
4 TEMAN
I detta kapitel behandlas kommunens ställningstaganden tema för tema. Här beskrivs 
bland annat kommunens ställning till riksintressen, service på landsbygden och 
bostadsförsörjning. Varje avsnitt avslutas med viljeinriktning och effekter för respektive 
tema.
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Allmänna intressen är intressen som 
är särskilt viktiga för samhällets 
olika funktioner och försörjning 
såsom jord- och skogsbruksmark, 
kommunikationer, energiförsörjning, 
vatten- och avloppssystem. Det kan 
också vara intressen som är viktiga att 
bevara genom sin betydelse för naturvård, 
kultur och friluftsliv. Om dessa intressen 
är av nationell betydelse kallas de 
för riksintressen och måste beaktas 
i den fysiska planeringen. Allmänna 
intressen och riksintressen redovisas 
i översiktsplanen. Lokala intressen 
redovisas endast i bilaga.

RIKSINTRESSEN 
En av översiktsplanens uppgifter att 
redovisa riksintressena i kommunen 
och hur bevarandet av dessa värden 
ska tillgodoses i kommunens framtida 
planering. I översiktsplanen ska även 
konkurrerande riksintressen prioriteras.
Riksintressen är områden som är av ett 
nationellt värde och bevarandevärt ur 
ett nationellt perspektiv. Vilka områden 
som ska klassas som riksintressen är styrt 
genom miljöbalkens (MB) tredje och 
fjärde kapitel och föreslås av statliga verk 
och myndigheter.  

RiksintRessen i Ludvika kommun enLigt miLjöbaLken    *föreslås utgå

Naturvård (MB 3:6) Natura 2000 (MB 4:8) Kulturmiljövård (MB 3:6)

Aspfallet Aspfallet Brunnsvik - Storgården
Bysjön Frösaråsen Grängesberg – Stora Hagen
Frösaråsen Gamla Finntorpet Grängesberg – Bergslagsbyn
Gamla Finntorpet Gyllbergen Grängesberg – Cassels
Grangärde-Hästberg Gänsberget Grängesberg – Basbacken
Halvars Holmtjärn Grängesberg - Källfallet *
Markusfallet Hån Klenshyttan
Myr längs Burån Kanaberget Ludvika bruk och ström
Myr längs Gräftån Kullerberget Markusfallet
Nittenmossen Lejberget Skattlösberg
Nybrännberget Limberget-Sörvik
Palahöjden Långmyran Kommunikationer MB 3:8
Persbo däljor Markusfallet Riksväg 50, Mjölby/Ödeshög-
Skattlösbergs by Nackarberg     Söderhamn (väg)
Skattlösbergs Stormosse Nittmossen, väst Riksväg 66, Ludvika-Västerås
Tomossen Nybrännberget     (väg)

Palahöjden Bergslagspendeln -Kolbäck- 
Friluftslivet (MB 3:6, 4:2) Predikstolen     Fagersta-Ludvika (bana)
Gyllbergen Skattlösbergs by Bergslagsbanan- Gävle - Ludvika- 
Malingsbo-Kloten (4:2) Skattlösbergs stormosse     Kil/Frövi (bana)
Säfsnäs-Grangärde Tomossen Ludvika station

Grängesbergs station

Energi (MB 3:8) Värdefulla ämnen och material 
(MB 3:7)

Fjällberget - Saxberget, vindkraft Grängesberg

Riksintressena presenteras närmare i respektive avsnitt.
RIKSINTRESSEN

 RIKSINTRESSEN 
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Källfallet i Grängesberg är riksintresse för 
kulturmiljövården. Ludvika Kommun har 
antagit en fördjupad översiktsplan och en 
detaljplan för området där riksintresset föreslås 
tas bort för att underlätta för upprustning av 
området. 
På vissa platser kan riksintressen konkurrera 
med andra riksintressen eller andra intressen. 
Nedan beskrivs några av dessa.

•	 Malmfyndigheten vid Gränsgruvan utreds 
för närvarande av SGU om den ska pekas 
ut som riksintresse för mineraler. Kommu-
nen har redan påtalat för SGU som 
beslutar om riksintresset, att det finns 
konkurrerande intressen i området. Persbo 
däljor är riksintresse för naturvård. 

•	 Även Blötberget-Håksberg utreds som 
riksintressen för värdefulla ämnen och 
material.

•	 I Grängesberg konkurrerar fyra olika 
intressen; värdefulla ämnen och material, 
väg, järnväg och kulturmiljö. Ludvika 
Kommun väljer att prioritera riksintres-
sena i fallande ordning; väg/järnväg som 
inbördes inte konkurrerar med varandra, 
värdefulla ämnen och material och till sist 
kulturmiljö som inte bör konkurrera med 
de andra intressena.  
En prioritering av väg- och järnväg 
betyder inte att de inte kan samspela med 
en återöppning av gruva men väg- och 
järnväg måste säkerställas. 

•	 I Grängesberg har riksintresset för värde-
fulla ämnen och material. ingen geografisk 
avgränsning. SGU som beslutar om 

KOMMUNENS VILJEINRIKTNING
•	 Riksintresset för kulturmiljövård i 

Källfallet utgår.
•	 Riksintresset för mineraler i Grängesberg 

avgränsas geografiskt.
•	 Kommunen prioriterar riksintressena 

väg och järnväg framför riksintresset 
mineraler i Grängesberg.

•	 Den geografiska avgränsningen för 
Malingsbo-Klotenområdet ska ses över.

•	 Vid nya riksintressen vill kommunen att 
dessa avgränsas geografiskt.

EFFEKTER 
Med ett geografiskt begränsat riksintresse 
går det att planera markanvändningen i 
Grängesberg.

riksintresset måste därför avgränsa 
riksintresset geografiskt.

•	 Kommunens sydöstra del berörs till liten 
del av Malingsbo-Klotenområdet, 
avgränsningen utgörs av riksväg 50 och 
66. De geografiska avgränsningarna bör 
ses över för området, då de idag går in i 
tätorterna, Ludvika och Grängesberg. 

•	 Hela västra kommundelen är riksintresse 
för friluftsliv. Detta intresse är prioriterat 
vilket innebär att störande verksamhet 
såsom vindkraft är olämpligt.

Masugn i Klenshyttan, riksintresse för kulturmiljövård

 RIKSINTRESSEN 
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BOSTADSFÖRSÖRJNING
På Ludvikas bostadsmarknad finns det 
kommunala bostadsbolaget LudvikaHem och 
ett antal privata bostadsföretag. 

BEBYGGELSESTRUKTUR 
Kommunen har en mycket gles 
bebyggelsestruktur där de flesta tätorterna 
ligger i kommunens östra del och kring sjöarna 
Väsman och Bysjön. Orternas placering ställer 
höga krav på en väl fungerande infrastruktur, 
energiförsörjning och på kommunikationer. 
I Ludvika kommun byggdes flera 
bostadsområden under 1950- till 70-talet, 
men därefter stagnerade byggandet och senare 
byggdes det endast några enstaka hus. Idag 
märks en liten uppgång och både enbostadshus 
och flerbostadshus byggs och planeras.
I kommunen finns ett flertal bymiljöer med 
stora natur- och kulturvärden. Lite förenklat 
kan dessa sägas tillhöra tre olika kategorier – 
jordbruksbyar, bruksbyar och finnmarksbyar. 
Alla tre har olika karaktärer. Detta syns till 
exempel i byggnadsstil, bystruktur, lokalisering 
och vägsystem.
Idag skiljer sig familjestrukturen från det som 
var normen vid den stora byggboomen, vilket 
gör att utbudet av bostäder inte stämmer 
med dagens behov. Idag är det vanligare med 
små hushåll, men det finns också ett ökat 
krav på större ytor och moderna lägenheter. 
Krav finns också på närhet till service, så som 
matvaruaffärer, skolor, kommunikationer och 
fritidsaktiviteter, detta gäller även på de mindre 
orterna. 

Plan- och bygglagen har infört begreppet 
”sammanhållen bebyggelse” utanför planlagt 
område för att i samband med exempelvis 
bygglov kunna hantera förändringars inverkan i 
redan befintlig miljö. Miljö- och byggnämnden 
har i beslut från 2011-06-15 § 77 redovisat 
sammanhållen bebyggelse i kommunen .

ANTALET BOSTÄDER
I kommunen fanns det 2011 cirka 14 000 
bostäder, varav hälften i småhus och hälften 
i flerbostadshus, antalet bostadsrätter kan 
uppskattas till 1 500. Trenden idag är en 
bostadsmarknad med ökat underskott, särskilt 
på mindre bostäder.

småhus

I Ludvika och Grangärde är lediga småhus en 
bristvara. Övriga delar av kommunen har visst 
överskott av småhus som är till försäljning. I 
kommunen finns det lediga byggklara tomter, 
spridda över kommunens tätorter.

bostadsRätteR

Bostadsrätter finns förutom i Ludvika även i 
Grängesberg, Grangärde och Nyhammar. Av 
de bostadsrätter som finns i flerfamiljshus är de 
flesta på tre rum och kök eller mindre. Större 
bostadsrätter, fler än tre rum med centralt läge 
i Ludvika, är starkt efterfrågade. 

hyResRätteR

Kommunens bostadsbolag, LudvikaHem, 
hade år 2012 3 200 lägenheter. Övervägande 

del av lägenheterna finns i Ludvika. I beståndet 
som helhet finns behov av modernisering och 
upprustning. 

boende föR äLdRe och funktionsnedsatta

Kommunen har fått signaler från 
mäklarfirmorna att det finns äldre personer, som 
önskar sälja sina småhus, men de hittar inte ett 
nytt boende som passar deras krav och behov. 
Flera av dem önskar köpa större bostadsrätter, 
4-5 rum och kök. Bostäderna bör ha garage, hiss 
och vara centralt belägna. Det är dock svårt att 
veta storleken på gruppen äldre i småhus, som 
skulle sälja om det fanns fler boendealternativ. 
Hos LudvikaHem finns seniorbostäder 
på Ludvika Gård. Seniorbostäder är ett 
samlingsbegrepp för alla former av ordinärt 
boende som har god tillgänglighet, tillgång till 
gemensamhetslokaler och krav på att de boende 
måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in
Det finns en stark efterfrågan av seniorbostäder 
och trygghetsbostäder. Det är dock vanligt att 
äldre väljer att bo kvar hemma, då många klarar 
sig utan hjälp eller med hjälp av hemtjänsten och 
flera har mycket låga boendekostnader i sina hus. 
Behovet av bostadsanpassning ökar då personer 
väljer att bo kvar, i stället för att flytta till ett 
bättre anpassat boende. 
Idag finns särskilda äldreboenden i Ludvika, 
Grängesberg, Sunnansjö och Fredriksberg. I det 
stora hela finns det balans mellan tillgång och 
efterfrågan på boenden. Bostad med särskild 
service för funktionsnedsatta finns i Ludvika.

BOSTADSFÖRSÖRJNING 
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fRamtida bostädeR

Kommunen planerar för 27000 invånare. 
Idag finns flera bostadsområden redo att 
exploateras. Men kommunen har haft svårt att 
få igång själva byggandet, mycket pga av nya 
finansieringsregler, vilket gäller småkommuner 
över lag. Idag saknas särskilt små lägenheter 
och större lägenheter. 
Det är av stor vikt att få igång ett byggande 
av små lägenheter för att kunna locka yngre 
arbetssökande till Ludvika.
För att öka inflyttningen behövs fler lägenheter 
centralt i Ludvika och fler bostäder i sjönära  
attraktiva lägen.
För att kunna skapa attraktiva bostadsområden 
är det viktigt att kommunen i planeringen 
strävar efter trygga och tillgängliga miljöer. 
Exempelvis att det ska vara möjligt för barn och 
unga att ta sig från till och från aktiviteter och 
skola på egen hand. Även sociala mötesplatser  
så som grönområden, näridrottsplatser, 
lekparker och dylikt är viktiga att ha i åtanke 
då detta ger en trivsam miljö. 

