Rubrik

Underrubrik

0240 - 860 00 • ludvika.se

Ludvika kommun

Upplägg

Ludvika kommun är en tillväxtkommun med växande näringsliv. Härifrån exporteras ca 65%
av värdet som produceras, tillskillnad mot hela riket där snittet är drygt 50%. I Ludvika finns
modern teknologi, forskning och utveckling. ABB, STRI och High Voltage Valley gör att
Ludvika är ett internationellt centrum för kraftöverföring. Här finns också Spendrups, ett av
Sveriges största bryggerier, och Säfsen Resort, som har nominerats till ”TRIP Global Awards”,
för en av de fem bästa upplevelserna i Sverige för utländska besökare.

Häftet går kort igenom de olika områden
som finns tillgängliga för bebyggelse i Ludvika kommun. Mer information för varje
område finns i respektive detaljplan eller hos
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Framtiden i vår natursköna kommun visar på tillväxt. Vi har samarbete inom Falun Borlängeregionen, vilket gör att vi kan erbjuda både små och stora byggprojekt. Vi har flera byggklara
områden. Om ni bygger bostäder, har vi hyresgäster och köpare till dem!

Behov av nya bostäder

Ludvika kommun är beläget i södra Dalarna. Det är en tillväxtkommun med 27 083 invånare
och en area på 1658 km².
Det råder bostadsbrist i Ludvika kommun, därför har kommunfullmäktige antagit målet att
bygga 500 nya bostäder fram till 2020. I det här häftet följer några av våra exploateringsbara
områden.

För varje område beskrivs först kortfattat
platsen med dess kvalitéer, sedan var området
ligger och dess näromde, sist beskrivs vilken
typ av bebyggelse som är tänkt på det specifika området.
Färgen på plangränsen på kartorna visar om
detaljplanen är på gång eller om den är antagen. Likt färgerna på kartan på sida två betyder gul att den är på gång och blå att den är
antagen.
Byggrätten för varje område anges i bruttoarea (BTA) - ytan för alla våningsplan, eller
byggnadsarea (BYA) - hur stor markyta som
får bebyggas.
Skisserna på varje område är enbart exempel,
löst baserade på gällande och pågående detaljplaner. Bilderna visar inte hur det i slutändan ska se ut.
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Knutsbo ligger i östra delen av Ludvika tätort, ca tre km från centrum. Planområdet ligger i anslutning till Kryddgårdsvägen, som är
busslinjen genom området.
Både inom och alldeles utanför planområdet
finns en mängd nybyggda villor.

Knutsbo, etapp VII
Etapp VII av Knutsbo är en gammal plan
med nya möjligheter. Från Knutsbo finns en
fantastisk vy över både stad och natur. Det
är ett område där Ludvika tätort möter skogen med dess friluftsområde med tillhörande
motionsslingor.

Inom planområdet finns två avstyckade fastigheter avsedda för grupphusbebyggelse, enligt detaljplanen får dessa inte styckas upp i
fler fastigheter.

Fakta
Byggnadstyp:
Byggrätt:
Detaljplan:

Utöver skog och stad finns det även en tjärn
i närheten med badmöjligheter. I närheten
finns ockå kolonilotter för den odlingsintresserade.

Detaljplan antagen:
Storlek:
Markägare:
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Grupphus
(enbostadshus)
ca 5600 m² BTA

Bebyggelse

Detaljplanen anger att de delar som finns kvar att bebygga inom planområdet ska bebyggas
med grupphus med max två våningar.

Ja
1990/2007
Ca 11 ha
Ludvika kommun
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Planområdet ligger i de inre delarna av Laggarudden, som är en udde i sjön Väsman,
cirka 3 km nordväst om Ludvika centrum.
Området är ett skogsområde. Största delen
av planområdet är barrskog som är sluten
och enhetlig. I planområdets östra del finns
ett område med lövskog som har grova träd
av olika slag.

Laggarudden, etapp IV

En väl belyst och flitigt använd cykelväg
sträcker sig från Ludvika, genom området
och vidare runt Väsman.

