Denna detaljplan har ändrats genom tillägg.
Se samhällsbyggnadsnämndens beslut den 21
november 2018 § 83. Se tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning.
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HANDLINGAR
Detaljplanen består av:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning (denna handling)



Illustrationer (3D-bilder i planbeskrivningen)

För planprocessen finns dessutom:

2



Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande



Fastighetsförteckning



Bullerutredning och flera utredningar

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Huvudsyftet är att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses.
Andra syften är att ge förutsättningar för:
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att tillgodose behovet av butikslokaler och andra lokaler som bör finnas i centrum



att tillgodose behovet av parkeringsplatser



att skydda kulturvärden inom planområdet



att ge plats för en busshållplats



att ge plats för grönska och friytor, bland annat i form av en park

3

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN

3.1

Riksintressen
Inga riksintressen finns inom planområdet eller i dess närhet.

3.2

Övriga hushållningsintressen
Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.

Planområdet mot Engelbrektsgatan och Fredsgatan sett från Folkets hus tak
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4

PLANDATA

4.1

Lägesbestämning
Planområdet ligger Ludvika centrum. Planen begränsas av Engelbrektsgatan,
Fredsgatan, Carlavägen och Skolgatan. I planområdet ingår även Fredsgatan vid
kvarteret. Inom kvarteret vid hörnet Carlavägen-Skolgatan finns en befintlig detaljplan för Folkets hus, som inte ingår i planområdet.

4.2

Areal
Planområdet omfattar cirka 1,2 hektar.

4.3

Markägoförhållanden
Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Ludvika kommun. Se även 7.1.

5

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

5.1

Översiktliga planer
Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger att Ludvika tätort ska
förtätas med bland annat fler attraktiva boendemiljöer och att Ludvika centrum
ska vara ett levande centrum samt ett attraktivt handelscentrum. Vid översyn av
berörda detaljplaner ska frågan om säkerställande av byggnadernas bevarande tas
upp för bedömning.

5.2

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Den detaljplan som tidigare gällde för planområdet inom kvarteret Orren har upphävts.1 Detta gäller även de fastighetsplaner som gällde inom planområdet.
För Fredsgatan gäller detaljplan 431 för kvarteren Loke, Frigga, Tjädern och Järpen, vars genomförandetid går ut den 29 april 2019. Fredsgatan vid kvarteret Orren har tagits med i den nya detaljplanen för att möjliggöra en gång-/transportbro
över gatan och för att gatan breddas. Fredsgatans användning som gata blir kvar.

5.3

Program för planområdet
Den nya detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. Något detaljplaneprogram
har därför inte upprättats.

5.4

Behov av miljöbedömning
Frågan om behovet av miljöbedömning togs upp på startmötet2 för detaljplanen.
De förändringar som detaljplanen medför bedömdes inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL bedömdes

1
2

Kommunfullmäktiges beslut 2005-06-20 § 93, laga kraft 2005-07-13.
Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar

6(28)

LUDVIKA KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
PLANBESKRIVNING
ORREN

inte behövas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.3 Det är betydande miljöpåverkan4 som utlöser MKB-kravet.
5.5

Kommunala beslut i övrigt
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 28 januari 2015 § 7, att ge planeringsenheten i uppdrag att upprätta en detaljplan för ärendet. I uppdraget ingår att
genomföra samråd. Planärendet har bedömts behöva genomföras med utökat förfarande, eftersom det är ett stort projekt av allmänt intresse.
Efter samrådet har en bullerutredning5 och en utredning av parkeringslösningar,
exploatering och kostnader6 gjorts, som grund för detaljplanens utformning och
beslutet om granskning, samhällsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2016 § 98.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog, den 21 juni 2016 § 79, att kommunstyrelsen
ska ställa sig bakom inriktningen att arbeta för ett parkeringshus i kvarteret Orren.
Kommunstyrelsen beslutade, den 13 september 2016 § 212, att inte erinra mot
detta.
Efter granskningen har en mera omfattande bullerutredning7 gjorts, enligt Länsstyrelsens granskningsyttrande. Den är ett underlag för beslutet om antagande.

6

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

6.1

Natur

6.1.1

Mark och vegetation
Huvuddelen av planområdet är en plan parkeringsplats planterad med oxlar och
lindar och kantad med ölandstok. Parkeringen är asfalterad, med refuger av granit.
En mindre gräsyta med stora sälgar finns inom parkeringen, för att ta upp en
mindre nivåskillnad.
I hörnet Engelbrektsgatan-Fredsgatan finns en mindre park, Källparken, med en
fontän av konstnären Svante Rydberg. Fontänen och gångvägar inom parken är
delvis av älvdalssandsten. Här finns även mindre gräsytor och oxel, blodlönn,
skogslönn, kastanj, rönn och rododendron.

3

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2015-08-24
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
Teoretisk trafikbullerberäkning för kv Orren, samhällsbyggnadsförvaltningen, Göran Eriksson, 2015-11-10
6
Ludvika kommun kv Orren, Archus Development 2016-08-11
7
Trafikbullerutredning – bullerberäkning för kvarteret Orren, Sweco 2017-01-16
4
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Källparken

I hörnet Skolgatan-Engelbrektsgatan finns en gräsyta som blir park i den nya detaljplanen. Här har tidigare funnits stora björkar. Fontänen med mera i Källparken
avses flyttas till denna nya park, eller till någon annan park i Ludvika. Flytten bekostas av exploatören. Se även 6.2.6 Gestaltning.

Gräsytan vid hörnet Skolgatan-Engelbrektsgatan kommer att utvecklas till en anlagd park

Fredsgatan, Carlavägen och Skolgatan har lindalléer. De som ännu inte har blivit
hamlade, längs Fredsgatan, kan bitvis komma att tas bort efter dispens8 för att
göra plats för ny stadsutformning. Detta gäller även en rad med sex lindar längs
8

Alléer är generellt skyddade enligt miljöbalkens 7 kap, biotopskyddslagstiftningen. Definitionen på en biotopsskyddad allé är ”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg
eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras
av vuxna träd”. Dispens söks hos Länsstyrelsen.
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Engelbrektsgatan, som står på kvartersmark, och eventuellt enstaka träd på Carlavägen.
6.1.2

Geotekniska förhållanden
Den ursprungliga jordarten inom området består av en tät, siltig morän9. Markstabiliteten har dock konstaterats vara dålig i parken med fontänen. Detta område
ligger nära det område nordost om Kasttjärn som är klassat som en mosse. Jorddjupet verkar öka betydligt i detta område. Marken är troligtvis påverkad av olika
typer av fyllnadsmassor som genom åren har deponerats inom det tilltänkta planområdet. Kommunens bedömning är att det krävs pålning eller utbyte av massor,
till exempel att torv byts mot bergkross, om inte senare geoteknisk undersökning
visar på annat. Detta ska bekostas av exploatören. Geoteknisk undersökning
kommer att genomföras och bekostas av kommunen.
Berggrunden består av leptit utan några större sprickzoner inom området.10 Enligt
SGU:s brunnsarkiv verkar jorddjupet variera mellan 7 och 12 meter utifrån borresultat i angränsande kvarter.