KOMMUNENS VILJEINRIKTNING
•	 Kommunen ska kunna erbjuda ett varierat utbud av boende, som tilltalar olika katego-

rier av människor, detta är viktigt vid rekrytering av arbetskraft.
•	 Boendemiljöerna ska kännetecknas av trygghet och god utemiljö med möjligheter till 

aktiviteter, både för stora och små. 
•	 Kommunen ska arbeta för förtätning vilket möjliggör att man kan använda befintlig 

infrastruktur och kollektivtrafik. 
•	 Kommunen ska arbeta för att få fram nya bostäder i centrala Ludvika och fler sjönära 

bostäder.

EFFEKTER
Mer varierat utbud på bostadsmarknaden kan ge en större rörlighet på marknaden.
Bra boendemiljöer är en viktig pusselbit i livskvaliteten.
Förtätning skapar känsla av närhet och ger ett flöde av människor, vilket ökar känslan av 
trygghet och kan därmed främja jämställdheten. 
Förtätning skapar också underlag till kollektivtrafiken som får möjlighet att utvecklas och bli 
effektiv vilket ger förutsättningar för ett hållbart samhälle.
Attraktivt boende gör att människor väljer att bosätta sig i kommunen och gör också att 
man väljer att bo kvar i kommunen, vilket gör att kommunen får ett bättre underlag för att 
upprätthålla samhällsservicen. 

PLANER OCH STRATEGIER
Bostadspolitiskt strategi antaget av KF 2010-05-27 § 87
Bostadsprogram, ska tas fram

BOSTADSFÖRSÖRJNING 
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Klimatförändringen är en aktuell fråga idag och 
kan leda till många oönskade konsekvenser som 
översvämningar, torka, värmeböljor etc. Genom 
att bromsa och på sikt hejda förändringen genom 
minskade utsläpp av växthusgaser kan vi påverka 
klimatförändringen. I takt med att forskarna 
enas, framstår den ökning av växthuseffekten 
som människan genom utsläpp av bland annan 
koldioxid (CO2) har förorsakat, alltmer som 
ett av de allvarligaste globala miljöproblemen. 
En stor del av den förhöjda växthuseffekten 
kan tillskrivas förbränningen av fossila bränslen 
för uppvärmning. Men även transportsektorn 
bidrar med stora utsläpp av växthusgaser. Genom 
alternativa bränslen och alternativa lösningar 
till transporter och resor kan transportsektorns 
växthusgaser reduceras. Viktigt är också 
att påverka beteende och behovet av resor i 
samhällsplaneringen.
Mål och strategier för kommunens 
energianvändning har arbetats fram i 
klimatstrategin med energiplan som antogs av 
kommunfullmäktige 2010.

TRANSPORTSEKTORNS 
ENERGIFÖRSÖRJNING
Transportsektorn står för en stor del av 
användningen av fossila bränslen och därmed 
en stor del av klimatpåverkan. Det är också den 
sektor där omställningen till hållbara lösningar 
har gått långsammast. Energianvändningen kan 
minska genomatt underlätta för användning av 
miljövänliga transportsätt. Genom att skapa bra 
förutsättningar för kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägsnät kan personbilstrafiken minskas. 

I ett elkraftscentrum som Ludvika bör även 
elbilens potential i staden undersökas som ett 
steg i klimatarbetet.

ENERGIANVÄNDNING
Småhusen i kommunen värms av el, olja, 
biobränslen, sol, eller fjärrvärme. Antalet 
värmepumpar har ökat kraftigt, framför allt då 
man övergått från gamla olje- och vedpannor. 
Över hälften av flerbostadshusen finns i 
centralorten och värms huvudsakligen med 
fjärrvärme, liksom många av flerbostadshusen 
i Grängesberg. I Nyhammar värms vissa 
bostadshus och industrilokaler med en fliseldad 
panna via ett närvärmenät. En stor del av 
offentlig förvaltning, handel och service är 
anslutna till fjärrvärmen. I kommunen finns 
också många fritidshus som huvudsakligen 

värms med direktverkande el. 

ENERGIPRODUKTION
Förnybara energislag är framför allt bioenergi, 
vatten, vind och sol. 

VINDKRAFT 
Fjällberget - Saxberget nordväst om 
Grängesberg är av energimyndigheten klassat 
som riksintresse för vindbruk. 
Kommunen har upprättat fördjupningar 
av översiktsplanen gällande vindkraft för 
området Fjällberget-Saxberget och Orrberget-
Stensvedberget. Ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen har också gjorts där lämpliga 
och olämpliga platser för vindkraft har pekats 
ut.

ENERGI OCH KLIMAT

Foto: KG Boman

ENERGI OCH KLIMAT 
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Ludvika kommun har genom 
fördjupningarna av översiktsplanen 
planerat för cirka 230 GWh per år. I 
kommunen finns idag 20 vindkraftverk 
med en total årsproduktion på cirka 
120 GWh. 17 av verken är byggda 
inom Fjällberget-Saxberget och två 
är placerade utanför översiktsplanens 
vindkraftsområden. Området bedöms 
rymma max 29 verk. Orrberget-
Stensvedberget bedöms kunna rymma 
maximalt 13 vindkraftverk.

VATTENKRAFT 
VB Energi har flera vattenkraftverk 
i kommunen med en sammanlagd 
elproduktion på ca 83 GWh/år. Även 
Fortum har ett antal vattenkraftverk med 
en sammanlagd elproduktion på ca 40 
GWh/år.

SOLENERGI 
Solenergi kan delas in i två former: 
solceller för elproduktion och solfångare 
för uppvärmning. Solenergin står idag för 
en liten del av Ludvikas energitillförsel, 
men i ett längre energi-perspektiv är det 
en energikälla som kommer att bli viktig. 
I kommunens fastighetsbestånd får 
Saxdalens gymnastiksal, och Stensvedens 
förskola sitt varmvatten genom solenergi. 

BIOENERGI
Bioenergi har stor potential, omfattas 

av ved, bark och spån från skogen, 
energigrödor från jordbruket samt 
restprodukter från industrin (t.ex. drav 
från Spendrups) och förädlade bränslen 
såsom pellets. Biogas (metan) bildas i 
samband med nedbrytning av organiskt 
avfall och produceras vid rötning av 
slam och annat biologiskt avfall.
Fjärrvärmeverket i Lyviken eldar 
flis och levererar värme till framför 
allt flerbostadshus och offentliga 
förvaltningar. 

BIOGAS 
Inom avfalls- och avloppssektorn har 
ett projekt genomförts för framställning 
av biogas genom samrötning av en 
finfraktion hushållsavfall i kombination 
med avloppsslam, vilket är ett helt 
nytt koncept. Projektet har gett 
goda resultat. Avsättningen för den 
producerade biogasen är ännu inte klar. 
För att användas till fordonsbränsle 
krävs rening av rågasen, men för 
uppvärmningsändamål är detta inte 
nödvändigt.
Biogas från rötkammare används också 
för att värma reningsverk. Gårlångens 
reningsverk är anslutet till fjärrvärme 
och levererar värme från biogas till 
nätet.

KOMMUNENS VILJERIKTNING
•	 Användningen av fossila bränslen ska minska.
•	 Energieffektivisering och användning av förnybar 

energi ska uppmuntras.
•	 Energieffektiva och miljöanpassade energi- och 

transportsystem ska eftersträvas.
•	 En utbyggnad av vindkraft enligt framtagna planer.
•	 Utveckla nyttjandet av biogas.
•	 Skapa förutsättningar för ett ökat användande av 

elbilar.
•	 Kommunen ska arbeta för att nyttjandet av solen-

ergi ska öka.

PLANER OCH STRATEGIER
Klimatstrategi antagen Kf 2010-10-28 §184.
Lokala och nationella miljömål, KF 2007-02-22, § 34
Strategi för hållbar utveckling, KF 2009-10-22, § 174
Fördjupad översiktsplan Orrberget - Stensvedsberget 
(vindkraft) KF 2008-11-27 § 177.
Fördjupad översiktsplan Fjällberget - Saxberget (vindkraft) 
KF 2007-3,-25 § 214
Tematiskt tillägg (vindkraft) KF 2010-10-28 § 185.

EFFEKTER
Genom att skapa förutsättningar för miljövänligare 
transporter och uppvärmning kan vi minska 
klimatpåverkan och därigenom gå mot ett hållbart 
samhälle. 

ENERGI OCH KLIMAT 
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Ett tillgängligt friluftsliv är av allmänt intresse. 
I många frilufts- och rekreationsområden ingår 
även andra allmänna intressen som kultur och 
natur, dessa skapar tillsammans en helhet och 
en attraktiv miljö för rekreation och fritid. 
Det är också en viktig resurs för den växande 
besöksnäringen i kommunen. 
I kommunen har vi gott om strövområden, 
fiskesjöar och friluftsanläggningar som utgör 
en betydelsefull resurs som nyttjas och är högt 
uppskattade av både kommuninnevånare och 
av besökare i kommunen.

RIKSINTRESSEN

säfsnäs - gRangäRde

Området har under 90-talet utvecklats till 
kommunens viktigaste och mest välbesökta 
frilufts- och rekreationsområde. Inom 

området finns en mångfald av olika typer 
av strövområden, fiskesjöar, vattendrag, 
jaktmarker och friluftsanläggningar vilket 
också skapar möjligheter för Säfsnäs-Grangärde 
att vara ett levande område där näringar, skolor 
m.m. får förutsättningar att leva vidare.
Den helt dominerande markanvändningen 
är idag skogsbruket och bedöms även vara 
det i framtiden. Ett aktivt skogsbruk är en 
förutsättning för att behålla kvaliteter som 
efterfrågas av det rörliga friluftslivet t.ex. 
bärmarker, utblickar, vägsystemet, stigar och 
vandringsleder.

SäkerStällande

Skogsmarken sköts enligt skogsvårdslagen. 
Större exploateringsföretag exempelvis, större 
täkter, industrianläggningar, vägdragningar 
eller vindkraftsparker bör inte tillåtas inom 
området. Detta ska ändå inte innebära 
några begränsningar för befintliga orters 
möjlighet att utvecklas. Ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen har gjorts 2011. I tillägget 
framgår lämpliga och icke lämpliga platser 
för vindkraft. Ovanstående riksintresse för 
friluftsliv är olämpligt för vindkraft förutom på 
Silkomhöjden, Paljakoberget och på Hoberget 
där vindkraft bedöms vara lämplig då det inte 
påverkar det rörliga friluftslivet.

gyLLbeRgen 
I kommunens nordöstra del återfinns 
Gyllbergen. Området, vilket med sin huvuddel 
ligger i Borlänge kommun, är främst utnyttjat 
för skidåkning.

SäkerStällande 

Området är ett naturreservat. 

maLingsbo- kLoten 
Kommunens sydöstra del berörs till en mycket 
liten del av Malingsbo-Klotenområdet, av-
gränsningen utgörs av riksväg 50 och 66. Ett 
område vilket anges i miljöbalken som ett 
område där främst det rörliga friluftslivets 
intressen ska beaktas. Den dominerande 
markanvändningen är idag skogsbruk och 
bedöms även vara det i framtiden.

SäkerStällande 

Inom området ska friluftslivets intressen 
särskilt beaktas vid prövning av enskilda 
exploateringsföretag. Detta får emellertid 
inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet. De geografiska 
avgränsningarna bör ses över för området, 
då de idag går in i tätorterna, Ludvika och 
Grängesberg. 