Fakta

Längs Väsmans östra strandkant ligger Ludvikas nyaste bostadsområde - Laggarudden.
I dagsläget utgörs området av sjönära villor.

Byggnadstyp: Kedjehus/parhus/radhus/flerbostadshus

Målet med planen är en ökad variation i bebyggelse och därför en ökad mångfald av boendeformer.

Byggrätt:

Utöver det sjönära läget finns det fantastiska
svampskogar och badmöjligheter alldeles
runt knuten.

Storlek:

Detaljplan:
Detaljplan antagen:
Markägare:
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Ca 8350 m² BYA
Ja
2016
Ca 3 ha

Bebyggelse
Tillskillnad från tidigare villabebyggelse i Laggarudden tillåter den här planen tätare bebyggelse i form av kedjehus, radhus och parhus med en byggnadshöjd på max sju meter. Planen
förespråkar en variation i både färsgsättning och utformning, dock gäller en nockhöjd på sju
meter över hela planområdet.

Ludvika kommun
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Planområdet ligger i stadsdelen Magneten
vid Valhallavägen, alldeles söder om Ludvika
centrum.
Området ligger i nederkanten av Högberget,
vilket ger det en naturlig sluttning åt väst.
I närområdet finns en varierad bebyggelse.
Längs med Grottvägen, öster om planområdet, dominerar flerbostadbebyggelse. Medan
det i planområdets nordöstra kant förekommer viss villabebyggelse.

Magneten
Fakta

Området Magneten ligger med gångavstånd
till kommunens största arbetsgivare, ABB.
I området finns också en förskola och goda
anslutningar till viktiga mötesplatser i staden
via både gång- och cykelväg och busslinjer.

Byggnadstyp:
Byggrätt:
Detaljplan:

Magneten är omgiven av vacker naturmiljö
mitt i staden. Området präglas av disponentbostaden och dess tillhörande parkmiljö.
Disponentbostaden fyller numera sin funktion som förskola.

Detaljplan antagen:
Storlek:
Markägare:
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Flerbostadshus/
radhus
Ca 7 900 m² BTA
Ja
2014
Ca 3 ha

Bebyggelse
Nya bostäder planeras i planområdets nordöstra del. Längst till öster tillåts byggnader med tre
våningar, längre västerut tillåts två våningar. Utöver detaljplanens angivna våningsantal, tillåts
det att sutterängvåningar byggs. Detaljplanen förespråkar radhus i området, något som det
råder brist på i Ludvika tätort.

Ludvika kommun
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Kvarteret Orren ligger mitt i centrala Ludvika. I dagsläget nyttjas området för parkeringar, vilka kommer ersättas med ett parkeringshus vid exploatering av området.
Närområdet domineras av stadsbebyggelse
med flerbostadshus, kontorsbyggnader, handelsbyggnader mm.

Orren
Mitt i centrala Ludvika ligger kvarteret Orren. Kvarteret ligger ett stenkast från Ludvikas gågata med ett brett utbud av butiker och
restauranger.

Fakta
Byggnadstyp:
Byggrätt:

Härifrån är det gångavstånd till Väsmanstrand, sporthall, skola, vårdcentral och annan samhällelig service.

Flerbostadshus/villor

Detaljplan:
Detaljplan antagen:
Storlek:

Alternativ 8

Markägare:

Bebyggelse

Ca 17 000 m² BTA

Byggnader ska i huvudsak placeras längs gatorna, så att en stadsmiljö formas. Bebyggelsen ska
vara så sammanhängande att det blir en skyddad gård med en ljuddämpad sida. Högsta våningsantal varierar mellan fyra och åtta våningar, medan minsta våningsantal är tre våningar.
Byggnaderna ska vara ett komplement till stadsbilden och tillvarata sin omgivning.

Ja
2017/2018
Ca 1,1 hektar

H= BUTIKER
B= BOSTÄDER
P= PARKERING

Ludvika kommun

YTOR
B = BOSTÄDER
H = HANDEL
P = PARKERING
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Planområdet ligger vid sjön Övre Hillen, öster om stadsdelen Marnäs, och begränsas av
Biskopsnäset i norr, Grågåsvägen i väster och
en gång- och cykelväg som skiljer mellan planområdet och Gamla Bangatan i söder.
Delar av planområdet består av antingen
skogsmark eller före detta åkermark. En del
av skogsmarken har klassats som ädellövskog
och har stort naturvärde.