6.1.3

Förorenad mark
Flera byggnader som numera är rivna har funnits inom planområdet. Det är därför
inte orimligt att det finns olika typer av rivningsavfall i marken. Även oljecisterner kan ha funnits inom området vilket medför att oljeföroreningar kan påträffas i
jorden. Sanering kommer i så fall behövas. Detta ska bekostas av exploatören.
Markteknisk miljöundersökning kommer att genomföras och bekostas av kommunen.

6.1.4

Radon
Den ursprungliga marken är klassad som normalradonmark, men med anledning
av att det kan finnas betydande mängder fyllnadsmassor inom området kan det innebära att det finns partier med högre radonrisk. Detta ska man vara observant på
inför nybyggnad av bostadshus.

6.1.5

Risk för skred/höga vattenstånd
Risken för skred och höga vattenstånd torde vara minimal då området är så pass
flackt. Dessutom är det nästan fem meter ner till sjön Väsmans nivå.

6.1.6

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.11
Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.12 Det innebär att nyupptäckta fornlämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste man därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen.

9

enligt kartan SGU Ser Aa nr 177
enligt kartan SGU Ser Af nr 158
11
Riksantikvarieämbetets fornsök
12
Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 §
10
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6.2

Bebyggelseområden

6.2.1

Bostäder
Inga bostäder finns idag inom planområdet.
Detaljplanen ger byggrätter för en relativt hög exploatering med bostäder, vilket
ses som motiverat med tanke på närhet till service och kommunikationer. Se även
6.2.6 Gestaltning.

6.2.2

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Ett fåtal arbetsplatser finns inom planområdet i gamla Folkets hus, till exempel en
zoobutik och en kiosk. Där finns även lokaler för Ludvika Minicirkus.
Detaljplanens byggrätter tillåter användningen C (centrum) som innebär all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många
människor.
Över Fredsgatan ges en möjlighet att bygga en bro för gångtrafik och varutransporter.

6.2.3

Offentlig och kommersiell service
Kvarteret ligger i Ludvika centrum. Både offentlig och kommersiell service finns
på nära håll och tillåts inom planområdet. Se även 6.10 Barnperspektiv.

6.2.4

Tillgänglighet
Planområdet har inga större nivåskillnader som försvårar tillgänglighet för rörelsehindrade. Butiksentrén mot den nya parken ges möjlighet att utvidgas med en
handikappramp.
Gällande regler för tillgänglighet till bostäder och andra lokaler ska tillämpas.
Detta bevakas i samband med bygglov och bygganmälan.

6.2.5

Byggnadskultur
Inom planområdet, på fastigheten Orren 5 och del av Orren 15, finns Gamla Folkets hus, arkitekt John Åkerlund 1904. Byggnaden får en varsamhetsbestämmelse
i detaljplanen. Byggnaden är inte med i Dalarnas museums byggnadsinventering
från 1982, men bedöms nu av kommunen ha ett kulturhistoriskt värde. Det är en
tvåvånings träbyggnad. Träfasaden har nyligen underhållits och fått en färgsättning inspirerad av husets ursprungliga färgsättning. Taket har tidigare bytts ut mot
trapetskorrugerad plåt. Färgen på taket har med tiden bleknat, särskilt plåtsbeslagningar som inklädda vindskivor och liknande. Även de traditionellt murade skorstenarna har klätts in med plåt som bleknat.
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Gamla Folkets hus

Karaktäristiskt är träfasaden, med dess liggande gråmålade panel med indelningar
i engelskt rött och med delar av bottenvåningen med stående röd panel. Detaljer,
som de gröna träfönstren med engelskt röda profilerade omfattningar med markerade krön och takfotens snidade takbjälkar är viktiga. Flera av fönstren ser ursprungliga ut. En återställning av tak och skorstenar till ursprungligt utseende förordas.

Fönster och takfotsdetaljer
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Profilerad panel

Planområdet omges av flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader:


Orren 15 – Folkets hus, byggt 1955-57, arkitekt professor Ioannis Despotopoulos (Jan Despo), tillbyggt 1993 och 2002



Svanen 15 – Hendebergska villan (Trädgården), byggd 1909 i jugendstil, arkitekt G Bju13



Särimner 13, byggt 1907 i jugendstil, arkitekt E Dané14



Heimdal 1, byggt 1913 i jugendstil, arkitekt G Bju15

Dessa byggnader finns med i inventeringen från 1982, men nya bedömningar av
det kulturhistoriska värdet har gjorts eftersom flera av byggnaderna förvanskats
och förfallit sedan dess. De bedömningarna ingick dock inte i den här detaljplanen.

13

Svanen 15 har nyligen rivits
Särimner 13 har en varsamhetsbestämmelse i detaljplanen för kv. Särimner från 2009
15
Heimdal 1 har inte bedömts ha så högt värde att det fått någon varsamhetsbestämmelse i detaljplanen för
del av kv. Heimdal från 2008
14
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Omgivande byggnader med kulturhistoriskt värde

6.2.6

Gestaltning
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.16 Byggnaderna ska ha en god form-,
färg- och materialverkan.17 Detaljplanen har en hänsynsbestämmelse om att ny
bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till stadsbilden.
Byggnader ska i huvudsak placeras längs gatorna, så att en stadsbebyggelse formas. Vid gatuhörnen Engelbrektsgatan-Fredsgatan och Carlavägen-Fredsgatan
ska byggnaderna inte byggas ända ut i kvarterets hörn. Detta främst för att minska
buller i lägenheter.
Bebyggelsen ska vara så sammanhängande att det blir en skyddad gård med en
ljuddämpad sida18. Vid utformning av byggnader för bostäder ska hörnlägenheter
särskilt beaktas, så att även de får rum vända mot den ljuddämpade sidan. För
smålägenheter på max 35 m2 gäller dock att ekvivalent bullernivå får vara upp till
60 dBA utvändigt vid fasaden utan att något rum är vänt mot ljuddämpad sida.19
På enstaka platser på andra våningen blir utvändigt buller 61 dBA ekvivalent enligt bullerberäkningen. Särskilda åtgärder krävs där för att klara bullerkraven. Inglasade balkonger kan vara en sådan åtgärd.
Av bullerskäl tillåts inte bostäder på bottenplanet. Mot Carlavägen, där bullerproblemen är mindre, är det dock tänkbart med bostäder en halv våning över gatan,

