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Väsmanstranden 2013 - Förutsättningar
Detta dokument är en sammanställning av förutsättningar för Väsmanstranden. 
Förutsättningarna har tagits fram inom projektet ”Väsmanstranden 2013” ett 
projekt med syfte att utreda vad Väsmanstranden kan användas till i framtiden.

Beskriva förutsättningar är ett underlag för de konsulter som ska ge ett förslag 
på utformning av Väsmanstranden. I uppdragsbeskrivning till konsulter 
framgick att hänsyn ska tas till dessa kända förutsättningar:

•	 förorenad mark

•	 hänsyn till naturvård

•	 riksväg 66 kommer att dras i utpekat reservat

•	 järnväg och riksväg är stråk för transport av farligt gods

•	 utfyllnad av mark för att skapa ett större strandområde är uteslutet

•	 offentliga byggnader som exempelvis kulturhus är inte aktuellt då behovet 
redan är tillgodosett

•	 förslaget ska vara realistiskt att genomföra för en kommun av Ludvikas 
storlek.

I detta dokument beskrivs några av dessa förutsättningar ytterligare.
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kort fakta om ludvIka

Ludvika stad är kommunens centralort med 13 999 invånare (2011). I kommunen bor 25 646 (2012).

Största arbetsgivarna i Ludvika är ABB och Ludvika kommun, med ca 2 500 anställda vardera. Den 
högteknologiska elkraftsindustrin som bland annat ABB står för har blivit världsledande inom sitt 
område och Ludvika har därmed växt fram som en världscentrum inom branschen. 

I dagsläget finns en positiv trend för näringslivet när bland annat ABB i Ludvika och Spendrups 
bryggeri I Grängesberg expanderar. Till detta planeras också två stora gruvprojekt i kommunen.  Går 
allt vägen kan kommunen närma sig sitt mål om 27 000 invånare år 2020. 

Ludvika har haft en liten befolkningsökning senaste åren. År 2012 var Ludvika, Falun och Borlänge 
de kommuner i länet som hade en positiv befolkningsutveckling.

I kommunen finns starka natur- och kulturvärden. Detta tillsammans med det stora antalet sjöar och 
tjärnar gör kommunen perfekt för kultur - och naturupplevelser.

Ludvika är idag Västerbergslagens naturliga centrum och därav följer en viss typ av regionservice 
såsom lasarett, skolor, handel, arbetsplatser och nöjesutbud.

allmän beskrIvnIng av området

Väsmanstranden ligger med sjön Väsman på sin västra sida, Järnväg, riksväg 50 och centrum i öster, 
och industriområdet med bland annat ABB i söder. 

I området finns idag en restaurang Piren och en småbåtshamn samt ett bostadshus och föreningslokal 
i området. Området har flera rekreationsvärden med bland annat ett promenadstråk längs stranden 
och flera grönytor.  Inom området finns också uppläggningsplats för fritidsbåtar.

trafIk- och Infrastruktur

Målpunkter för den trafik som rör sig i området är bland annat Restaurang Piren samt till och från 
industriområdet med ABB i söder. Parkeringsmöjligheter för gäster till restaurangen är därför en 
förutsättning. I övrigt kan gäster till Väsmanstranden nyttja ABBs parkering söder om området kvällar 
och helger.

När det gäller tung trafik är det främst transporter till och från resturangen. Dit det går ca två lastbilar 
om dagen. 

Ett reservat för riksväg 66 finns idag utpekat vid Roths äng. Riksväg 66 mellan Sälen och Västerås går 
idag i plan över järnväg. Ökat trafik på järnvägen kan i framtiden leda till att en bro måste anläggas i 
utpekat reservat för att undvika korsning i plan. 

räddnIngstjänst

Räddningstjänsten har en illäggningsplats som de 
ska ha fortsatt tillgång till. Denna är markerad på 
karta 1.

gång- och cykelbro

2013 kommer en gång och cykelbro anläggas som 
binder samman centrum med Väsmanstranden. En 
vall kommer anläggas på Väsmanstranden med en 
anslutande cykelväg från bron mot ABB. Vallen 
är ca 7 meter hög. Mellan vallen och järnvägsspår 
kommer en ny dragning av Kajvägen ligga. Den 
sträckning av Kajvägen som idag fungerar som 
genomfartsväg kommer att tas bort. Brons placering 
ses i karta 1. Mellan vall och bangård kommer även 
ca 100 parkeringsplatser anläggas.