Stora Hillänget
Med sin säregna natur breder Stora Hillängets planområde ut sig längs med Övre Hillens sydvästra strand.

Fakta

I området tillåts en stor variation av bebyggelse vilket gör att det kommer finnas något
för alla.

Byggrätt:

På den västra sidan av planområdet längs
med Grågåsvägen finns det flervåningshus,
asfalterade ytor och gräsmattor.

Byggnadstyp:

Flervåningshus/
radhus/parhus/villor
Ca 21 500 m² BTA

Detaljplan:

Här finns naturen och fiskemöjligheter alldeles runt knuten.

Ja

Detaljplan antagen:
Storlek:
Ägare:

Flygbild över Stora Hillänget, tagen av Wizwork studios 2017.
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2019

Bebyggelse
Den här detaljplanen tillåter permanenta bostäder i olika hustyper, flervåningshus, radhus,
parhus samt villor som går under bestämmelsen bostäder. Flervåningshus kommer att få byggas längs med Grågåsvägen vid de befintliga höghusen. Parhus, radhus och villor i två våningar
kommer att tillåtas närmare sjön.

Ca 14 ha
Ludvika kommun/Privat

13

Kvarteret Svanen ligger vid Fredsgatan, Eriksgatan, Skolgatan och Carlavägen. Till
största delen ingår gatorna runt kvarteret i
planområdet.
Marken inom kvarteret Svanen är plan och
utan större nivåskillnader. Till största delen
är den hårdgjord – grus eller asfalt. Där det är
trädgårdar finns gräsmattor och planteringar.

Svanen

I närområdet finns tät stadsbebyggelse med
flerbostadshus, kontorsbyggnader, handelsbyggnader mm.

Detaljplanen för kvarteret Svanen är en plan
med stor flexibilitet när det kommer till användningsområden mitt i centrala Ludvika.

Fakta

Här finns möjligheter att etablera både bostäder, olika typer av kommersiell service,
hotell, kontor och utbildningslokaler.

Byggrätt:

Byggnadstyp:
Detaljplan:

Flerbostadshus
Ca 17 200 m² BTA
Under framtagande

Detaljplan antagen:

Alldeles i närheten av området finns Ludvikas stadskärna med restauranger, fik, bibliotek och butiker.

Storlek:
Markägare:
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Nej
Ca 2,2 hektar

Bebyggelse

Byggnader ska i huvudsak placeras längs gatorna, så att en stadsbebyggelse formas. Bebyggelsen
ska vara så sammanhängande att det blir skyddade gårdar med ljuddämpad sida alternativt förses med takterrasser som uppfyller bullerförordningens krav. Tak är en resurs. De kan utformas
som takterrasser, som bör förses med planteringar. Där det inte planeras för takterasser kan
solceller vara lämpliga istället.

Kommunägt bolag
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Väsmanstrand ligger vid sjön Väsmans sydstrand. I söder gränsar planområdet till ABBindustriområde och i väster kopplas det samman med Ludvika centrum via en gång- och
cykelbro som stod klar 2014.
Platsen som är utpekad för bostäder i planen
är idag en stor grusyta, som ses på flygbild
på föregående sida. Kommunen söker bidrag
för att sanera marken från föroreningar som
lämnats av tidigare verksamheter.

Väsmanstrand
Ett av Ludvikas mest attraktiva områden ska
nu bebyggas. Här finns närheten till sjön
Väsman, resecentrum, stadskärnan och kommunens största arbetsplats gränsar till området.

Fakta
Byggnadstyp:
Byggrätt:

Flerbostadshus
Ca 19 000 m² BTA

Detaljplan:

Hela Väsmanstrand är under utveckling. Här
planeras för en framtida aktivitetspark, skatepark, bangolf, mm. Allt medan området
redan nu bjuder på strandpromenad, restaurang och en fantastisk vy över södra Dalarnas
karaktäristiska dalar och skogar.