REKREATIONSOMRÅDEN, LOKALA
Inom kommunen finns det ett antal platser 
som är särskilt viktiga ur rekreationssynpunkt. 
Dessa platser används av både invånare och 
besökare och ligger i regel nära tätorterna eller 
har särskilda kvaliteter som rekreationsområde. 
Inom dessa områden bör man vid exploatering 
ta särskild hänsyn till framtida möjlighet 
att nyttja området för rekreation och 
fritidsaktiviteter. 

FRITID OCH REKREATION

Väsmanstrandens båtplatser

FRITID OCH REKREATION



TEMA60

LedeR och spåR

Det finns gott om ordnade leder och spår i alla 
delar av kommunen dessa används flitigt och är 
av betydelse för rekreation och hälsa. 
Ljungåsen är ett välbesökt skidområde med 
fina skidspår i fjällik miljö. Möjligheter finns 
att utveckla området genom att knyta samman 
Ljungåsen, Grotfallet, Fjällbergets slalombacke 
och Saxdalens skidspår.

fRitidsanLäggningaR

Runt om i kommunen finns ett flertal 
fritidsanläggningar. I Ludvika tätort finns det 
framförallt två anläggningar där kommunen 
ser en stor utvecklingspotential. Detta är 
Hillängens idrottsplats och Stensvedens 
idrottsplats.
Hillängen ska utökas med en konstgräsplan 
och möjligheter finns att utveckla området 
ytterligare.
Stensvedens bollplaner ligger centralt i Ludvika 
och kan bli tillgängligare genom att en gång- 
och cykeltunnel byggs genom banvallen. 
Möjligheter finns då att utveckla området 
ytterligare med servicebyggnader och liknande. 
Både Hillängen och Stensveden spelar en viktig 
roll för fritidsverksamheten i Ludvika.
Det finns två alpina anläggningar i kommunen, 
Säfsen  Alpin och Fjällberget i Grängesberg. 
Säfsen erbjuder aktiviteter både sommar och 
vintertid och står nu inför en stor utökning 
med 3000 nya bäddar.

RekReationsomRåden kRing tätoRteRna

Behovet av att ha tillgång till frilufts- och 
rekreationsområden kring samhällen inom 
kommunen är av stor betydelse. Grönområden 
och skog nära eller i tätorten är viktiga 
för livskvaliteten och hälsan eftersom de 
tätortsnära rekreationsområdena skapar 
mötesplatser för människor, vilket är viktigt för 
social samvaro och i förlängningen hälsan. Det 
som gör de tätortsnära rekreationsområdena 
extra betydelsefulla är tillgängligheten. Då de 
ligger nära tätorterna där många människor 
bor och rör sig innebär det att områdena 
blir tillgängliga för fler. Man behöver inte 
vara bilburen för att ta sig dit. Även skolbarn 
och personer med funktionsnedsättning 
får möjligheten att utnyttja skogen och 
grönområden om de ligger i närheten till 
skolan eller bostäderna. Anordnade leder är 
de som nyttjas mest som rekreationsområden. 
I kommunen finns det idag ingen 
grönstrukturplan som säkerställer de gröna 
värdena i tätortsnära rekreationsområden.

skoLskogaR

Barn och ungdomar mår bra av utevistelse i 
skog och mark. Undervisning i skolskogar är 
ett pedagogisk och nyttigt sätt för barn och 
ungdomar att lära sig om naturens betydelse 
och värden. Det finns ett antal registrerade 
skolskogar knutna till nedanstående skolor:

•	 Björkås skola
•	 Fredriksbergs skola
•	 Håksbergs skola 

•	 Saxdalens skola
•	 Nyhammars skola
•	 Junibackens skola

badpLatseR

I Ludvika kommun finns det gott om sjöar och 
det faller sig då helt naturligt att det även finns 
gott om badplatser spritt i hela kommunen. 
Kommunens mest använda badplatser är 
Kyrkviken i Grängesberg, Skuthamnsbadet 
och Jägarnäsbadet i Ludvika. Dessa badplatser 
har en högre prioritet.   

camping och LägeRpLatseR

Under 90-talet har ett antal lägerplatser 
strategiskt placerade inom natursköna frilufts- 
och rekreationsområden byggts. Lägerplatserna 
nyttjas flitigt av fiskare, jägare, bärplockare och 
grupper/företag. 
I Ludvika finns en camping i Räfsnäs. 
Kommunfullmäktige har beslutat att camping-
en även i framtiden ska ligga i Räfsnäs och 
kommunen planerar vidare för en större 
camping i Räfsnäs. Det finns även en privatägd 
camping i Grangärde och en privatägd  
vintercamping i Säfsen.

fRitidsfiske

Det finns gott om sjöar för fritidsfiske i 
kommunen. Vi har friskt vatten i de flesta sjöar 
i kommunen med något enstaka undantag. De 
fina fiskevattnen i kommunen är betydelsefulla 
för rekreation både för invånare i kommunen 
och för turister.

FRITID OCH REKREATION
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båtLiv

Sjön Väsman är kommunens största sjö och har blivit mer och mer 
intressant för båtlivet. Sedan småbåtshamnen byggdes 2006 har det 
märkts en påtaglig utveckling av båtlivet i sjösystemet. Det är idag 
en stor efterfrågan på båtplats i hamnen. De lokala båtklubbarna 
har bildat en allians (Alliansen vattendraget) och driver tillsammans 
genom alliansen ett Leaderprojekt. Leaderprojektets huvudsakliga 
mål har varit att utveckla båtlivet i sjösystemet. Hittills har de 
tagit fram nya sjökort för hela sjösystemet (Väsman, Bysjön, 
Björken, Saxen Saxdalen och Saxen Saxhyttan) och placerat ut nya 
sjömärken. Ambitionen finns också att ordna landstigningsplatser i 
hela sjösystemet. Framförallt i Väsman är det då av vikt att öarna är 
tillgängliga då de är viktiga för att båtlivet ska leva och utvecklas.
En farled går genom sjösystemet från Ludvika via Björken till 
Bysjön. Det finns dock problempunkter som gör att farleden är 
besvärlig att ta sig fram hela sträckan. Vid Stensbo behöver stora 
stenar plockas bort och länsvägsbron vid Kaplansnoret i Grangärde 
bör höjas för att förbättra farleden. Detta är viktigt för att båtlivet 
ska utvecklas i bygden.

tysta omRåden

Behovet att komma ifrån störande ljud och finna mer eller mindre 
tysta områden ökar och aktualiseras som en del i friluftslivets 
önskemål. 
Tysta områden är i princip av två slag. För det första så kan ett tyst 
område vara ett stort orört naturområde som då är skyddsvärt av 
flera skäl. I Ludvika kommun skulle områdena kring Lejberget och 
Kullerberget norr om Fredriksberg kunna vara sådana. Ett sådant 
område bör normalt inte vara påverkat av ljudnivåer över 30 dBA. 
Naturens eget ljud kan emellertid vara högre. Ett tyst område kan 
också vara ett tätortsnära område som då naturligtvis inte är absolut 
tyst utan relativt tyst i förhållande till tätortsmiljön. Ett sådant 
område bör normalt inte ha högre ljudnivå från mänsklig aktivitet 
än 40 dBA. Sådana områden kan vara Högberget i Ludvika, 
området runt Tallmovägen i Sunnansjö, området öster om Saxen i 
Saxdalen, Korsnäsberget i Grangärde och området runt Bartjärn i 
Nyhammar.

PLANER OCH STRATEGIER
Naturvårdsprogrammet, KF 
2011-12-19, § 306
Grönstrukturplan, bör 
upprättas

KOMMUNENS VILJEINRIKTNING
•	 Kommunens invånare och besökare ska beredas möjlighet till mångformiga 

och meningsfulla fritidsaktiviteter utifrån naturens förutsättningar.
•	 Kommunen ska tillsammans med föreningslivet och turistnäringen fort-

sätta utvecklingen av spår och leder, samt tillhandahålla information om 
dessa i form av kartor och beskrivningar.

•	 Kommunen ska ta fram en grönstrukturplan som redovisar hur gröna 
områden såsom parker, tätortsnära skogar, skolskogar, och rekreationsom-
råden ska utvecklas och bevaras.

•	 Utsikter är viktiga besöksmål och ska bevaras och utvecklas.
•	 Cykelstråken runt Väsman och Haggen är viktiga rekreationsstråk som bör 

bevaras och utvecklas.
•	 För Riksintressent Malingsbo-Kloten bör den geografiska avgränsningen ses 

över.
•	 En större camping ska anläggas i Räfsnäs.
•	 Åtgärder för att förbättra farleden på vattnet bör göras.
•	 Ljungåsen ska utvecklas och möjligheten att knyta samman övriga skidom-

råden i närheten ska utredas.
•	 Hillängens och Stensvedens idrottsplats ska utvecklas.

EFFEKTER
Flera besöker och nyttjar olika 
rekreationsmiljöer vilket samtidigt ökar 
belastningen på områdena. Viktigt är 
att belastningen inte blir så hård att 
attraktionsvärdet försämras.

FRITID OCH REKREATION
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Ludvika kommun är en riktig skogsbygd. 
I kommunen finns mycket skog av god 
kvalitet och hög bonitet, vilket lett till en hög 
produktion. Men då kommunen har mycket 
lite öppen mark, kan det ibland kännas som 
om skogen tränger sig nära inpå knutarna. 
Av de arbetstillfällen som fanns i Ludvika 
(2007) återfanns endast 1,5 % inom jord- 
och skogsbruket (främst skogsbruket). 
Förändringarna inom jord- och skogsbruket 
har under efterkrigstiden varit stora. 
Produktiviteten höjdes drastiskt i och med 
den allt mer höjda mekaniseringen, medan 
personalbehovet minskade mycket. 

JORDBRUK
I miljöbalken anges jordbruket vara av nationell 
betydelse och brukningsvärd jord ska därför 
inte tas i anspråk för annat är just jordbruk om 
det inte tillgodoser väsentliga samhällsintressen 
och detta inte kan tillgodoses på annat sätt.
Jordbruket har ingen stor betydelse för 
näringslivet i Ludvika kommun. I kommunen 
finns endast ett större jordbruksföretag 
(Tillmans), men det bildas allt fler 
hobbyföretag, främst då det gäller djurskötsel 
(hästar och får). De betande djuren är mycket 
viktiga för att hålla landskapet öppet.
Mindre än 1 % av kommunens yta är öppen 
jordbruksmark. Den finns främst runt Bysjön, 
Saxdalen, Persbo och runt sjön Haggen. Lokalt 
har det öppna landskapet en mycket stor 
betydelse, både ur landskapsbild, natur- och 
kulturmässigt och för en levande landsbygd.

Inom jordbrukslandskapets områden ska 
marken huvudsakligen användas för jordbruk 
och bostäder ska ligga i byarna. Dessa områden 
är koncentrerade runt Bysjön, Saxdalen, 
Persbo, Dagkarlsbo samt mindre finnbyar. 
Jordbrukslandskapet som livsmedelsproducent 
har i nationellt perspektiv en marginell 
betydelse. Lokalt har det dock en mycket stor 
betydelse. Både ur landskapsbildssynpunkt, 
kulturmässigt och för en levande landsbygd. 
Större exploateringar av verksamheter bör inte 
tillåtas på jordbruksmark, utom i särskilda fall. 
Det är av allmänt intresse att jordbruksmarken 
bevaras och att landskapet hålls öppet. 

SKOGSBRUK
Stora delar av kommunen är skogsbeklädd. 