Ny gång- och cykelbro med ramp mot ABB. Tidig skiss 
av Tyréns. OBS det blir ingen tunnel genom vallen i 
den slutliga utformningen.
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Karta 1: Placering av GC-bro, ny sträckning av Kajvägen samt vägreservat.
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naturvård

Ludvika stationsområde, som omfattar bangården och angränsande mark, uppvisar stor artrikedom 
bland växter och dagflygande fjärilar. Hitintills har inventeringarna som är gjorda mellan 2001 och 
2012 påvisat 16 arter stritar, 72 arter skalbaggar, 10-tal dagfjärilar, 57 gaddsteklar och 152 arter 
växter. Till detta kommer ett stort antal arter som finns i helt andra biotoper, ängs- och trädbärande 
mark, särskilt inom Roths äng. 

Beskrivna områden nedan visas i karta 2.

Det finns två ”kandelaberbjörkar” i området som är unika. Det finns liknande träd i Sverige som är 
naturminne. Formen kommer sannolikt av medveten skötsel. 

Nr 1,2 och 3

Utpekade grönområden (1, 2, 3) fungerar idag bland annat som häckningsplatser för fåglar. 

Nr 4

Ruderatmark, som inom ”stationsområdet”, mest består av grovt grus och småsten, fri från högre 
vegetation, gör att växter som är lättspridda men konkurrenssvaga finner sin plats så länge inte högre 
växter och buskar tar över. Marken med småsten värms också upp, vilket gynnar många värmekrävande 
insekter, t.ex. steklar, bin och stritar. När hela ”Väsmansstrandsområdet, inklusive bangården, var en 
enda ruderatmark utan högre vegetation, var artrikedomen som störst. Då var Ludvika stationsområde 
en av de artrikaste ”bangårdarna” i Sverige. I takt med att man har börjat tagit del av området för 
andra ändamål än ”orördhet” har den unika livsmiljön krympt och artdiversiteten sannolikt minskat. 
Arealen ”bangård” har minskat och kommer att minska. 

För att bevara en stor artdiversitet bör tillräcklig stor areal ruderatmark (grusmark) finnas inom området. 
Så länge bangården (d v s spårområdet) har samma växtsamhälle som idag, kan en ruderatmarksyta 
i området vara ett komplement. Den kvarvarande ruderatmarken är ungefär som delområde 4 visar 
på karta 2. En yta med ruderatmark som består av grovt grus/småsten/sand (liknande det som är i 
spårområdet) borde kunna rymmas i området. Istället för gräsmatta, som är biologisk öken, kan man 
ersätta den med grusmark och med anpassad skötsel får man ökad artmångfald. Ruderatmarken ska 
skötas genom återkommande röjning, ytskrapning eller harvning. 

Det pågår inventeringarna som syftar till att följa utvecklingen av de skyddsvärda dagflygande fjärilarna 
som finns inom ”stationsområdet”. 

Nr 5

Delområde nr 5 är ett område som är ”ängsmark” eller som börjar få en ängsliknande vegetation och 
som är viktig för dagfjärilar.

Nr 6

Roths äng är ett område som tidigare var Engelsk park och odlingsmark, tillhörande herrgården. Roths 
äng sköts efter en plan som finns inom ett LONA-projektet som kommunen och Västerberglagens 
Naturskyddsförening delar på. Syftet är att hålla ängen öppen genom slåtter och göra den trädbärande 
delen attraktiv som ”Engelsk park”. (Läs mer om Roths äng under kultur)
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Karta 2: Naturvård, numrering beskrivs i text.



kulturmIljö

Beskriva områden nedan visas i karta 3.

1. Söder om inloppet till strömmen längs strandkanten 
finns en stenkantad båtplats. Den, tillsammans med 
båthusbodar, lastageplatsen, f.d. Ludvika hamn vittnar 
om ett rikt båtliv på Väsman genom decennier. Väsman 
har haft en stor betydelse för bygdens utveckling. Ålder 
okänd.  