Detaljplan antagen:
Storlek:
Markägare:

Flygbild över Väsmanstrand, tagen 2017 av Wizwork studio.
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Antagen
2019
Ca 6,4 ha

Bebyggelse

I dagsläget finns ingen bebyggelse i området avsett för bostäder. Detaljplanen förespråkar bebyggelse i form av flerbostadshus med mölighet till kontor och handel på bottenplan. Detaljplanen tillhåter byggnader mellan två till fyra våningar. Mot centrum och järnvägen är fyra
våningar ett krav för att minska buller och skapa lugna innergårdar. I övrigt tillåter detaljplanen
mellan bebyggelse mellan två till fyra våningar.

Ludvika kommun
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Övre Hammarbacken är beläget alldeles norr
om Ludvika centrum. I västra delen av området går riksväg 66 förbi och till söder gränsar
området till befintlig villabebyggelse. I övrigt
omsluts planområdet av natur- och skogsområden.
Planen är att behålla en stor del av vegetationen som finns för att bebyggelsen ska samspela med den kringliggande naturen.

Övre Hammarbacken
Övre Hammarbacken är ett naturnära område med stor utvecklingspotential. Här finns
vackra skogsmarker och en fantastisk vy över
sjön Väsman.

Fakta
Byggnadstyp: Flerbostadshus/villor/
radhus/parhus/flervåningshus

Med en detaljplan som tillåter stor variation
i bebyggelse blir det en naturlig boendemiljö
för människor i livets alla skeden.

Byggrätt:
Detaljplan:

ca 57 200 m² BYA
Under framtagande

Detaljplan antagen:

Med både naturen och Ludvika stadskärna
i närheten erbjuder området något för alla.

Storlek:
Markägare:
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Bebyggelse

Vid byggnation är det viktigt att ta vara på läget i form av den gröna miljön och utsiktsmöjligheterna. Planen medger en byggnation av omkring 150 bostäder fördelat på olika bostadsformer. Detaljplanen tillåter olika bostadsformer, villor, radhus, parhus och flervåningshus, det
finns även möjligheter att bygga handels- och kontorsbyggnader.

Nej
ca 11 ha
Ludvika kommun
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Knutsbo ligger i östra delen av Ludvika tätort, ca tre km från centrum. Planområdet ligger i gamla Knutsbo, omedelbart öster om
Smultronstigen.
I dagsläget utgörs planområdet enbart av
skogsmark bortsett från en grusväg (skogsbilväg) som är uppförd mitt i planområdet
under 2018. Delar av grusvägen kommer
utvecklas till en bilväg som binder samman
planområdet med Kryddgårdsvägen, som är
busslinjen genom området.

Övre Knutsbo
Ta chansen att utveckla ett nytt bostadsområde i anslutning till befintlig infrastruktur
och samhällelig service.

Fakta

Från Knutsbo finns en fantastisk utsikt över
stad och natur. Här finns stråk genom skogar för både rekreation och bär- och svampplockning.

Byggrätt:

Byggnadstyp:

Flerbostadshus/villor
Ca 12 500 m² BYA

Detaljplan:
Detaljplan antagen:
Storlek:

I Knutsbo finns både för- och mellanstadieskola, samt bussförbindelser till centrum.

Markägare:
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Ja
2019
Ca 17,6 ha

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse som angränsar till planområdet utgörs av villabebyggelse. Nya bostäder
bör efterlikna den befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till den natur som omgärdar platsen
för att de ska integreras på ett bättre sätt. Detaljplanen tillåter mestadels bebyggelse upp till 9
meter i nockhöjd, på vissa ställen begränsas höjden till 7 meter.

Ludvika kommun
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Är du intresserad av att bygga?
Kontakta oss för mer information.
Planeringschef Johanna Ingre
0240-86793 johanna.ingre@ludvika.se
Markingenjör Jan Persson
0240-86160 jan.persson@ludvika.se
Exploateringsingenjör Sofia Hellsten
0240-86151 sofia.hellsten@ludvika.se

0240 - 860 00 • ludvika.se