JORD- OCH SKOGSBRUK

Skogens betydelse som råvarukälla utgör en 
viktig del av kommunens näringsliv. Det är 
ett allmänt intresse att skogsbruk kan bedrivas 
och utvecklas. Utnyttjandet av skogen och 
skogsmarken är av stor betydelse inte bara 
för skogsnäringen. Skogen utnyttjas även för 
friluftsliv och rekreation, samt har en stor 
betydelse för den biologiska mångfalden. 
Grunden bör vara att en mångsidig användning 
av skogsmarken prioriteras. Inom vissa 
områden måste man i första hand ta hänsyn 
till andra intressen för att bevara natur-, kultur- 
och friluftsintressena.
I Säfsbygden har projektet Bergslagen Model 
Forest tittat på hur man kopplar samman 
produktionsmålen i skogsbruket med en social 
och hållbar dimension. Idag har skogsbruket 

Kor i Räfsnäs

JORD- OCH SKOGSBRUK
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KOMMUNENS VILJEINRIKTNING
•	 Då andelen av jordbruksmark är så liten är det angeläget att behålla den lilla kommu-

nen har av öppet landskap.
•	 Kommunen ska arbeta för att stärka samverkan mellan parter för att möjliggöra att 

betande djur kan hålla landskapet öppet.
•	 Större exploateringar av verksamhet bör undvikas på jordbruksmark, utom i särskilda 

fall.

EFFEKTER
I en kommun med så mycket skog som Ludvika har behövs öppna områden, både för 
landskapsbilden, men också för att behålla den jordbrukande kulturen.
Betande djur ger ett vackert öppet landskap på ett sätt som röjning aldrig kan ge.

tre likställda mål: ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt.
Skogen används av många olika kategorier, 
inte minst kommunens invånare, därför är de 
tätortsnära skogarna/natur speciellt viktiga. 
Kommunens invånare använder skogarna till 
rekreation, bär- och svampplockning, motion 
mm.

JORD- OCH SKOGSBRUK
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KULTURMILJÖER
Från äldre tider finns det kvar främst två 
grupper av kulturmiljöer som tillsammans ger 
en god bild av Ludvikabygdens utveckling; 
lämningarna efter bergsbruket och 
finnkolonisationen. Om man till detta lägger 
odlingslandskapet kring Bysjön och Väsmans 
norra strand får man en bra provkarta över 
bygdens historia. Bilden kompletteras av 
miljöer som speglar ekonomiska, sociala och 
kulturella förändringar under 1800- och 1900-
talen, bl.a. skolor, järnvägar, hyresbostäder, 
elkraftsindustri och trävaruförädling. 
I kommunen finns ett flertal bymiljöer 
med stora kultur- och naturvärden. Lite 
förenklat kan dessa sägas tillhöra tre olika 
kategorier – jordbruksbyar, bruksbyar och 
finnmarksbyar. Alla tre har olika karaktärer. 
Detta syns till exempel i byggnadsstil, 
bystruktur, lokalisering och vägsystem. För 
att byarna ska kunna fortsätta att utvecklas, 
med till exempel ny bebyggelse, men ändå 
behålla de särskilda karaktärsdragen, är det 
viktigt att öka kunskapen om traditionen på 
platsen. Utarbetandet av råd i byggnadsvård 
och kulturmiljövård är åtgärder som behövs. 
Eventuellt kan lovplikten behöva utökas t.ex. 
genom att områdesbestämmelser antas.
Varje ort har också sin egen specifika historia 
och identitet. I flera av kommunens byar 
finns aktiva byalag som bland annat arbetar 
för att bevara hembygdens kulturvärden. De 
fyller en viktig roll för byarnas bevarande och 
utveckling.
Finnmarken har ett högt kulturvärde och 
visar tydliga spår efter finnkolonisationen från 
1500-1600-talen samt det svedjebruk som 

bedrevs. Det finns fortfarande kvar många torp 
och gårdar i kommunen från den tiden  som 
tack vare det kulturhistoriska värdet idag är 
viktiga turistmål. Mest kända är de platser som 
kan kopplas till författaren och poeten Dan 
Andersson, t.ex. Skattlösberg. 
Kulturmiljöer är inte bara kulturhistoriskt 
värdefulla utan ofta också värdefulla platser för 
friluftsliv och viktiga besöksmål i kommunen.

KULTURTURISM
I Dalarnas regionala utvecklingsprogram 

Dalastrategin slår man fast att natur- och 
kulturmiljöer har en tillväxtpotential och 
ska ses som en unik tillgång både regionalt 
och lokalt. Vi måste med andra ord värna 
om vårt kulturarv och utnyttja dess potential 
som tillväxtfaktor och bidrag till att vara en 
attraktiv kommun.
Historiskt intressanta och upplevelserika 
kulturmiljöer utgör en tillgång för 
turistnäringen som bör vidareutvecklas. 
Ett exempel på hur man kan arbeta med 
att utveckla kulturmiljöer är Ekomuseum 
Bergslagen som är ett nätverk med sju 

KULTURMILJÖER
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kommuner från Dalarna och Västmanland 
som arbetar med upplevelseturism kring 
järnhistoria. Som en del i turistnäringen kan 
det för vissa platser innebära att det blir ingrepp 
i och slitage på kulturmiljön, men det måste 
vägas mot den ekonomiska tillväxtpotential 
som detta utgör.
Av central betydelse för en kulturturism 
med hög kvalitet och långsiktighet, är att 
den bygger på bygdens egna traditioner och 
tar sin utgångspunkt i lokalbefolkningens 
engagemang och stolthet för den egna bygden. 
På denna punkt fyller Ekomuseum Bergslagen 
en central roll i kommunens kulturturistiska 
arbete.

RIKSINTRESSEN
Till riksintressen räknas större geografiska 
områden eller anläggningar som antingen 
är ovanligt välbevarade exempel på 
karaktäristiska miljöer ur rikets historia, eller 
utgör sällsynta och betydelsefulla anläggningar 
överhuvudtaget. Det är helheten i miljön, 
sambandet mellan hus, anläggningar och 
odlingsmark som bär upp kulturvärdet. 
För närvarande finns sex riksintressen för 
kulturmiljövården inom kommunen.
Riksintressena fastställs av 
Riksantikvarieämbetet och regionalt bevakas 
dessa av länsstyrelsen. Kommunen ska ta 
ställning till hur markanvändningen inom och 
i anslutning till de avgränsade områdena ska 
prioriteras, vilket kan ske genom upprättande 
av områdesbestämmelser eller detaljplaner. 
Riksintresseområdena behöver konkreta 

åtgärdsprogram för miljöernas skötsel och 
restaurering.
Platser som är utpekade som riksintressen kan 
även vara utpekade som riksintresse för natur-
vård och friluftsliv.

bRunnsvik - stoRgåRden (nummeR i kaRtan: 
1)
Brunnsviks folkhögskola och LO-skolan 
är en klassisk och minnesrik skolmiljö med 
anknytning till kända kulturpersonligheter. 
Den faluröda färgskalan och kontakten med 
Storgården vid Väsmanstranden är väsentliga 
för områdets historiska och estetiska kvaliteter.
Nedanför Brunnsviksskolorna ligger Karl-
Erik Forsslunds hem Storgården (under åren 
1898-1941), en byggnadsminnesförklarad 
bergsmansgård med hävdat odlingslandskap 
och nära anknytning till såväl Brunnsviks 
folkhögskola som den tidiga hembygdsrörelsen. 
Storgården är privatägd.
Öster om Brunnsvik utmed den branta 
bergsidan ligger Lekombergs gruvor. Från 
krönet finns här en av Västerbergslagens 
mest storslagna utsikter över Väsman och det 
milsvida bergs- och skogslandskapet.

SäkerStällande

Sambandet mellan bebyggelsen och 
naturlandskapet ska särskilt beaktas. Mycket 
stor försiktighet bör råda vid exteriöra 
förändringar av befintlig bebyggelse inom av-
gränsat område. Storgården är byggnadsminne. 
Förändringar motiverade av verksamheten 

måste anpassa sig till bebyggelsemiljöns 
antikvariska och miljömässiga värden. Vid och 
kring Storgården bör inga förändringar medges, 
varken av bebyggelse eller av landskapsbild. 
Ingen bebyggelse bör tillkomma på det öppna 
odlingslandskapet mellan Storgården och 
Brunnsvik.
För skolområdet finns detaljplan som utformats 
med hänsyn till riksintresset. 

gRängesbeRg (nummeR i kaRtan: 2)
Grängesberg, med den nedlagda gruvan mitt i 
samhället, representerar ett värdefullt historiskt 
dokument efter ett gruvsamhälle från 1800- 
och 1900-talen, med tidstypiska årsringar från 
olika epoker. Stora Hagen och Bergslagsbyn 
utgör goda exempel på en medvetet utformad 
arbetarbostadsarkitektur. 
Väster om gruvan finns ett område med 
administrationsbyggnader. Här finner vi 
bl.a. Disponentparken med disponentvillan, 
Brukshotellet och den magnifika donationen 
Cassels från sekelskiftet, samt bostäder för 
tjänstemän och arbetare. 
Utanför riksintresseavgränsningarna ligger 
gruvområdet med lokmuseet, lavarna, 
maskinhallen och gruvstugorna, samt 
Folkets Park och bostadsbebyggelsen från 
folkhemsepoken, vilka fullbordar bilden av 
gruvsamhället under 1900-talet. 
Grängesbergs gruvområde och Stora Hagen är 
besöksmål i Ekomuseum Bergslagen.
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SäkerStällande

Stora Hagen och Bergslagsbyn omfattas av 
detaljplan respektive områdesbestämmelser 
båda med föreskrifter till skydd för 
kulturmiljövärdena. 
Cassels donation med omgivning är 
byggnadsminnesförklarat och det 
kulturhistoriska värdet skyddas därigenom. 
Utglesning av bebyggelse bör inte ske och 
exteriöra förändringar av befintlig bebyggelse 
ska ske med mycket stor försiktighet.

kLenshyttan (nummeR i kaRtan: 3)
Klenshyttan utgör ett representativt exempel på 
en modern industrimasugn med ångmaskin-
drift från 1800-talet. Hyttbebyggelsen 
är ovanligt välbevarad och illustrerar 
hur en bergsmanshytta var uppbyggd. I 
bäckdalgången ligger resterna efter hyttan 
med välbevarad mas-ugn, rostugn, maskinhus, 
rådstugemurverk, kalkugn och hyttbäcken 
med fördämningsvallar. I närheten ligger den 
välbevarade herrgården från 1800-talet med 
ekonomibyggnader, vilken tidigare utgjorde 
disponentbostad. Byn innehåller för övrigt en 
upplevelserik miljö med äldre bergsmansgårdar 
från 1700- och 1800-talen. Klenshyttan är 
ett av de viktigaste inslagen i Ekomuseum 
Bergslagen. 

SäkerStällande

Hyttmiljön, som utöver att vara riksintresse 
även utgör en fornlämning, ska vårdas som 
ett industrihistoriskt kulturarv med hänsyn 
till dess antikvariska dokumentations-värden. 