16

Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1
Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 1 § pkt 2
18
50 dBA ekvivalent nivå, eller mindre, utomhus vid de flesta av lägenheterna
19
Förordning om trafikbuller SFS 2015:216
17
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på till exempel en parkeringsvåning delvis nedsänkt under mark. Se även 6.8.1
Buller.
Balkonger och annat som inte ingår i byggnadsarean20 kan tillåtas sticka ut över
plangränser.21 Alla lägenheter ska ha tillgång till balkong/uteplats på den ljuddämpade sidan. Uteplatsen kan vara en gemensam friyta på den ljuddämpade gården.
Eventuella loftgångar bör placeras på gårdssidan och kan då kombineras med uteplatser.
Bebyggelsen ges i allmänhet en höjd som tillåter fem våningar22. I hörnet Engelbrektsgatan-Fredsgatan tillåts en höjd som kan ge åtta våningar. Detta för att markera den punkt i staden som enligt space syntax-analyser23 är bäst integrerad för
gångtrafiken. Det kan sägas vara stadens mittpunkt. Härifrån bedöms det även
kunna bli fin utsikt över Väsman.
Åttavåningshuset balanseras av Folkets hus, som också är ett åttavåningshus placerat diagonalt över kvarteret. I hörnet Carlavägen-Fredsgatan tillåts sju våningar.
Kvarterets hörn vid Fredsgatan kan med fördel markeras ytterligare genom att
femvåningshusen dras in något från gatorna.
Lägenheterna i de övre våningarna på höghusen bör utformas med tanke på utsikten över Väsman med mera. Vindsinredning för bostäder, arbetsplatser eller samlingslokaler är inte tillåten, utöver angiven byggnadshöjd, inom byggrätter med
beteckningen v1. Vindar får dock användas till förråd och tekniska utrymmen.
Byggrätterna runt bostadsgården ges även en minimihöjd så att det minst blir
fyravåningshöjd mellan bostadsgård och gator/lastgård. Detta för att bostadsgården ska bli ljuddämpad och för att det är viktigt att en stadsmässig bebyggelse
formas i ett så här centralt kvarter. En viss flexibilitet i utformningen är möjlig,
men avskärmingen ska hålla minst höjden +175 m över nollplanet. Byggnader kan
ersättas med bullerskärmar med den höjden. Öppningen mellan gårdshuset och
parkeringshuset ska ha en sådan fullhög skärm och samtidigt vara försedd med
dörr som gör att räddningstjänsten enkelt kan ta upp en bärbar stege på bostadsgården. Sådana bullerskärmar kan med fördel vara glasade för utblickar och solljus.
Byggrätterna mot gatorna har en bredd på 15 m för att möjliggöra en flexibel placering och utformning. Mot Carlavägen har bredden ökats till 17 m sedan granskningen, för att möjliggöra hotell. Bostadshus bör inte överstiga 12 m bredd med
tanke på dagsljusinsläpp till lägenheters innersta delar.

20

BYA enligt mätregler i Svensk standard SS 02 10 53
I samband med bygglov krävs 3,5 m fri höjd över trottoarer, för väghållningsfordon.
22
I denna planbeskrivning räknas bottenplanet som första våningen.
23
Ludvika – Space syntax-analys avseende gångtrafik, Spacescape april 2005, reviderad i oktober 2006
och Ludvikas nya genomfart, Spacescape i november 2006
21
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Gården tillåts vara upphöjd en våning med ett planterbart bjälklag, för att butiksytor och/eller parkeringsanläggning ska få plats på bottenplanet. Bjälklaget ska till
minst 40 % vara planterat. På gården tillåts mindre komplementbyggnader, vars
tak med fördel kan planteras, till exempel med sedumväxter24. Där finns även en
byggrätt för ett bostadshus i vinkel mot husen längs Engelbrektsgatan, till en
byggnadshöjd som motsvarar fyra våningar (tre våningar över den upphöjda gården). Delar av gården bör göras lämplig för mindre träd, som till exempel sälg,
oxel, rönn och andra bär- eller fruktträd. Asp och poppel ska undvikas av bullerskäl.

Volymsmodell av kvarteret gjord av Archus arkitekter – bild från söder

Om tomten ska bebyggas med flerbostadshus ska det på tomten eller i närheten av
den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det
inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska man i
första hand ordna friyta.25

24
25

Växter av fetknoppssläktet
Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 9 §
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Fredsgatan från söder
(alléer kommer huvudsakligen att finnas kvar).
Bild: Mondo arkitekter

Illustrationerna är volymsstudier som ger en ungefärlig uppfattning om hur det
kan komma att se ut.
Den nya parken vid hörnet Skolgatan-Engelbrektsgatan, ska planeras med gångvägar där det är naturligt att gå, men också med vistelseytor med möjlighet till
uteservering. Gräsytor ska kompletteras med träd och andra planteringar, samt
med lämpliga möbler och någon skulptur eller fontän. Oxlar och ett valnötsträd
har föreslagits av planeringsenheten.

Den här bilden
från samrådet kan
ses som en illustration. Parkens
planering läggs
inte fast med
gränser i detaljplanen.

Se även 6.7 Trygghet.
6.3

Friytor

6.3.1

Lek och rekreation
En upphöjd och planterad gård för de boende, kommer att anläggas på ett planterbart bjälklag. Den ska planeras så att den blir lämplig både för lek och för rekreation.
Den lilla park som tas i anspråk för bygget, ersätts av en motsvarande park i hörnet Skolgatan-Engelbrektsgatan. I närheten finns även Stadsparken, med en stor
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lekplats, Kasttjärnsparken och Väsmanstrand. Den nya gång- och cykelbron i
Engelbrektsgatans förlängning har gjort Väsmanstrand väl tillgängligt för kvarteret.
6.3.2

Naturmiljö
Inom kvarteret finns ingen naturmiljö. Där finns ändå naturvärden i form av
vuxna träd. En naturvärdesinventering26 har därför gjorts. Oxel och rönn har betydelse för flyttande fåglar, genom att det är rikligt med bär på hösten. Sälg är
livsviktig för tidigt flygande bin och humlor, då det är de först blommande träden.
Delar av den upphöjda gården bör därför göras lämplig för mindre träd, som till
exempel sälg, oxel, rönn och andra bär- eller fruktträd. Även i den nya parken
inom planområdet kan till exempel oxel vara lämpligt.

