäller inte alla fastigheter på grund av 
skärningen mellan järnvägen och planområdet. Enligt bullerberäkningar från 
2011-201210 för samma järnvägssträckning, var järnvägsbullret 50 dBA ekviva-
lent nivå 45 m från järnvägsmitt. Hastigheten var även då begränsad till 60 
km/h. I medeltal passerade cirka 16 tåg per dygn, varav två godståg. Enligt Tra-
fikverkets dåvarande prognos skulle godstrafiken femfaldigas och persontrafi-
ken öka med 30 % till år 2020. Enligt samma bullerberäkningar skulle det ge 56 
dBA ekvivalent nivå på 45 m avstånd.  

Någon sådan ökning har dock inte skett. År 2021 passerar 18,5 tåg per dygn 
varav 1,4 godståg11. Nattetid (22.00–06.00) passerar 1,4 tåg (endast persontåg). 
Prognosen för år 2040 är 22,2 tåg per dygn varav 4,6 godståg. De skyddsav-

                                                 

9 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2017:359   

10 Beräkning av tågbuller Vasalunden, miljö- och byggkontoret 2011-10-21, kompletterad 2012-
01-04   

11 ÅDT (årsdygntrafik) enligt trafikuppgifter från Trafikverket 2021-10-14   
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stånd som motiveras av risken för olyckor med farligt gods bedöms vara till-
räckliga även för järnvägsbuller. Uteplatser bör placeras avskärmat från järnvä-
gen, t.ex. med hjälp av komplementbyggnad. 

Kommunens bedömning är att en mer omfattande bullerberäkning inte krävs. 
Detta dels eftersom ändringen inte medför ökad byggrätt för någon av planom-
rådets fastigheter. Dessutom flyttas inte byggrätt för huvudbyggnad och kom-
plementbyggnad med boningsrum närmre bullerkällorna. Detta genom att yta 
markerat som p1 förblir mark som inte får bebyggas samt att planbestämmel-
serna p2 och p3 införs. För vissa fastigheter tillåts dock komplementbyggnad 
utan boningsrum närmre väg och järnväg. Detta bedöms vara positivt för bul-
lernivåerna då dessa typer av byggnader kan fungera som bullerskydd för hu-
vudbyggnad och eventuell uteplats. Här lämpar sig inte komplementbyggnader 
som är utformade för människor att vistas under längre tid, såsom bostads-/ 
övernattningsrum. 

8.8 Teknisk försörjning – vatten och avlopp 

Frågan om dagvattenhantering togs upp vid startmötet12 för detaljplanen. Det 
finns ingen naturlig lågpunkt där dagvatten samlas inom området för planänd-
ringen. Hantering av dagvatten inom kvartersmark ansvaras av enskild fastig-
hetsägare. Vidare exploatering inom planområdet bedöms inte medföra mer 
hårdgjord yta på ett sätt som påverkar hantering av dagvatten på ett negativt 
sätt. Vidare bedöms VA-hanteringen i området ha tillräckligt stor kapacitet för 
att hantera planändringens eventuella konsekvenser. En dagvattenutredning be-
döms därför inte behövas. Denna bedömning grundas i dialog med det kom-
munala bolaget WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB).  

8.9 Konsekvenser och överväganden 

Fastighetsägaren för Renen 13 ansökte om planbesked för att möjliggöra bygg-
nation av carport på egen fastighet. Kommunen såg fördelar med att samtidigt 
passa på att modernisera resterande del av gällande plan i bostadsområdet. Fas-
tighetsägaren accepterade förslaget vilket innebär att plankostnaden delas mel-
lan fastighetsägaren och Ludvika kommun. Kommunen står för den större de-
len av kostnaden. 

Kommunens bedömning är att området bör tillåta mer flexibel byggnadsarea 
för komplementbyggnader än vad som gäller i nuläget för att till exempel kunna 
möjliggöra mer moderna garage/carports. Dock får komplementbyggnader 
fortsatt inte dominera över huvudbyggnader gestaltningsmässigt. Kommunens 
bedömning är vidare att den i vissa delar omfattande prickmarken i gällande de-
taljplan hindrar möjligheterna för att kunna bygga större komplementbyggna-
der. Här är det därför lämpligt att reglera avståndet mellan byggnation och all-
män platsmark genom placeringsbestämmelser som anger vissa avstånd. Dessa 

                                                 

12 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar. Mötet hölls 2021-11-
04 
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avstånd är bedöms vara mer anpassade till områdets förutsättningar och möjlig-
gör samtidigt en flexiblare placering av komplementbyggnader som kan fungera 
som skydd av huvudbyggnader vid olycka av farligt gods.  