2. Strax söder om båtplatsen finns två i vattnet utskjutande 
stenremsor som sannolikt har varit plats för bryggor. Ålder 
okänd. 

3. Ett timmerhus med gaveln mot stranden som troligen 
är det sista av flera som en gång utgjorde "Ludvika bodar". 
Omnämns i Hülphers bok om Dalarna och finns på karta 
från slutet av 1700-talet. 

Se bilaga 1. Detalj av karta över Ludvika bruk 1793-95. 

4. Vid udden finns en stensatt kanal som varit lastageplats 
och finns markerad på karta år 1866-67 och kan vara 
äldre. Från kanalen där båtarna la till, lastade man sedan 
om till järnvägstransport. Ett hus finns byggt där rälsen 
mötte kanalen.   

5. Mindre timrad stuga fint belägen på udden.  Mer info 
kommer. 

6. Intill nuvarande restaurang Piren ligger bodarna som 
tillhör Ludvika motorbåtsklubb som bildades 1927. 
De visar det rika småbåtsliv på Väsman som funnits 
organiserat i närmare 100 år. Förutom att bodarna 
bidrar till en gemytlig miljö i sin småskalighet, så skapar 
de även en förståelse för det friluftsliv som växte fram i 
mellankrigstiden och som vi idag tar så för givet. 

7. Järnvägens plats, som många inte förstår, beror på att 
den skulle möta upp vid vattnet där folk kom med båtar. 
Järnvägen tillkom 1859 och ökade sjöfarten. 

8. Ludvika hamn blev betydelsefull och ångbåtarna var 
snart i full trafik längs stranden nära järnvägsspåren.  
Väsman har, liksom alla vattendrag och sjöar betytt 
förbindelse förr. Inte som idag, att vatten är ett hinder. Förr 
var det vattnet, och här Väsman, som betydde förbindelse 
mellan Grangärde, Sunnansjö, Ludvika och finnmarken. 
Tack vare båtlivet på Väsman fanns handel som skapade, 

1. Båtplats. Ålder okänd. Norra kanten. 

 1. Båtplats. Södra kanten. 

2. Utskjutande strandremsor

 3. Sannolikt en av ”Ludvika bodar”. Från 
1700-talet eller äldre. 



kommunikation, sysselsättning, flottning och så småningom 
även rena lustresor på sjön. 

9. Under 1825-1855 anlade brukspatronen Carl Edward Roth 
en engelsk park. Den sträckte sig utefter strömmens södra 
sida, som utgörs av en brant sluttning upp mot kyrkan, och 
fortsatte vidare över gammal hagmark ner mot sjön Väsmans 
strand. Målsättningen med engelska parker var att efterlikna 
naturen, vilket de tidigare barockparkerna var dess motsats till, 
där man följt en strikt symmetri och tuktat växtligheten.  De 
engelska parkerna följde även humanismens strömningar om 
att människan är den del av naturen. Roths äng är en del av 
denna park som finns bevarad och har ett högt kulturhistoriskt 
värde som en del av Ludvika bruks historia samt parkhistoria.  

10. Torn för vattenhäst. Mer info kommer

11. Minnessten. 

Uppgifter som inte är kompletta men dock kulturhistoriskt 
intressanta: 

•	 Söder om nya hamnen med bryggor och restaurang Piren, 
låg en bit från stranden Ludvika tegelbruk, men det finns 
inga rester kvar av. 

•	 Den strandremsa som skjuter ut i vattnet som en spets 
kan vara den plats där sågverket en gång låg. 

•	 Trädgårdsmästaren vid Ludvika herrgård bodde i parken 
med ett bostadshus och en loftbod sägs det. Loftboden 
finns i Björsjö. Han bodde möjligen ovanför båtplatsen 
vid Rohts Äng. Det ligger mycket krukskärvor i slänten 
mellan järnvägen och fördämningen. Blir detta av någon 
betydelse måste man ta reda på om det är riktigt samt om 
det är en trädgårdsmästare år 1900 eller om det var så från 
början, dvs runt 1850. 

 

 4. Lastageplats  

4. Byggnaden vid lastageplatsen. 

 5. 