6.4

Vattenområden
Inget vattenområde finns inom kvarteret, eller i dess närhet.

6.5

Strandskydd
Kvarteret ligger mer än 100 m från närmaste sjö/vattendrag och berörs därmed
inte av strandskydd.

6.6

Gator och trafik

6.6.1

Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik
Kvarteret är omgivet av gator med trottoarer. Längs Fredsgatan och Engelbrektsgatan finns dessutom cykelbanor separerade från biltrafiken, förutom vid korsningarna. Hastigheten är begränsad till 40 km/h. Fartdämpande åtgärder, som
upphöjningar, planeras.27 Det kan även bli aktuellt att Fredsgatan blir gångfartsgata vid kvarteret Orren eller att hastigheten begränsas till 30 km/h. Se även 6.8.1
Buller.
Över Fredsgatan ges en möjlighet att bygga en bro för gångtrafik och varutransporter. Fredsgatan har därför tagits med i planområdet. Fri höjd över vägbana och
busshållplats ska vara minst 5,1 m för lätt konstruktion och minst 4,7 m för tung
konstruktion.28

6.6.2

Kollektivtrafik
Resecentrum, med både tåg- och busslinjer, finns på 230 m avstånd från kvarteret.
En busshållplats för lokalbussar planeras på Fredsgatan vid kvarteret. Bebyggelsen dras tillbaka något från Fredsgatan för att busshållplatsen ska få plats.

Naturvärdesinventering inom förslag till detaljplan för ”Del av kvarteret Orren i Ludvika centrum”, planeringsenheten, Janolof Hermansson, 2016-02-10
27
Viljeinriktning framtida trafikflöden i Ludvika centrum, kommunstyrelsen 2015-03-10 § 69
28
Med lätt konstruktion menas stål, prefabricerade betongelement, aluminium eller trä, med tung konstruktion menas platsgjuten betong dimensionerad minst som en vägbro
26
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6.6.3

Parkering, varumottag, utfarter
Parkeringsanläggningar kan byggas i källar- och markplan, med en upphöjd gård
över, och i ett parkeringshus vid Carlavägen. Antalet allmänna parkeringsplatser
ska öka jämfört med dagens, för att tillgodose behov av parkering för tillkommande verksamheter. Dagens parkeringsnorm för bostäder kommer att moderniseras. En ny parkeringsnorm kommer enligt tidplanen att antas av kommunfullmäktige den 29 maj 2017. Förslaget till parkeringsnorm tillåter färre bilparkeringsplatser om hyresvärd/bostadsrättsförening organiserar och erbjuder hyresgäster/boende medlemskap i bilpool. För företag kan antalet bilparkeringsplatser
minskas beroende på deras mobilitetsplaner29. Lättillgängliga cykelparkeringar
och välutrustade cykelgarage krävs och är ytterligare ett skäl till att minska antalet
bilparkeringsplatser, enligt det nya förslaget till parkeringsnorm30.
Varumottag och utfarter tillåts från Engelbrektsgatan och Carlavägen. En lastgård
planeras med in- och utfart från Engelbrektsgatan. Lastgården kan med fördel
samnyttjas för den nya bebyggelsen, gamla Folkets hus och Aveny31.
Detaljplanen har ett utfartsförbud mot Fredsgatan, med tanke på planerad busshållplats och att Fredsgatan har karaktären av huvudgata för trafiken i centrum.
Inlastning till Folkets hus är på en ramp, utanför plangränsen, från Skolgatan.
Containrar får i framtiden placeras så att de nås från denna ramp, istället för från
Engelbrektsgatan. På så sätt kan lastgården för containrarna istället ingå i den planerade parken.

6.7

Trygghet
Den upplevda tryggheten är beroende av långa siktlinjer i ett sammanhängande
system som ger god orienterbarhet, samt god belysning av såväl gator som gångoch cykelstråk.
De omgivande gatorna runt kvarteret är mycket väl integrerade i staden, med
långa siktlinjer, särskilt Fredsgatan och Engelbrektsgatan.32 Detta gör dem trygga
genom att de är befolkade för det mesta. Chansen är stor att det finns flera människor på gatorna även om man går där på udda tider.
Bebyggelse med entréer och fönster vända mot gator och gångstråk ökar känslan
av trygghet.33 Detta gäller dock inte om entréerna leder till restauranger och klubbar med alkoholtillstånd. Sådana finns i centrum, vilket gör det otryggare sent på
kvällar och tidigt på nätter.

29

Planer för åtgärder som syftar till att påverka resebeteendet och transporter, för att främja hållbara transporter och minska bilanvändandet, även kallat mobility management.
30
Parkeringsnorm för Ludvika kommun, förslag 2016-07-27
31
Teatern i Folkets hus
32
Ludvika – Space syntax-analys avseende gångtrafik, Spacescape april 2005, reviderad i oktober 2006 och
Ludvikas nya genomfart, Spacescape i november 2006
33
Stadsrumspotential för upplevd trygghet i Ludvika, Spacescape 2009-10-15
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Det är viktigt att utforma parkeringsanläggningar så att de upplevs som trygga.
Detta kan göras med ljus färgsättning, dagsljusinsläpp, god belysning och utformning för god orienterbarhet och god estetik.
6.8

Störningar

6.8.1

Buller
De främsta bullerkällorna i området är trafiken på Engelbrektsgatan och Fredsgatan. En ny bullerutredning34, som ersätter den tidigare bullerberäkningen35 har tagits fram. Dess slutsats är:
”Inom planområdet finns goda möjligheter att upprätta bostäder som kan uppnå
gällande riktvärden för trafikbuller. Avsteg enligt trafikbullerförordningen36
måste dock genomföras vilket innebär att planområdet och planering av lägenhetsutformning och uteplats måste beaktas med hänsyn till rådande bullersituation.
Verksamhetsbuller från in- och utlastning och buller från parkeringshuset måste
tas i beaktning vid projektering av området genom korrekt utformning för att reducera buller. Bullerkällornas karaktär och dess närhet till bostadsfasader gör att
de kan komma att störa boende om de inte tas i beaktning.
Vid dimensionering av fasad i byggnadsskedet bör ekvivalent och maximal ljudnivå på fasad tas i beaktning för att klara gällande riktvärden för ljudnivå inomhus, framför allt gällande maximala ljudnivåer från trafik, buller från in- och utlastning samt buller från parkeringshus.
Vid projektering av parkeringshus och parkeringsplan under jord bör det säkerställas att buller och vibrationer tas i beaktning för att undvika att intilliggande
lägenheter störs.”