Den aktuella planändringen ändrar mindre ytor av områdes markanvändning 
från allmän platsmark till kvartersmark ämnat för bostäder. Bedömningen är att 
detta är en logisk förändring för att markanvändningen ska följa dagens fastig-
hetsgränser. Ändringen bedöms inte ha en negativ påverkan på områdets upp-
levda tillgänglighet för allmänheten då dessa ytor inte upplevs som särskilt till-
gängliga i dagens läge. Vidare bedömer kommunen att varsamhetsbestämmelse 
samt administrativ bestämmelse för byggnader med kulturhistoriskt värde är ett 
lämpligt tillägg. 

Planändringen bedöms sammantaget ha en positiv påverkan på området jäm-
fört med att behålla gällande detaljplan som den ser ut idag. 

9 Genomförande 

9.1 Fastighetsrättsliga frågor 

9.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Planändringen berör kvartersmark samt allmän platsmark som utgörs av fastig-
heter i privat ägo.  

9.1.2 Fastighetsbildning 

Ändringen förutsätter inga fastighetsrättsliga åtgärder. 

9.1.3 Upphävande av fastighetsplaner 

Inom området finns planbestämmelser om fastigheternas indelning, som har 
sitt ursprung i de tomtindelningsplaner som en gång togs fram. Enligt syfte med 
denna planändring upphävs fastighetsindelningsbestämmelser fastställda 1943 
respektive 1944 som tomtindelningsplaner, akt 2085K-A157 samt 2085K-A173 
inom planändringens gräns.  

9.2 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller byggnader inom 
kvartersmark ansvarar den enskilde fastighetsägaren för. 

9.3 Organisatoriska frågor 

9.3.1 Planförfarande 

Planarbetet tillämpas med standard planförfarande.  

9.3.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Inom planändringens område finns, i och med ändringen, ingen allmän plats-
mark. Gällande detaljplan omfattar viss allmän platsmark som kommunen är 
huvudman för.  
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9.3.3 Genomförandetid 

Genomförandetiden för planändringen är femton (15) år från den dag planänd-
ringen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planändringen 
att gälla tills den ersätts, ändras eller upphävs. 

9.4 Ekonomiska frågor 

Kostnaden för framtagandet av planändringen fördelas mellan kommunen och 
en privatperson som beviljats positivt planbesked. Kommunen valde i samför-
stånd med beställaren av ändringen att ta med ett större område än beställaren 
sökt för. Detta gör att kommunen tar en större del av plankostnaden. 

9.5 Tidplan 

Planärendet har låg prioritet. 

Samråd  december 2021 - februari 2022 

Granskning mars - maj 2022 

Antagande  oktober 2022 

10 Revideringar 

 På plankartan tilläggs att fastighetsbestämmelser fastställda 1943 respek-
tive 1944 som tomtindelningar, akt 2085K-A157 samt 2085K-A173 
upphävs inom planändringens område. Dessutom ändras hänvisningen 
till PBL för bestämmelse a till korrekt paragraf. 

 Planbestämmelse p4 tas bort från plankartan och ersätts med p1 då be-
stämmelserna har samma funktion. Får beskrivningen ”Marken får inte 
förses med byggnad”. 

 Mindre ändringar i planbeskrivning bland annat gällande bakgrund, geo-
tekniska förhållanden, byggnadskultur samt upphävande av fastighets-
planer.  

Kommunens bedömning är att ändringarna är tillräckligt små för att kunna 
göras till antagandeskedet, utan att genomgå ännu en granskning.  

11 Medverkande tjänstemän 

Ändringen av till detaljplanen har upprättats av Verksamhetsområde planering, 
Ludvika kommun med hjälp av byggnadsantikvarie Kristoffer Ärnbäck, Dalar-
nas museum. Kontakter har under planarbetets gång tagits med övriga kommu-
nala förvaltningar och enheter. 
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Planeringschef Samhällsplanerare 