Även lövträd, dammar, kanaler och vägar 
utgör viktiga element som måste bevaras och 
vårdas med hänsyn till deras historiska och 
miljöskapande värden. Asfalteringar ska und-
vikas inom hyttområdet. Hyttan är restaurerad, 
uppskyltad och ordnad för visning inom 
Ekomuseum Bergslagen. Inom hyttområdet 
bör inga nya byggnader tillåtas. För övrigt 
inom riksintresseområdet kan ny bebyggelse 
endast medges med stor restriktivitet, vilka 
då måste anpassas till den äldre bebyggelsen 
och kulturmiljön i övrigt mycket noggrant. 
Antagen områdesplan med Q-område för 
Klenshyttans by finns.
Områdesbestämmelser bör upprättas för att 
säkerställa kulturmiljön.
Ludvika bRuk och stRöm (nummeR i kaRtan: 4)
Med herrgården som centrum finns här en till 
stora delar bevarad bruksmiljö, kring vilken 
det moderna Ludvika vuxit fram. Bruksmiljön 
med kyrka, herrgård och arbetarbostäder från 
1700- och 1800-talen ligger orienterade utmed 
en centralaxel som är väsentlig för miljöns 
kulturhistoriska kvaliteter. Norr om herrgården 
ligger bruksgatan med bevarade smeds- 
och arbetarbostäder och ett imponerande 
sädesmagasin. Platsen har tradition som 
kronobruk från 1500-talet.
Till miljön hör också parkanläggningar, både 
en fransk och en engelsk park. Väster om 
herrgården finns delar av gamla ladugården 
kvar och nedströms bron åt öster ligger gamla 
bryggeriet välexponerat mot Faluvägen, 
Marnäs hyttbacke med mindre träbebyggelse, 
samt kraftverket. Strömfåran är torrlagd, vilket 

inverkar negativt på kulturmiljöns historiska 
och estetiska kvaliteter. 
Hammarbacken är ett av Ekomuseum 
Bergslagens besöksmål.

SäkerStällande

Den axiala planen med bruksbebyggelse och 
parkanläggningar ska bevaras och förstärkas. 
Ingen ny bebyggelse bör medges i närheten 
av bruksbebyggelsen och parkanläggningarna 
såvida det inte stärker kulturmiljöområdet. 
Mycket stor försiktighet bör råda vid exteriöra 
förändringar av befintlig bebyggelse inom 
avgränsat område. Eventuell ny bebyggelse 
för serviceändamål vid Skuthamn kan tillåtas 
i begränsad utsträckning om den anpassas 
noggrant till bruksmiljöns historiska och 
miljömässiga värden.
I framtiden kan området komma att påverkas av 
vägdragning vid Roths äng, hänsyn till området 
som kulturmiljö ska då vidtas.  Herrgården och 
sädesmagasinet bör byggnadsminnesförklaras. 
Områdesbestämmelser och en underhålls- 
och skötselplan bör utarbetas för hela riksin-
tresseområdet.
Kommunen vill utveckla området runt forsen 
så att det kan bli ett attraktivt område att 
vistas i. I korthet innebär det bland annat 
att gångstråket längs med forsen ordnas och 
blir tillgängligare, på så sätt kan fler ta del av 
kulturmiljön runt Ludvika fors.

maRkusfaLLet (nummeR i kaRtan: 5)
Finngård med faluröd bebyggelse på 
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sydsluttning med kringbyggd karaktär och 
hävdat, öppet odlingslandskap, innehållande 
välhävdade hackslogar och spår av trädbärande 
hagar. Det ensliga höjdläget med vidsträckta 
utsikter speglar den finska byggnadstraditionen. 
Markusfallet är den bäst bevarade finngården 
i Dalarna i ett öppet och väl hävdat landskap 
med levande jordbruk.

SäkerStällande 

Den kringbyggda gården med trädgård och 
omgivande odlingslandskap ska bevaras i 
oförändrat skick. Utglesning av befintlig 
bebyggelse bör ej ske och exteriöra föränd-
ringar av befintlig bebyggelse bör ske med stor 
försiktighet. Fritids- eller villabebyggelse får 
inte tillkomma. Områdesbestämmelser bör 
upprättas för att säkerställa riksintresset.

skattLösbeRg (nummeR i kaRtan: 6)
En av Dalarnas bäst bevarade äldre 
finnmarksbyar i höjdläge med äldre och yngre 
byggnadstyper, samt stark anknytning till Dan 
Andersson. Bebyggelsen är huvudsakligen 
grupperad längs den slingrande byvägen, 
och består till största delen av småbruk från 
1900-talet och en finngammelgård med äldre 
byggnader av finsk typ.
Skattlösberg med Luossastugan är besökmål i 
Ekomuseum Bergslagen.

SäkerStällande

De äldre byggnaderna ska bevaras och 
restriktivitet ska råda vid byggnation av 
nya bostadshus. Vid exteriöra förändringar 

ska stor försiktighet råda. Det värdefulla 
odlingslandskapet är skyddat som 
naturreservat. Områdesbestämmelser bör 
upprättas för att säkerställa kulturmiljön.

KULTURMILJÖER AV LOKALT INTRESSE
Utöver kommunens sex riksintressen finns 
det ett antal platser av kulturhistoriskt värde 
(enskilt eller i kombination med naturvärden) 
som betraktas som lokala intressen. Med 
lokalt intresse menas att dessa platser är av stor 
vikt för kommunen att de bevaras. De ger en 
mångsidig spegling av kommunens historia. 
Kulturmiljöerna som är av lokalt intresse 
presenteras i bilaga 1. 
Dessa lämningar, byggnader, anläggningar och 
miljöer, vilka illustrerar kommunens historiska 
utveckling, ska särskilt uppmärksammas 
i kommunens samhällsplanering och 
bygglovgivning, samt vårdas och göras 
tillgängliga. De har inte bara värde för 
lokalbefolkningen och kommuninvånarna, 
utan utgör också värdefulla historiska miljöer 
för hitresta besökare. 
I Ludvika och Grängesberg har en 
byggnadsinventering gjorts av Dalarnas 
museum 1982, inventeringen är värdefull som 
vägledning vid bygglovgivning och planering 
av områden i Ludvika och Grängesberg. 
Inventeringen bör revideras.
En nationellt känd arkitekt som var verksam 
i kommunen var Cyrillus Johansson, han har 
ritat ett flertal byggnader i Ludvika centrum. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har 2010 
tagit fram en skrift om de olika byggnaderna. 

Förändringar på byggnaderna bör göras med 
varsamhet för att bevara det arkitektoniska 
arvet. Vid översyn av berörda detaljplaner ska 
frågan om säkerställande av byggnadernas 
bevarande tas upp för bedömning.

KULTURMILJÖVÅRDSPROGAM
Det finns ett kulturmiljövårdsprogram för 
Ludvika kommun som har utarbetats av 
Dalarnas museum i samarbete med Ludvika 
kommun. Programmet är från 1990 och är 
inte politiskt antaget. Programmet fyller, 
trots sin ålder, en roll i planeringen och vid 
bygglovfrågor. Det är viktigt att programmet 
revideras och antas politiskt så att det kan bli 
ett trovärdigt verktyg i samhällsplaneringen 
och i bygglovgivningen.
Det finns även ett kulturmiljövårdsprogram 
för Grangärdebygden som är framtaget av 
Grangärde Intresseförening i samarbete med 
Ludvika kommun år 2001. Även detta är ett 
viktigt verktyg i samhällsplaneringen och i 
bygglovgivningen.
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BYGGNADSMINNEN
Byggnadsminnesförklaring innebär att byggnaden får 
ett skydd enligt Lagen om kulturminnen. I kommunen 
finns det åtta platser med byggnadsminne. 

•	 Storgården i Brunnsvik 
•	 Gonäs Bergsmansgård 
•	 Cassels i Grängesberg
•	 Laxsjögården hyttarbetarbostäder 
•	 Ludvika Gammelgård 
•	 Sunnansjö Herrgård 
•	 Stora Hagen i Grängesberg
•	 Nyhammars spannmålsmagasin i Grangärde

FORNLÄMNINGAR 
I kommunen finns 2772 (2012) registrerade 
fasta fornlämningar, vilka är skyddade enligt 
Kulturminneslagen. Vid prövning av bygglov, 
fastighetsbildning eller andra slag av fysiska ingrepp 
i fornlämning krävs länsstyrelsens tillstånd. Vid 
bygglovsbefriade åtgärder krävs samråd. Kända 
fornminnen finns redovisade på riksantikvarieämbetets 
fornsök samt på länsstyrelsen webgis.
Kommunens fornlämningar varierar i storlek från 
hela områden med husgrunder och odlingsrösen till 
enstaka minnesstenar. De till antalet dominerande 
fornlämningarna är spåren efter äldre gruvverksamhet 
och järnframställning. Gamla gruvhål och husgrunder 
är även riskobjekt vad gäller olycksfall.
Fäbodar anlagda före 1800-talet är att betrakta som 
fornminnen oavsett om de är registrerade eller inte.

PLANER OCH STRATEGIER
Kulturmiljövårdprogram ska upprättas
Områdesbestämmelser, underhålls-  och skötselplan ska tas fram för  riksintresseområdet 
vid Ludvika ström. Områdesbestämmelser bör tas fram för Markusfallet, Skattlösberg och 
Klenshyttan.
Byggnadsinventeringen över Ludvika och Grängesberg ska revideras.

EFFEKTER
Ett reviderat och politiskt antaget kulturmiljövårdsprogram är ett tillförlitligt 
planeringsverktyg som underlättar vid planering och bygglovgivning. Kunskap om våra 
kulturvärden utöver riksintressena ökar och det blir enklare att värna om och bevara det 
som är av värde. 
Fortsätter man utveckla bruksområdet runt forsen i Ludvika blir det tillgängligare för fler.
Kulturvärdena ska ses som en resurs att ta till vara på och ska vara tillgängligt för alla men 
det måste ske utan att slita på eller förstöra kulturmiljöerna.

KOMMUNENS VILJEINRIKTNING
•	 Kulturmiljövårdsprogrammet från 1990 ska revideras och förankras politiskt. Detta 

för att öka kunskapen och tillgängliggöra kommunens kulturmiljöer. Fäbodar och 
finnbyar bör inventeras i programmet då det är en viktig del av kommunens historia.

•	 Bruksområdet vid Ludvika ström ska utredas för att klargöra eventuella möjligheter 
att utveckla det som ett kulturområde. 

•	 Kommunen ska inspirera och medverka till ett rikt och levande kulturarv. 
•	 Sädesmagasinet och Herrgården vid Ludvika ström ska byggnadsminnesförklaras.
•	 Områdesbestämmelser ska upprättas för att säkerställa kulturmiljöerna för Markus-

fallet, Klenshyttan, Skattlösberg och Ludvika bruk.
•	 Byggnadsinventeringen över Ludvika och Grängesberg ska revideras.
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MILJÖ- OCH RISKFAKTORER 
RAS- OCH ÖVERSVÄMNINGSRISKER
Klimatförändring är en aktuell fråga idag och 
kan leda till många oönskade konsekvenser 
som översvämningar, torka, värmeböljor etc. 
I Dalarna spås förändringarna att bli relativt 
skonsamma. Det är framförallt ökad nederbörd 
och till följd av detta en ökad översvämningsrisk 
som är största hotet i länet. Det är därför 
viktigt att vid exploatering ta hänsyn till 
översvämningsriskerna. Länsstyrelsen har 
tagit fram en rapport Klimatanpassningsstrategi 
2020, rapport 2011:05. 

RasRisk

Eftersom Ludvika är en av de ”gruvtätaste” 
kommunerna i landet med hundratals gruvhål 
av varierande storlek finns det ett flertal platser 
med skred- och rasrisk. Dessa områden kan 
indelas i två kategorier:

•	 Mindre gruvhål och skärningar utan 
större ortsystem eller bergrum. Dessa 
medför i det normala fallet ingen 
påverkan eller på annat än det mest 
närbelägna området.