Ekvivalenta bullernivåer på den ljuddämpade gården år 2035 enligt bullerberäkningen, bild Sweco Environment AB, fler bilder finns i bullerutredningens bilagor
Trafikbullerutredning – bullerberäkning för kvarteret Orren, Sweco 2017-01-16
Teoretisk trafikbullerberäkning för kv Orren, samhällsbyggnadsförvaltningen, Göran Eriksson, 2015-11-10
36
Förordning om trafikbuller SFS 2015:216
34
35
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Hastigheten är begränsad till 40 km/h. Enligt nya trafikmätningar är medelhastigheten på Fredsgatan och Carlavägen cirka 27 km/h och på Engelbrektsgatan cirka
26 km/h.37 Fartdämpande åtgärder, som upphöjningar, planeras.38 Det kan även bli
aktuellt med hastighetsbegränsning till 30 km/h, att Fredsgatan blir gångfartsgata
vid kvarteret Orren och att viss trafik förbjuds nattetid.39 Det är viktigt att gators
beläggning inte är av en typ som ger mycket buller.
Bullret gör att bostäder måste utformas så att de har minst hälften av bostadsrummen40 mot en sida där ekvivalent bullernivå är max 55 dBA utvändigt vid fasad
och att alla bostäder har tillgång till balkong/uteplats där bullernivån är max 50
dBA ekvivalent. Uteplatsen kan vara en gemensam friyta på den ljuddämpade
gården.
För små lägenheter på max 35 m2 gäller dock att ekvivalent bullernivå får vara
upp till 60 dBA utvändigt vid fasaden utan att något rum är vänt mot ljuddämpad
sida.41 På ett fåtal platser på andra våningen mot Engelbrektsgatan och Fredsgatan
blir ekvivalent nivå 61 dBA enligt bullerutredningen. Avsteg kan medges genom
att bullret där dämpas med lämpliga tekniska åtgärder.
Bebyggelsen ska vara sammanhängande mot gatorna och lastgården, för att få ner
bullernivåerna tillräckligt på bostadsgården. Byggnad får ersättas av fullhög42 bullerskärm. Om bygget ska etappindelas så är det viktigt att den sammanhängande
bebyggelsen mot Engelbrektsgatan och Fredsgatan byggs som en första etapp43.
Detta regleras med exploateringsavtal, se 8.1 Kvartersmark. Av bullerskäl tillåts
inte bostäder på bottenplanet. Gårdsbyggnad och/eller fullhög bullerskärm ska
byggas innan lastgården får tas i bruk. Parkeringshusets nordöstra sida, mot bostadsgården, ska ha heltäckande vägg. För att klara bullernivåerna är det även viktigt att inte bullrande träd, som asp eller poppel, planteras på gården.
Vid enstaka arrangemang kan rekommenderade nivåer komma att överskridas,
vilket bedöms vara acceptabelt.
Förutsättningarna för att uppfylla krav på störningsskydd ska utredas av byggherren. Fasader, fönster, balkonger och ventilationsöppningar kan behöva särskild utformning/placering för att klara kraven på invändigt buller enligt Boverkets byggregler. Detta bevakas i samband med bygglov och bygganmälan.
6.8.2

Luft
Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål för luft uppfylls. Ludvika tätort hör
till de tätorter som har bäst luftkvalitet i länet.44 Mätstationen var placerad i kv

37

Den nya bullerutredningen räknar med hastigheten 30 km/h på gatorna
Viljeinriktning framtida trafikflöden i Ludvika centrum, kommunstyrelsen 2015-03-10 § 69
39
Detta regleras inte av detaljplanen, utan av lokala trafikföreskrifter genom skyltning.
40
Rum för sömn och rum för daglig samvaro utom kök
41
Förordning om trafikbuller SFS 2015:216
42
+175 m över nollplanet
43
Parkeringshuset kan dock byggas först
44
Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter perioden 2001-2006, Länsstyrelsen Dalarnas län, Miljövårdsenheten,
Rapport 2007:06
38
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Heimdal, på andra sidan Fredsgatan. Ventilationsintag bör dock inte placeras nära
gatorna.
6.8.3

Skyddsanordningar
Se 6.8.1 Buller.

6.8.4

Farligt gods
Avståndet till leder för farligt gods är mer än 150 m. Därmed påverkar detta inte
bebyggelsen inom planområdet.

6.8.5

Räddningstjänst
Insatstiden är under tio minuter.
Åtkomligheten för räddningstjänsten ska beaktas i samband med nybyggnationer
eller vid ombyggnad av befintliga byggnader.45 Enkelsidiga lägenheter mot gården får inte finnas på högre höjd än fyra våningar över den upphöjda gården och
möjlighet ska finnas att enkelt ta upp en bärbar stege till gården.
Brandposter ska finnas som tillgodoser gällande lagstiftning.46

6.9

Teknisk försörjning
Eventuella ledningar i marken inom ytor som ska exploateras förutsätts flyttas.
Ledningar med ledningsrätt finns markerade på plankartan. Ledningsrätternas
bredd är totalt fyra meter.

6.9.1

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i omgivande gator.

6.9.2

Värme
Planområdets byggnader kan med fördel anslutas till fjärrvärmenätet i kringliggande gator. Höga krav bör ställas på låg energiförbrukning.
Fjärrvärmeanslutningen till Folkets hus behöver flyttas för detaljplanens genomförande.

6.9.3

El
Området är väl försörjt med el. Tak kan vara lämpliga för solceller.

6.9.4

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

6.9.5

Avfall
Kommunal sophämtning finns för området. Möjlighet till gemensamma avfallsbehållare, väl åtkomliga för sophämtning, ska finnas inom kvarteret. Utrymme behövs även för framtida fastighetsnära insamling för återvinning.
Återvinningsstation planeras vid Sporthallens norra gavel, 400 m från planområdet. Återvinningscentral finns i Björnhyttan.