6. Två ”gator” med bodar finns innanför 
brädplanket. Här den östra.
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Karta 3: Kulturmiljövärden, numrering beskrivs i text.



mIljö och rIskfaktorer

gasoltankar

Vid ABB finns två gasaltankar med ett skyddsavstånd på 100 meter.  Se karta 4. Det i uppdraget 
definerade området ligger inte inom skyddsavståndet.  

farlIgt gods

Både riksväg 50 och 66 samt järnväg är transport av farligt gods. Riksväg 66 kan i framtiden komma 
att dras om enligt reservat (se karta 1). Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram en vägledning för 
riskhantering i fysisk planering vid transportleder för farligt gods. Beaktning till denna vägledning 
ska tas. Om skyddsavstånden inte kan hållas bör förslag på de skyddsåtgärder som kan krävas för att 
minska avstånden beskrivas.

översvämnIngsrIsk

En översvämningskartering är genomförd för Väsmanstranden, där nivån för det högsta dimensionerade 
flödet är 157 m ö.h. Vid eventuell byggnation ska beaktning till detta tas. Översvämnings nivåer ses 
på karta. 4

förorenad mark

Det aktuella området dominerades av industriell verksamhet i anknytning till järnvägen. Det förekom 
hanteringen av petroleumprodukter vid oledepåer, impregneringsmedel m.m. Hela området är mer 
eller mindre förorenad på grund av tidigare verksamheter. Flertalet undersökningar har genomförts 
och några har lett till riskbedömningen av vissa områden. 

Marklager i stora delar av området består av fyllnadsmassor (sand och siltig sand) som kan innehålla 
okända halter av föroreningar. Strömningshastighet och genomsläpplighet i marken varierar beroende 
på heterogen jordlager med olika egenskaper. I undersökta områden består de dominerade föroreningar 
av olika petroleumbaserade kolväten, (alifater, aromater, PAH) och tungmetaller. Grundvatten inom 
stora områden är påtagligt påverkat av petroleumföroreningar och förekomsten av tungmetaller.  

På karta 4 finns markerade områden där föroreningshalter överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för 
mindre känslig markanvändning MKM. I övrigt ligger föroreningshalten i området i huvudsak över 
halter för känsligt markanvändning, KM. Det går inte att utesluta att det finns höga föroreningshalter 
i andra områden som inte har undersökts. Metallföroreningarna förekommer över hela området. 
Största exponeringsrisken föreligger vid ”direktintag” där barn är den känsligaste och mest utsätta 
gruppen. Höga metallhalter förekommer ytligt endast i några få punkter.

Vid planeringen av området ska hänsyn tas till spridningen av föroreningar till Väsman. Den finns 
undersökningar över dagvattensystem, men det kan ej uteslutas att det förekommen okända ledningar 
som kan påverka spridningen av föroreningar. Anläggning av nya dränerande system kan komma att 
påverka framtida spridning av föroreningar.  

Om området ska ställas om till parkområde måste ytterligare undersökningar genomföras eller direkta 
saneringsåtgärder beroende på markanvändningen och tillgänglig information. Parkområden har hög 
skyddsvärde. Barn bör ses som den känsligaste gruppen. Markekosystem ska klara av de funktioner 
som behövs vid områdets användning som strövområdet. Med detta som utgångspunkt ska planerat 
parkområde ha hög skyddsnivå och inte ha föroreningshalter som överskrider värden för känsligt 
markanvändning, KM enligt Naturvårdsverket, där människor ska vistas. Ytor som ska användas som 
parkeringsplatser där människorna vistas endast tillfälligt kan ha föroreningshalter över KM- men ej 
över MKM-rikvärde. 



LIDL

Centrum

Roths
äng

Resecentrum

ABBs
parkering

Småbåts-
upplag

Restaurang
Piren

Gastank
Gastank

0 100 20050 Meter

Uppdragsgräns

Förorenad mark - provpunkter som överstiger MKM

Förorenad mark som beröknas överstiga MKM 

Skyddsavstånd gasoltankar

" 157m ö.h.

¯

Karta 4: Miljö- och riskfaktorer



Bilaga 1
Detalj av karta över Ludvika bruk 1793-95. 
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