•	 Gruvor med större, ytliga ortsystem och/
eller stora öppna bergrum. Dessa kan 
utgöra en reell risk och ras i sådana 
miljöer har redan inträffat (t ex Ickorr-
botten). Även områden där man är 
osäker på gruvornas storlek och geometri 
bör tas med i denna 

Rasrisk förekommer även i de bergrum och 
tunnlar som är skapade av andra anledningar 
än själva gruvverksamheten. I Ludvika finns 
det minst 3-4 stycken bergrum, i Grängesberg 

minst tre och Fredriksberg - Tyfors ett område. 
Dessutom finns det tunnlar i Lekomberg 
och i Blötberget. Dessa områden är frekvent 
beskrivna och besöks flitigt på Internet. De 
som finns i Ludvika beskrivs som s k UE-
objekt, där UE står för urban exploration.
Risken för skred i kommunen är generellt 
liten då vi har morän som den vanligast 
förekommande jordarten. Denna är inte 
särskilt rasbenägen på grund av att det blandade 
materialet ger en naturlig friktion. Lokalt kan 
mer flytbenägna jordar förekomma och risker 
för skred kan uppkomma, framförallt vid stora 
marklutningar. De största riskerna för skred 
finns vid de större gruvornas sandmagasin. 
Under hösten 2009 skedde ett skred i dammen 
vid Hillklinten och stora mängder slighaltigt 
vatten fördes till Övre Hillen. Slamdammen 
vid riksväg 50 i Håksberg har under de senaste 
åren varit under utredning. 
Grängesberg gamla centrum övergavs helt 1970 
på grund av rasrisk då gruvan sträcker sig in 
under samhället. Centrum låg tidigare inom 
rasriskzonen och stora delar av denna zon är 
idag inhägnad. Vid återöppning av gruvan kan 
det bli aktuellt att flytta inhägnaden närmare 
järnvägen. 
Situationen i Grängesberg med återöppning av 
gruvan är komplex på flera sätt eftersom det 
finns en förkastning som skär genom centrum. 
När gruvan var igång senast uppstod sättningar 
i denna zon. Efter gruvans stängning har gruvan 
fyllts med vatten och rörelserna i marken 
har stabiliserats, hur rörelserna i marken blir 
vid återstart är osäkert. Sättningar kring 
förkastningszonen spås uppkomma direkt vid 

Vid återöppning av gruva i Grängesberg kan rasriskzo-
nen flyttas längre mot järnvägen. Förkastningszonen 
kan påverkas med sättningar direkt efter utpumpning 
av gruvan.
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Bergslagsbyn
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Orrleken
Örabergs-

Skärningen

Södra Hörken

Jan Matts damm

Rasriskzon

Förkastningszon

Gruvområde

utpumpning av gruvan. Järnvägen kan komma 
att påverkas av eventuell återöppning av gruvan 
i vilken grad måste utredas.
Vid exploatering i centrala Grängesberg inom 
berörda områden måste förutsättningarna på 
platsen undersökas och exploatören underrättas 
om problematiken som kan följa av en 
återöppning av gruvan.
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Kommunens bedömning på högsta vattennivå som kan förekomma i Väsmans sjösystem.

öveRsiktLig öveRsvämningskaRteRing

SMHI har på Räddningsverkets uppdrag utfört en översiktlig 
översvämningskartering längs Kolbäcksån, sträckan från Bysjön 
till utloppet i Mälaren (Se rapport 24, 2001-11-28) . Kommunen 
har utifrån denna rapport och utifrån hur det i verkligheten ser 
ut gjort en bedömning över vilka nivåer man ska utgå ifrån vid 
detaljplanering och vid bygglovhandläggning när det gäller Väsmans 
sjösystem och Övre Hillen. Se Miljö- och byggkontoret och mark- 
och planeringsenhetens  rapport Redovisning av översvämningsrisk för 
sjön Väsman och uppströms belägna sjöar” daterad 2010-01-14, samt 
Redovisning av översvämningsrisk för sjön Övre Hillen  daterad 2010-
05-19. 
VäSmanS SjöSyStem

SMHI har i ovanstående rapport redovisat beräkningar för 100 
års- flödet och högsta dimensionerande flöde för de här berörda 
sjöarna. Enligt denna skall 100 års- flödet vara +156,7 och högsta 
dimensionerande flöde + 158,0.
Kommunens bedömningar utgår bland annat från mätningar av 
Väsmans högsta uppmätta vattennivåer. I maj 1924 uppmättes 
nivån till + 156,00 och i maj 1977 uppmättes nivån till 156,19. Båda 
dessa tillfällen berodde på extrem vårflod. Kommunens bedömning 
är att den högsta vattennivå som rimligen kan förekomma i sjön 
Väsman är strax under + 157,00. Det vill säga 0,3 m högre än 
100-årsflödet. Denna nivå läggs fast för sjön Väsman som grund för 
bygglovhantering och detaljplanearbeten.
Uppströms Väsman finns sjöarna Saxen (Saxdalen), Björken, Bysjön 
och Saxen (Saxhyttan). Saxen (Saxdalen) och Björken står i direkt 
förbindelse med Väsman. Bysjön och Saxen (Saxhyttan) står i 
förbindelse med Väsman via Björken.
Dämningseffekter är att förvänta vid höga flöden i förbindelserna 
mellan sjöarna. Med utgång från Väsmans högsta nivå på + 157,00, 
föreslås höjning med 0,2 m respektive 0,4 m till nivåerna + 157,20 
respektive 157,40.
För samhällsviktiga funktioner bör översvämningsnivåerna utredas 
ytterligare.
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Delavrinningsområde 
61 täcker en stor andel 
av kommunens yta. 
Avrinningsområdet är  
1149 km2 stort, vilket 
motsvarar ca 70% av 
kommunens yta, och 
har mynningspunkt vid 
forsen i Ludvika. 
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öVre Hillen

100 års-flödet för Övre Hillen är satt till 
+139,2 meter. Detta flöde överens stämmer 
med nivån för 1977 års nivåer som var extrema. 
(en inmätning har gjorts av en känd nivå till 
+139,26 meter)
Det högsta dimensionerade flödet för Övre 
Hillen är satt till +140,7 meter. Det är 1,5 
meter över 1977 års extrema nivåer och är inte 
en rimlig nivå. Vid denna nivå kommer högsta 
dämningsgränsen i Lernbo att ligga runt 2,5 
m under vattennivåerna. Mer än dubbla nivån 
från 1977. Övre Hillen är en del i Kolbäcksåns 
avrinningssystem och anknyter nedströms till 
Nedre Hillen genom ett smalt sund och vidare 
genom kraftstationen i Lernbo till Leran. 
Lernbo kraftstation reglerar flödet dagsvis och 
veckovis genom sina turbiner men har även 
möjlighet att reglera genom Lernboströmmen 
vid behov.
Kommunens bedömning är att nivån för 
bygglovhantering och detaljplanläggning läggs 
på +140,00 m. Alltså 0,8 meter över 1977 års 
extrema nivåer och 100-årsfödet.

ANLÄGGNINGAR MED 
OMGIVNINGSPÅVERKAN
Industrier och andra verksamheter som är 
lokaliserade för nära bostäder, skolor och andra 
känsliga objekt är ibland en ständigkälla till 
förtret. Speciellt känsliga är fritidsstugeområden 
eftersom människor kommit dit för att 
söka lugn och ro. Fellokaliserade industrier 
innebär inte bara störningar för omgivningen 

utan kan också innebära att den industriella 
verksamheten hämmas med restriktioner.
Vid nylokaliseringar är det därför av stor 
vikt att lokaliseringar görs med tanke på 
bästa möjliga lokalisering med tanke på 
omgivningsstörningar. Regler om detta finns 
i miljöbalkens kapitel 2 § 4 som gäller vid 
nyetableringar och större ombyggnader. i 
Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats 
för arbete” finns rekommendationer om 
skyddsavstånd vid olika typer av verksamheter.
I Ludvika kommun är orter som Grängesberg, 
Ludvika och Nyhammar typiska 
brukssamhällen där tung industri traditionellt 
varit och är lokaliserad i närheten av bostäder. 
Nya industrier tar ofta över gamla lokaler och 
vid utbyggnader kan industrin än mer närma 
sig bostadsområden. Krav kan då behöva ställas 
på extra långt gående skyddsåtgärder.
I kommunen finns ett antal anläggningar, 
vilka kan påverka omgivningen genom att 
aktiviteter som bedrivs där är bulleralstrande. 
Vid skjutbanor kan även blyutlakning från 
skjutvallar vara ett problem.
Exempel på anläggningar med 
omgivningspåverkan

•	 Trafikövningsplats 
•	 Nyckelmyra flygfält, Klenshyttan
•	 Skjutbana
•	 Motorbanor
•	 Vindkraftverk

•	 Avfallanläggning
•	 Avloppsreningsverk
•	 Gruvverksamhet
•	 Större turismanläggningar
•	 Vissa industrianläggningar

ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT
Elektriska och magnetiska fält förekommer 
av någon omfattning överallt då det finns 
både naturligt alstrade (bl a åskväder) och 
av mänsklig verksamhet orsakade fält. I 
detta sammanhang behandlas endast fält 
från kraftdistribution, d v s lokala fält av låg 
frekvens (162 ⁄3  - 50 Hz).
Det finns i dagsläget (våren 2012) 
inget gränsvärde vare sig för elektriska 
eller magnetiska fält. Däremot finns 
rekommendationer som säger att det elektriska 
fältet bör begränsas till 5 kV/m och det 
magnetiska fältet till 100 µT i områden där 
allmänheten kan vistas.  Dessa värden anses 
ge gott skydd för omedelbara effekter på 
människokroppen och skall kunna tillämpas 
för områden där man mer tillfälligt kan passera 
förbi eller kortvarigt uppehålla sig. Det kan t 
ex vara nära eller under en kraftledning eller 
över kraftkablar i marken. 
Frågan om långtidseffekter av magnetiska 
fält har diskuterats under många år, men 
utan att något gränsvärde har kunnat 
fastställas. Däremot finns olika policys, eller 
frivilliga överenskommelser. En sådan är den 
av flera svenska myndigheter formulerade 
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för kanske hundra år sedan, uppstår ofta 
kraftiga buller- och vibrationsstörningar. 
Åtgärderna är ofta kostsamma om man önskar 
ett bra resultat. En omarbetning av vägar eller 
järnvägar innebär så stora kostnader att de 
sällan görs. Inlösen av utsatta fastigheter är i 
många fall enda möjliga åtgärd. De åtgärder 
som vidtas är oftast bullerplank eller förbättrad 
fönsterisolering.
Det finns riktvärden för buller från bland 
annat vägtrafik, spårbunden trafik, flygtrafik, 
industribuller, motorbanor, skjutbanor, 
vindkraft med mera, som är framtagna av 
statliga myndigheter. Riktvärdena redovisas 
inte närmare här eftersom dessa kan tänkas 
ändras.
Samhällsbuller orsakar sällan hörselskador 
men sänker livskvaliteten i samband med 
boendet högst väsentligt. Bullret kan också 
orsaka olika typer av medicinska förändringar 
och påverkar människors livskvalitet eftersom 
det stör eller hindrar vardagliga aktiviteter 
såsom kommunikation, utevistelse, sömn, 
vila och återhämtning. Buller kan enligt 
forskning orsaka för högt blodtryck och hjärt-
kärlsjukdomar. Dessutom har buller en negativ 
inverkan på inlärning och arbetsprestation, 
särskilt för barn. Det är därför nödvändigt 
att vid all nyetablering av bostäder och 
verksamheter som orsakar buller så ska alla 
riktvärden för bullerstörningar klaras. Det 
samma gäller vid ombyggnad av vägar och 
järnvägar. 
I Ludvika kommun är områdena runt 
genomfarterna de som är mest utsatta för buller. 
Dit hör Valhallavägen, Grängesbergsvägen, 