45
46

Regler om detta finns i Boverkets byggregler (BBR)
Räddningstjänstlagen 1986:1102 och Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 (VA-lagen)
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6.10

Barnperspektiv
Bostadsgården, som tillåts byggas på ett planterbart bjälklag, ska utformas så att
den är lämplig för lek. Barnsäkra staket krävs där den upphöjda gården inte ansluter till byggnader.47 En stor lekplats finns i Stadsparken, på 220 m avstånd från
kvarteret. Se även 6.3.1 Lek och rekreation.
Närhet finns till förskolor (Pluto, 150 m avstånd och Freden, 300 m avstånd), lågstadium (Vasaskolan 400 m avstånd), mellan- och högstadium (Kyrkskolan, 200
m avstånd) och gymnasieskolor (ABB-gymnasiet, 250 m avstånd och Högbergsskolan, 800 m avstånd). Skolorna nås genom att korsa lokalgator och en huvudgata vid Kyrkskolan, där det finns ett övergångsställe och hastigheten är begränsad till 30 km/h.
Ludvikas ungdomskonsulent ingår i samrådskretsen.

6.11

Konsekvenser av planens genomförande
Bebyggelse enligt planen medför en relativt hög exploatering. Detta ses som motiverat med tanke på att det är ett centralt kvarter med närhet till service och resecentrum och med tanke på behovet av parkeringsplatser, som gör det nödvändigt
med en stor inomhusparkering. Den befintliga markparkeringen inom planområdet ersätts och utökas av den nya parkeringsanläggningen.
Den höga exploateringen gör att befolkning, butiksytor och antalet arbetsplatser i
centrum kommer att öka. Detta ger en viss trafikökning lokalt, men bedöms även
ha positiva effekter för centrum och kollektivtrafiken.
Detaljplanen medför en förtätning av Ludvika tätort, vilket är ett led i att bygga ett
hållbart samhälle. Placeringen i tätorten ger minskat bilberoende, genom att det är
gångavstånd till centrum och till flera stora arbetsplatser. Goda möjligheter finns
även till cykling, genom nära anslutning till viktiga cykelstråk, och till kollektivtrafik, genom busshållplatser på Fredsgatan, Eriksgatan och vid resecentrum. Närheten till resecentrum, med järnvägs- och busstation, gör att även för längre resor
kan kollektivtrafik vara ett bra alternativ till bilen. Allt detta bidrar till att minska
klimatpåverkan, föroreningar och buller från bilar.
Kvarterets placering i centrum gör även att befintlig infrastruktur kan nyttjas, till
exempel fjärrvärme. Ett effektivare resursnyttjande, inte minst när det gäller
energi, är också ett led i att bygga ett hållbart samhälle.
Bebyggelsen kan bli ett viktigt bidrag till Ludvikas behov av bostäder, butiksytor,
hotell, kontor, parkeringsplatser med mera. Det finns efterfrågan på bostäder och
större butiksytor i centrala och väl integrerade48 lägen. Ett antal av lägenheterna
kommer att få sjöutsikt över Väsman.

47

Detta regleras av Boverkets Byggregler i samband med bygglov.
Ludvika – Space syntax-analys avseende gångtrafik, Spacescape april 2005, reviderad i oktober 2006 och
Ludvikas nya genomfart, Spacescape i november 2006
48
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Bebyggelsen ges en flexibel användning, vilket gör att det som byggs som bostadshus nu kan komma att användas som till exempel kontor i framtiden. Samma
sak gäller butiksytor och parkeringsytor, som kan komma att få annan användning.
Den upphöjda planterade gården gör att grönytan i kvarteret kommer att öka. Antalet träd bedöms dock komma att minska, eftersom parkeringsytan idag har
många träd. Den befintliga parkanläggningen i hörnet EngelbrektsgatanFredsgatan, tas i anspråk av bebyggelsen, men ersätts av en ny park i hörnet Engelbrektsgatan-Skolgatan.
Folkets hus kommer att skymmas sett från Fredsgatan och Engelbrektsgatan. Omgivande bebyggelse kommer att skymmas och skuggas i varierande grad. Främst
kommer kvarteren Heimdal, Särimner och Svanen att skuggas. Även gatorna
närmast bebyggelsen kommer att få mera skugga. Se bilder på nästa sida, som
dock visar en något annan utformning än nu aktuell detaljplan. Till exempel är det
niovåningshus och sexvåningshus vid gatuhörnen och parkeringshuset finns inte
med. Bilder av Mondo arkitekter.
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Vår/höstdagjämning kl 9

Vår/höstdagjämning kl 12

Vår/höstdagjämning kl 15
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Sommarsolstånd kl 9

Sommarsolstånd kl 12

Sommarsolstånd kl 15
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Sommarsolstånd kl 18

7

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

7.1

Ingående fastigheter och markägoförhållande
Planområdet berör fastigheterna Ludvika Orren 5-9, och 16 i sin helhet, del av
fastigheten Ludvika Orren 15, samt del av Ludvika 6:1 (Fredsgatan). Samtliga
fastigheter ägs av Ludvika kommun.

7.2

Fastighetsbildning
Detaljplanen möjliggör bildande av en eller flera fastigheter för byggande av bostäder och butiker. Ett genomförande av detaljplanen innebär för övrigt att delar
av fastigheterna Orren 8, 9, 15 och 16 genom fastighetsreglering överföras till
kommunens fastighet Ludvika 6:1 vad avser allmän platsmark - gata och park - i
planens nordvästra respektive sydöstra del. Vidare ska ett markbyte ske mellan
fastigheterna Orren 5 och Orren 15 för att korrigera fastighetsindelningen mellan
Folkets hus och gamla Folkets hus.
Det kan även bli aktuellt att bilda en tredimensionell fastighet av parkeringsgaraget samt bilda gemensamhetsanläggningar avseende dels den överbyggda gården
dels utrymme för parkering.
Även den bro som detaljplanen ger möjlighet till ska tryggas fastighetsrättsligt.
Det bedöms ske med antingen servitut eller som en gemensamhetsanläggning.
Det markområde som är planlagt för parkeringshus styckas av till en egen fastighet.
Fastighetsbildning prövas av lantmäterimyndigheten efter ansökan från berörd
sakägare.
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7.3

Upphävande av fastighetsplaner
Samtliga fastighetsplaner inom detaljplaneområdet är avregistrerade.