Försiktighetsprincipen. Med stöd av denna 
strävar man numera ofta vid planering av 
nya anläggningar efter att begränsa magnet-
fältsnivån till < 0,4 µT i områden där 
människor vistas mer stadigvarande. 
Elektriska fält > 5 kV/m finns endast under 
och nära luftledningar för 220 och 400 kV. 
Ludvika kommun berörs längs den nordvästra 
gränsen av ett antal km med dubbla ledningar  
för 420 kV. Det elektriska fältet begränsas 

av vegetationen, men inom ett ca 20 m brett 
område på var sida om den mittersta av de tre 
faslinorna kan fältet överstiga 5 kV/m. 
Magnetiska fält av mätbar storlek finns nära 
alla elektriska installationer. För att kunna 
bedöma fältens storlek krävs kännedom 
om aktuell strömstyrka, vilket normalt VB 
Elnät kan lämna besked om. En bedömning 
skall normalt grunda sig på strömmens 
årsmedelvärde och inte på högsta möjliga 
ström under en kort period. Under gator och 
trottoarer finns rikligt med kabel, både för 10 
kV och för 400 V. Dessa kablar ger upphov 
till ett fält som vanligen varierar mellan 0,5 
och 2 µT, mätt 1 m ovan mark. Lokalt kan 
fältet under Ludvikas trottoarer överstiga 5 
µT. Generellt gäller att transformatorstationer 
och olika typer av kopplingsskåp ger upphov 
påtagliga magnetfält. Omedelbart invid 
transformatorstationer kan fältet variera mellan 
1 och 20 µT och på lite större avstånd mellan 
1 och 2 µT. Friliggande transformatorstationer 
är att föredra framför inbyggda (s k 
inhysesstationer) då de senare kan ge upphov 
till höga magnetfält i våningsplanet ovanför.
Vid tveksamhet skall det magnetiska fältet 
mätas och ett rimligt årsmedelvärde på 
magnetfältet beräknas baserat på aktuell 
strömstyrka och bedömd årsmedelström. 

BULLER OCH VIBRATIONER
Det buller som vållar mest störningar i 
dagens samhälle är trafikbuller. Utifrån en 
befintlig infrastruktur med bostäder, vägar 
och järnvägar, med lokaliseringar bestämda 

Kopplingsskåp för 400 V. Den här typen av skåp 
finns i alla stadskvarter och är, som detta, inte sällan 
”prydda” med allehanda konstverk.
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Gamla Bangatan och Kopparbergsvägen i 
Grängesberg. Industribuller utgör mindre pro-
blem och går ofta att åtgärda. Motorsport och 
skjutbanor orsakar också vissa klagomål.

LUFTFÖRORENINGAR/
MILJÖKVALITETSNORMER 
Inom Ludvika kommun finns inga industrier 
eller andra verksamheter som utgör något 
allvarligare hot mot luftkvaliteten. 
Luftkvaliteten i Ludvika tätort har kontrollerats 
med mätningar under flera perioder, under 
senare år i samarbete med länsstyrelsen 
Dalarna och Dalarnas luftvårdsförbund. 
Detta samarbete kommer att öka i takt 
med kraven på kontrollen av de fastställda 
miljökvalitetsnormerna.
Miljökvalitetsnormen för svaveldioxid är redan 
uppfylld efter tre årtiondens framgångrikt 
miljöarbete. Återhämtningen från försurningen 
kommer dock att ta lång tid på grund av 
långväga nedfall.
Normen för kvävedioxid, liksom det för 
Dalarna strängare miljömålet klaras, eventuellt 
med undantag för någon starkt trafikerad gata.
Miljökvalitetsnormen för PM10 (små partiklar) 
är den som är svårast att klara av i landet, men 
Ludvika kommun finns inte med i de områden 
som utpekas som mest utsatta. Även en norm 
för mycket små partiklar PM2,5, är på väg. 
Mätning av PM10 och PM2,5 genomfördes 
i Ludvika 2010. Miljökvalitetsnormerna 
för dessa bägge överskreds inte beträffande 
årsmedelvärde. Beträffande bensen har Ludvika 

tätort bland de lägsta halterna i länet i nivå med 
miljökvalitetsnormer och framtida miljömål.
Miljökvalitetsnormer finns även för koloxid, 
bly, arsenik, kadmium, nickel och ben(a)pyren. 
Någon form av utvärdering av dessa ämnen och 
fler mätningar kommer eventuellt att krävas 
efterhand.
Kontroller av luftkvaliteten har gjorts i de 
flesta av kommunens tätorter under stickprov 
2004 med avseende på kvävedioxid och 
flyktiga organiska ämnen. Målen och normen 
för kvävedioxid klaras. Däremot ligger 
bensenhalterna i länets övriga kommuner 
överlag högre än de långsiktiga miljömålen. 
Detta kan orsakas av omfattande vedeldning 
med dålig förbränning.

RADON
Ludvika kommun är något hårdare drabbad 
av radonproblem än landet i övrigt. Det beror 
på att berggrunden på många ställen består av 
uranrika graniter och pegmatiter som (via flera 
sönderfall) avger radongas. Dessutom utgörs 
jordarterna på många ställen av sandiga och 
grusiga moräner som släpper igenom ”jordluft”. 
Ytterligare en källa till radonproblem är 
”grovkorniga” fyllnadsmassor, som med 
några få decimeters mäktighet kan ge höga 
halter oavsett materialinnehåll. Problemen 
kan förvärras om man använder gruvavfall 
med högt radiuminnehåll, till exempel från 
Håksberg eller Ickorrbotten.
Uppskattningsvis har ca 30 % av kommunens 
småhus radongashalter över riktvärdet på 
200 Bq/m3. Till största delen är markradon 

Nya hus ska byggas radonsäkert.

orsaken, men även så kallad blåbetong i 
byggnadsmaterialet förekommer ofta. I 
flerbostadshus är byggnadsmaterialet den 
vanligaste orsaken till radonproblem.
Långtidsmätningar av radon, som har gjorts i 
närmare hälften av alla småhus i kommunen, 
visar att problemet med markradon är spritt 
över hela kommunen. Ett litet undantag verkar 
vara de områden som har tätare jordarter i 
sjöbygderna. Detta innebär att bostäder bör 
byggas radonskyddat eller radonsäkert i största 
delen av kommunen. Detta är relativt enkla 
åtgärder.
Brunnar med höga radonhalter i vattnet 
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förekommer spritt över hela kommunen. 
Radon i dricksvatten ger främst problem 
genom avgasning till bostadsluften och därmed 
kan radonhalten öka inomhus. På senare år 
har det uppmärksammats att framför allt barn, 
men även vuxna, får förhöjda stråldoser av 
dricksvattnet. 
Höga radonhalter i dricksvatten förekommer 
nästan uteslutande i bergborrade brunnar, 
där radongasen transporteras via sprickor i 
berggrunden. Hittills har i kommunen ca 
300 bergborrade brunnar kontrollerats med 
avseende på radonhalten. Av de kontrollerade 
brunnarna fick 25% bedömningen otjänligt 
dvs. över 1000 Bq/l. Även uran har visat sig 
vara vanligt förekommande i bergborrande 
brunnar. Uppskattningsvis har det i 25 % av 
kommunens bergborrade brunnar påvisats 
uran.
Radonriskkartan på föregående sida gäller 
endast opåverkad mark. Radonriskerna 
förändras när marken fylls ut med olika 
typer av massor. Av erfarenhet vet vi att 
det alltid finns ett fåtal hus med förhöjda 
radongashalter i lågriskområden liksom några 
fler i högriskområdena. De riskområden som 
angivits på kartan är grundade på befintligt 
geologiskt material och från erfarenheter från 
mark- och bostadsmätningar. Kartan har 
uppdaterats i takt med att nya erfarenheter 
framkommit. 
Enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
ska alla småhus år 2020 ligga under gränsvärdet 
200 bg/m3 och skolor/förskolor ska ligga under 
samma gränsvärde år 2010. Det sistnämnda är 
redan uppnått i Ludvika kommun.

FÖRORENADE OMRÅDEN
Förorenade områden utgörs av mark, vatten, 
sediment eller byggnader som är så förorenade 
att halterna överskrider regionens normala 
nivåer. Föroreningar är starkt knutna till 
industrialiseringen och är oftast orsakade av 
en eller flera lokala punktkällor. Gamla upplag 
och tidigare hanteringssätt orsakar problem 
och behov av åtgärder. Exempel på förorenade 
områden kan vara: gruvor, bensinstationer, 
skjutbanor, avfallsupplag, skrotupplag, sågverk 
samt massa- och pappersindustri.
I Ludvika finns många områden med rester 
efter gruvbrytning. Varp, slagg och avfallssand 
från sulfidmalmsgruvor intar en särställning på 
grund av sitt innehåll av lakbara tungmetaller. 
Avfall från järnmalmsbrytning är i de flesta 
fall mindre miljöfarligt. Gruvavfall har under 
århundraden använts som utfyllnad i vägar, 
järnvägsbankar och under husgrunder. En hel 
del bebyggelse har uppförts på förorenad mark 
vilket bland annat har orsakat problem med 
radon i bostäder.
Som ett led i det nationella miljökvalitetsmålet 
”Giftfri miljö” har länsstyrelsen tillsammans 
med kommunen inventerat förorenade 
områden sedan början av 2000-talet. Syftet 
med inventeringen är att kartlägga var det 
kan finnas risk för föroreningar i mark, 
vatten, byggnader och sediment som kan ha 
uppkommit på grund av nuvarande och/eller 
tidigare miljöfarlig verksamhet. Inventeringen 
följer MIFO-metodiken (Metodik för 
Inventering av Förorenade Områden) som 
Naturvårdsverket tagit fram för att på ett 
enhetligt kunna riskbedöma förorenade 

områden. Metoden bygger på att information 
om kemikaliernas farlighet, föroreningsnivå, 
områdets spridningsförutsättningar och 
känslighet för människors hälsa och naturens 
skyddsvärde sammanställs och vägs samman 
till en riskklassning av området. Det finns fyra 
riskklasser där; 1 = Mycket stor risk, 2 = Stor risk, 
3 = Måttlig risk och 4 = Liten risk. I karta på 
nästa sida redovisas riskklass 1 och 2 som anses 
ha störst fara för människors hälsa och miljö. 
I Ludvika kommun har 357 potentiellt 
förorenade objekt identifierats. Av dessa har 
173 objekt inventerats och riskklassats. (källa: 
länsstyrelsen 110404) En betydande del av de 
identifierade objekten kan härledas till tidigare 
gruvverksamhet. Denna lista är ett levande 
dokument och förändras med tiden allt eftersom 
fler inventeringar görs. För aktuella siffror 
rekommenderas Länsstyrelsen MIFO-databas.
Länsstyrelsen tar varje år fram en så kallad 
prioriteringslista med de områden som ur 
efterbehandlingssynpunkt bedöms vara mest 
prioriterade i länet. År 2011 var fem objekt i 
Ludvika kommun med i prioriteringslistan; 
Fredriksbergs Bruk, AB Impregna, Marnästjärn, 
Saxbergsgruvan och Gränsgruvan.
I kartan på nästa sida redovisas riksklass 1 och 2 
samt övriga objekt som kommunen anser viktiga 
att synliggöra. I flertal av dessa finns med i MIFO-
databasen men med en lägre riskklass. Dessa 
objekt är främst gamla sulfidmalmsgruvor som 
hålls under bevakning. I samhällsplaneringen är 
det viktigt att känna till dessa trots att inga akuta 
åtgärder krävs i dagsläget. I bilaga 2 presenteras 
de olika objekten.
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HERRELÖSA FASTIGHETER
När en juridisk person upplöses och en fastighet som 
ägs av denna inte går att avyttra, anses den upplösta 
juridiska personen kvarstå som fastighetens ägare. 
Fastigheter som ägs av upplösta juridiska personer 
kallas ”herrelösa fastigheter”.
I Ludvika kommun finns det herrelösa fastigheter 
i Grängesberg (På Öraberget och det gamla 
HSB-huset på Västra) och i Fredriksberg (f.d. 
fabriksområdet och Granliden).
De herrelösa fastigheterna är inte bara ett estetiskt 
problem i den bebyggda miljön, utan kan också 
leda till risker för olycksfall och nedskräpning, då 
huset ofta vandaliseras när de står tomma. Även ur 
ett trygghetsperspektiv är det en fara då det i ett 
förfallet område kan skapas en otrygg miljö.
Den kommunala organisationen har inget ansvar 
för de herrelösa fastigheterna med försöker ändå 
hitta lösningar på problemet.