8

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

8.1

Kvartersmark
Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvartersmark
åvilar som huvudprincip den enskilde fastighetsägaren.
Då detaljplanen kräver att byggnader längs Engelbrektsgatan och Fredsgatan
byggs i en första etapp ska det i genomförandeavtal ställas krav på samverkansavtal om det blir flera exploatörer på denna sträckning.
Det parkeringsgarage som detaljplanen möjliggör kan tänkas ge platser åt både
boende och butikspersonal samt eventuellt allmänheten. I parkeringshuset finns
möjlighet att ha både allmänna parkeringar samt parkeringar för de boende.
Såväl fastighetsbildningsfrågor som övriga genomförandefrågor regleras närmare
i genomförandeavtal mellan exploatör och kommunen.

8.2

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

9

ORGANISATORISKA FRÅGOR

9.1

Planförfarande
Planarbetet genomförs med utökat förfarande.

9.2

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark.

9.3

Genomförandetid
Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) ska anges en genomförandetid inom vilken detaljplanen ska vara genomförd.
För denna plan föreslås en genomförandetid av fem år. En kort genomförandetid
är motiverat eftersom förutsättningar kan förändras snabbt i ett så här centralt
läge. Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter detaljplanen att gälla tills
den ändras eller upphävs.

10

EKONOMISKA FRÅGOR
Kostnader för genomförande på kvartersmark åvilar som huvudprincip den enskilde fastighetsägaren.
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Genomförandefrågor samt övriga frågor av teknisk och ekonomisk art kommer att
regleras i avtal mellan kommun och exploatör. Detta kan bland annat innefatta anläggningsarbeten på både allmän platsmark och kvartersmark, markförsäljning
samt fastighetsbildning.

11

TIDPLAN
Detaljplanen beräknas kunna antas i maj 2017.

12

REVIDERINGAR
Planbestämmelser om max antal våningar har tillkommit, förutom max byggnadshöjd.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att detaljplan 431 och
fastigheten Ludvika 6:1 berörs.
Plankartan har ändrats så att byggrätten mot Carlavägen har fått en bredd som
passar hotell.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att kommunen ska genomföra och bekosta en geoteknisk undersökning och en markteknisk miljöundersökning.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om en ny bullerutredning
och lämpliga bulleråtgärder, enligt Länsstyrelsens krav.
Planbestämmelser om buller har, i samråd med Länsstyrelsen, kompletterats för
att säkerställa att förordningen om trafikbuller49 och Boverkets vägledning om
verksamhetsbuller50 uppfylls.

13

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen har upprättats och interngranskats av planeringsenheten. Kontakter
har under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter, samt med beställaren och konsulter. Möten har även hållits med andra intressenter.

Louise Nordström
planeringschef

49
50

Torkel Berg
planarkitekt – handläggare

SFS 2015:216
Rapport 2015:21
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446

Diarienummer SBN 2017/23-21

Genomförandetiden för tillägget är
2018-12-22 – 2023-12-21
Ändringen genom tillägg
antagen av SBN 2018-11-21 § 83
laga kraft 2018-12-21

Tillägg till planbestämmelser
Ändring genom tillägg av detaljplan 446 för

del av kvarteret Orren
i Ludvika centrum
Tillägget upprättat i september 2018
Följande tillägg ska gälla för detaljplanen. Underliggande detaljplan (446) gäller jämsides där
inget annat anges. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte, däremot finns
en bild av plankartan för detaljplan 446 på nästa sida.
Användning av mark – kvartersmark
Användningsbestämmelsen B1 ändras så att bostäder blir tillåtet även på bottenplanet. Den
nya lydelsen är ”Bostäder, dock ej på källarplan. Källarplanet får användas för bostadskomplement.”
Användningsbestämmelsen B2 ändras så att bostäder blir tillåtet även på bottenplanet och
större enkelsidiga lägenheter än 35 m2 blir tillåtet från och med våning 3 och uppåt. Den nya
lydelsen är ”Bostäder, på våning 1-2 endast enkelsidiga lägenheter mot gatan på max 35 m2,
på våning 3 och uppåt endast enkelsidiga lägenheter mot gatan.” Detaljplanens våning 1 är
bottenplanet.
Utformning
Betydelsen av egenskapsbestämmelsen v3 ändras till ”För lägenheter större än 35 m2 på bottenplanet och andra våningen längs Engelbrektsgatan och Fredsgatan, gäller att minst hälften
av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent nivå inte överskrids vid
fasaden och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00. För lägenheter på högst 35 m2 gäller att 65 dBA ekvivalent nivå inte överskrids vid fasaden.”
Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för enbart ändringsbeslutet har satts till fem år.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Postgiro

771 82 LUDVIKA

Carlavägen 24

0240-863 10 exp

0240-810 26

467-5088

12 45 30-7

Ludvika Kommun

Tillägg till planbestämmelser
Detaljplan 446

Sida
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Detaljplan 446. Bestämmelserna B1, B2 och v3 är ändrade. Skala 1:1000

Patricia Magnell

Torkel Berg

Tf. planeringschef

planarkitekt - handläggare
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Diarienummer SBN 2017/23-21

Genomförandetiden för tillägget är
2018-12-22 – 2023-12-21
Ändringen genom tillägg
antagen av SBN 2018-11-21 § 83
laga kraft 2018-12-21

Tillägg till planbeskrivning
Tillhörande ändring genom tillägg av detaljplan 446 för

del av kvarteret Orren
i Ludvika centrum
Tillägget upprättat i september 2018

Detaljplan 446. Bestämmelserna B 1 , B 2 och v 3 är ändrade.
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1 Handlingar
Ändringen genom tillägg består av:


Tillägg till planbestämmelser



Tillägg till planbeskrivning (denna handling)

För planprocessen finns dessutom:


Detaljplan 446 som ändras



Bullerutredning



Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande (skrivs efter granskningen)



Fastighetsförteckning
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2 Bakgrund
Ännu har inget projekt startats inom planområdet, trots att gällande detaljplan
vann laga kraft i maj 2017. En anledning kan vara att kraven som då gällde i
bullerförordningen lades fast som planbestämmelser1. Detta gör att nu gällande
bullerförordning2 inte kan tillämpas.

3 Planändringens syfte och huvuddrag
Tilläggets syfte är att ge större möjligheter att bygga bostäder. Detaljplanen ändras därför så att nuvarande bullerförordning ska kunna tillämpas för detaljplanen. Nuvarande bullerförordnings riktvärden ger större möjligheter att bygga
bostäder inom planområdet, genom att bostäder på bottenplanet kan tillåtas
och kravet på bostadsrum mot ljuddämpad sida kan tas bort överallt utom på
bottenplanet och andra våningen längs Engelbrektsgatan och Fredsgatan.

4 Ändrad detaljplan
Ändringen berör detaljplan 446 för del kvarteret Orren, laga kraft 2017-05-23.
Planområdet ligger i Ludvika centrum vid Engelbrektsgatan, Fredsgatan och
Carlavägen. Fastigheterna ägs idag av Ludvika kommun.

5 Tidigare ställningstaganden
5.1 Planberedningen
Ändringen genom tillägg föreslogs på Ludvika kommuns planberedning den 8
juni 2018. Planberedningen var positiv till planuppdraget.
5.2 Undersökning av betydande miljöpåverkan
De förändringar som tillägget till detaljplanen medför bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, eftersom bostäder istället för centrumverksamhet eller parkering, inom samma byggrätt, inte kan sägas öka miljöpåverkan.
Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt plan- och bygglagen bedöms
inte behövas. Länsstyrelsen delar denna bedömning.3 Det är betydande miljöpåverkan4 som utlöser MKB-kravet.

1

Enligt Länsstyrelsens samrådsyttrande 2015-08-25

2

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, ändrad t.o.m. SFS 2017:359

3

Enligt Länsstyrelsens samrådsyttrande 2018-08-14

Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan
eller 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2
4
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6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
6.1 Bostäder
Ändringen genom tillägg ger större möjligheter för bostäder genom att:





Förbudet mot bostäder på bottenplanet tas bort
Kravet på att hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida tas bort utom för bottenplanet och andra våningen5 vid
Engelbrektsgatan och Fredsgatan, eftersom bullret vid övriga våningsplan inte överskrider 60 dBA ekvivalent nivå (prognos för år 2035).
Enkelsidiga lägenheter upp till 35 m2 tillåts vid fasader med buller upp
till 65 dBA ekvivalent nivå (högsta värdet enligt bullerberäkningen är 61
dBA ekvivalent nivå år 2035).

6.2 Gestaltning
Även om kravet på ”hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida” är borttaget för de flesta våningsplan, så rekommenderas att sovrum placeras mot den
ljuddämpade sidan i så hög utsträckning som möjligt. Detta gäller även gårdshuset, där det kan bli verksamhetsbuller från den planerade lastgården.
Bottenvåningar med bostäder kan med fördel placeras något upphöjda från gatunivån, för att minska problem med insyn. Det är även möjligt att lägenheter
på bottenvåningen förses med entresolplan6, så att insynskänsliga rum kan placeras upphöjda från gatunivån.7 Byggnaderna bör utformas så att bottenplanen
kan byggas om till butikslokaler med god tillgänglighet och en rumshöjd på
minst 2,70 m i publika rum.8
Balkonger och annat som inte ingår i byggnadsarean9 kan tillåtas sticka ut över
plangränser/fastighetsgränser mot gatumark10 om fastighetsägaren ger tillstånd
till det. Av hänsyn till bland annat gaturummet är det dock viktigt att balkonger
och andra byggnadsdelar sticker ut måttligt från fasader och utformas så att dropp
av vatten minimeras.

I detaljplanen räknas bottenplanet som våning 1, så att till exempel ett femvåningshus har fem
våningar inklusive bottenplanet.
5

”Vid klassificering av byggnad bör entresolplan inom en byggnad räknas som ett eget våningsplan om arean för entresolplanet utgör mer än 50 % av golvarea på underliggande plan.” - Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR (BFS 2011:6 med ändringar till och
med BFS 2018:4)
6

7

Lyckade exempel på det finns i Vallastaden i Linköping

”Rumshöjden i publika lokaler ska vara minst 2,70 meter.” - Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4)
8

9

BYA enligt mätregler i Svensk standard SS 02 10 53

I samband med bygglov krävs 3,5 m fri höjd över trottoarer, för väghållningsfordons framkomlighet.
10
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6.3 Friytor
I anslutning till bostäder ställs krav på friytor lämpliga för lek och utevistelse.
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering
ska man i första hand ordna friyta.11 En sådan situation skulle kunna uppstå om
den upphöjda gård, som detaljplanen ger möjlighet till, inte blir byggd.
Det är viktigt att även bostäder på bottenplanet får naturlig tillgång till friytor.
Friytor kan även anläggas på takterrasser.
6.4

Störningar

6.4.1 Buller
Kvarteret är måttligt bullerstört av trafiken, främst på Engelbrektsgatan och
Fredsgatan. Ändringen genom tillägg bygger på att den bullerutredning som har
gjorts av Sweco Environment12 visar på bullernivåer som inte blir högre än att
bostäder kan byggas enligt den nya bullerförordningen.
Bullerförordningen gäller trafikbuller. För verksamhetsbuller från den planerade
lastgården gäller fortfarande detaljplanens bullerbestämmelser.
Om detaljplanen byggs i mindre etapper är det viktigt att vara observant på att
kortsidor och gluggar utformas så att buller från Engelbrektsgatan och Fredsgatan klaras.
6.5 Konsekvenser och överväganden
Ändringen genom tillägg ger större möjligheter att bebygga planområdet med
bostäder. De tillkommande bostäderna får något högre bullernivåer, dock inte
högre än att det är acceptabelt enligt den nya bullerförordningen.
Alternativet att behålla bullerkrav enligt den gamla bullerförordningen, har bedömts vara ett av skälen till att något projekt ännu inte har kommit igång. Därför görs denna planändring, så att nuvarande bullerförordning kan tillämpas.

7 Genomförandefrågor
Det finns inte längre något krav på att byggrätterna längs Engelbrektsgatan och
Fredsgatan byggs som en etapp.13

8 Organisatoriska frågor
8.1 Planförfarande
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

11

Plan- och bygglagen 8 kap 9 §

12

Trafikbullerutredning – Del av kvarteret Orren, Ludvika, Sweco 2017-01-16

13

Besked från Länsstyrelsen den 15 september 2016.
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8.2 Genomförandetid
Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) ska anges en genomförandetid inom vilken detaljplanen ska vara genomförd.
Denna ändring genom tillägg ges en genomförandetid på fem år. Den korta genomförandetiden motiveras av att det är en detaljplan i centrum, där nya behov
snabbt kan uppstå som är svåra att förutse.

9 Tidplan
Start av uppdrag

juni 2018

Samråd

juli-augusti 2018

Granskning

oktober 2018

Antagande

november 2018

10 Medverkande tjänstemän
Tillägget till detaljplanen har upprättats av verksamhetsområde Planering. Kontakter har under planarbetets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar,
verksamhetsområden och bolag.

Patricia Magnell
Tf. planeringschef

Torkel Berg
planarkitekt – handläggare
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