FARLIGT GODS PÅ VÄG OCH JÄRNVÄG 
Förutom järnvägarna som går genom kommunen 
Bergslagsbanan och Bergslagspendeln så trafikeras 
även vägar av bilar med farligt gods. Följande vägar 
är av Trafikverket, i samarbete med kommunen, 
rekommenderade färdvägar för transporter av farligt 
gods:

•	 Riksväg 50 (Grängesberg – Rämshyttan)
•	 Riksväg 66 (Ludvika–Smedjebacken)
•	 Riksväg26 (Tyfors norrut)

•	 Riksväg 66/ Länsväg 245 (Ludvika – 
Björbo, Sunnansjö – Tyfors- Hamar)

•	 Väg 608 (Ludvika – Björnhyttan)
•	 Väg 644 (Rämshyttan – Grangärde)

I framtiden kan man se en ökning av tunga 
transporter och även transporter av farligt gods 
både på väg och på järnväg.
Skyddszoner för farligt gods måste beaktas. 
Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning för 
skyddsavstånd. 
uppstäLLningspLatseR föR tRanspoRteR med 
faRLigt gods

I kommunen finns två rekommenderade 
uppställningsplatser för transporter med farligt 
gods. 

•	 Parkeringsficka i Håksberg längs med Rv 
50.

•	 I Grängesberg vid kiosken på Bergsmans-
plan, Dalporten rv 50.

En ny placering i norr om Ludvika ska ses över i 
samband med genomfartsarbetet, med hänsyn 
till avstånd till skolan och trafiksäkerhet.
I Skeppmora finns en parkeringsficka 
som är lämplig för uppställningsplats, 
kommunen föreslår att platsen pekas ut som 
uppställningsplats.

Gamla pappersbruket i Fredriksberg (2005)
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#0 Föreslagen ny uppställningsplats farligt gods

!. Rekommenderad uppställningsplats för farligt gods
Rekommenderad väg för farligt gods

Rekommenderad 
uppställningsplats i Håksberg 
behöver ses över i samband 
med genomfartsprojektet 
med hänsyn till närheten till 
skolan och trafiksäkerhet.
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VILJEINRIKTNING

Ras- och öveRsvämningsRiskeR

•	 Som riktlinjerna vid bygglovhantering 
och detaljplanläggning gäller nivån  
+157 meter för Väsman och +140,00 
meter för Övre hillen. För samhällsvik-
tig verksamhet ska större försiktighet 
råda.

anLäggningaR med omgivningspåveRkan

•	 Lokalisering av nya industrier och andra 
anläggningar med omgivningspåverkan 
ska lokaliseras där de ger minsta möjliga 
omgivningspåverkan.

•	 Inom skyddsområdena bör verksamheter 
med risk för omgivningspåverkan 
bedrivas med största möjliga försiktig-
hets mått och nyetableringar av sådana 
verksamheter undvikas.

magnetfäLt

•	 Vid ny bebyggelse måste erforderliga 
skyddsavstånd till kraftledningar, 
transformatorer och jordkablar hållas. 
Vid tveksamhet ska nätägaren kontaktas 
för vägledning beträffande skyddsavstånd

buLLeR och vibRationeR

•	 Riktvärden och allmänna råd avseende 
buller och vibrationer ska tillämpas vid 
nyetableringar och befintliga verksamhe-
ter.

LuftföRoReningaR och miLjökvaLitetsnoRmeR

•	 Miljömål och miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft ska inte överskridas p g a 
verksamheter i kommunen.

Radon

•	 Inomriskområden för radon ska byggna-
tioner (till-/ombyggnader samt ny 
bebyggelse) ske i radonsäkert utförande, 
alternativt görs en detaljerad utredning.

faRLigt gods på väg och jäRnväg

•	 Ny uppställningsplats för farligt gods ska 
finnas söder om Ludvika.

•	 En ny placering i norr om Ludvika ska 
ses över i samband med genomfartsarbe-
tet, med hänsyn till avstånd till skolan 
och trafiksäkerhet.

•	 Skyddszoner för farligt gods måste 
beaktas i samhällsplaneringen.

föRoRenade omRåden

•	 I den kommunala planeringen måste 
alltid eventuellt förorenade områden 
beaktas.

•	 I tätorterna kan förorenad mark till 
fördel utnyttjas till det marken är lämplig 
åt. Området ska då detaljplaneras och 
nödvändiga utredningar eller åtgärder 
ska vidtas.

•	 Deponier ska inventeras, bedömas och 
vid behov åtgärdas, arbetet är påbörjat 
och beräknas pågå i ca tio år framöver.

•	 Förorenade områden där det inte finns 

något exploateringsintresse, t ex sulfid-
malmsgruvorna är inte aktuella för 
någon ändrad markanvändning. Kom-
munen ska bevaka saneringsbehov och 
vid byggnation i områdena ska förore-
ningarna beaktas i bygglovet.

•	 Kommunen ska i fortsatt samarbete med 
länsstyrelsen verka för fortsatt invente-
ring och eventuell sanering av förorenade 
områden

heRReLösa fastigheteR

•	 Verka för en sanering av det förorenade 
fabriksområdet i Fredriksberg.

•	 Verka för att de herrelösa fastigheterna 
ska få nya ägare. 

EFFEKTER
Begränsning av ny bebyggelse inom förorenade 
områden samt krav på sanering innan ny 
bebyggelse kan ske.
Risk för föroreningar av mark och vatten kan 
minskas.
Risk för påverkan på hälsa genom föroreningar, 
buller och dålig luft kan minskas.
Bebyggelse nära vägar med farligt gods kan 
komma att begränsas
Riktvärdena  för buller kan försvåra 
möjligheten att förtäta bebyggelsen i de byar 
eller de bostadsområden som ligger utmed 
bullerbelastade vägar eller i närheten av 
bulleralstrande verksamheter.

MILJÖ OCH RISKFAKTORER
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NATURVÅRD
Kultur, friluftsliv och naturvård är 
sammanvävda med varandra och är därför är 
kapitlen svåra att helt särskilja från varandra.
Ludvika kommun ligger på gränsen mellan 
eklandskapet i söder och de stora barrskogarna 
i norr. Här finns milsvida skogar, stora 
myrområden, finnbyar med milsvida utsikter 
och ett stort antal sjöar och vattendrag. Det är 
aldrig långt till en badsjö och vintertid finns 
det garanterat skidspår på de höga höjderna. 
Tätortsnära natur, med höga naturvärden och 
äldre skog, ligger endast på promenadavstånd 
från bostadsområdena.
Skogslandskapet brukas intensivt på 
skogsråvaror och har så gjorts under flera 
hundra år genom bruken, svedjning och inte 
minst kolning. Skogsindustrins virkesbehov 
lämnar allt mindre areal gammelskog kvar, 
trots ökad areal reservat. Den frivilliga 
avsättningen för naturvården är därför 
betydelsefull. Ungefär hälften av alla hotade 
arter är det på grund av dagens kalhyggesbruk.   
Mesta delen av odlingslandskapet är 
koncentrerat till de vackra slättbygderna kring 
Bysjön och Grangärdetrakten, som också har 
en lång tradition inom turismen. 
Människan är beroende av naturen och dess 
mångfald, därför måste den brukas på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Kunskap och hänsyn 
till naturen och dess värden är en förutsättning 
för att nå en långsiktig hållbar utveckling 
och bevara och förstärka den biologiska 
mångfalden. 
Naturen har ett inneboende värde, oavsett om 
den är ekonomisk lönsam eller inte, därför ska 
variationsrikedomen och skönheten i naturen 

bevaras. Det handlar också om att upprätthålla 
reella möjligheter till utveckling för framtida 
generationer.
 Två grundläggande element i naturvården är  
1) att upprätthålla fungerande ekosystem, 
inklusive att bevara växt- och djursamhällen, 
livsmiljöer, arter och geologiska underlag och 
formelement som hör till dessa, och
2) att upprätthålla goda förutsättningar för 
friluftsliv och rika naturupplevelser i naturen.

RIKSINTRESSE
Riksintressena fastställs av Naturvårdsverket 
och regionalt bevakas de av Länsstyrelsen, 
enligt 3:6 kap. i miljöbalken. Natura 2000 
är riksintresse för naturvården enligt 4:8 

kap. i miljöbalken. Säkerställande: Inget av 
riksintressena (nr 1-6) korsas av något annat 
riksintresse, vilket gör att prioritering mellan 
riksintressen inte behöver göras. Riksintressena 
har en stark ställning, då de bedöms värdefulla 
ur ett nationellt perspektiv, de ska därför 
skyddas mot sådant som kan skada intresset.

Siffran visar var på kartan objektet finns.

1. myr längS burån 

Burån-Burängen är ett märkligt och varierat 
våtmarksområde med höga ornitologiska 
värden. Efter en stor skogsbrand 2008 skapades 
unika miljöer för hotade arter.
Säkerställande: Bevarandet av våtmarkens 
värde kräver att områdets hydrologi skyddas 
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mot dränering, vattenreglering, dämning 
och torvtäkt. För att säkerställa skogen 
på brandfältet krävs att det bildas ett 
naturreservat. Riksintresset bör utökas med 
kommande naturreservat.

2. bySjön 

Odlingslandskapet runt Bysjön har vackra och 
representativa odlings- och kulturbygder och 
variationsrika miljöer för fauna och flora. 
Säkerställande: Fortsatt jordbruk med 
åkerbruk, ängsbruk och skötsel av 
landskapselement. Lillön/Lisselön i norra delen 
av sjön är med stöd av MB 7 kap 10 § avsatt 
som naturminne där tillträdesförbud gäller 
under häckningstid. Lövskogsandelen bör 
inte minska. Sandtallskogen vid Nyhammars 
vattenverk bör skyddas från avverkning.

3. grangärde-HäStberg 

Representativ naturbetesmark och naturlig 
slåttermark. 
Säkerställande: Slåtter och bete.

4. HalVarS 

Halvars har artrik och naturlig hävdad 
ängsmark.
Säkerställande: Slåtter och bete.

5. myr längS gräftån 

Området är ett stort myrkomplexet längs 
Gräftån som inrymmer vattendrag, blötmyrar 
och sumpskog.
Säkerställande: Bevarandet av våtmarkens 

värde kräver att områdets hydrologi skyddas 
mot dränering, vattenreglering, dämning och 
torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar 
på fastmarksholmar och i kantzoner bör inte 
utföras.

6. PerSbo däljor 

Däljorna består av Isälvsavlagringar och ett 
storslaget ravinkomplex.
Säkerställande: Åtgärder som förändrar 
topografi och markyta undviks.

Natura 2000 

Alla Natura 2000-områden är riksintressen. 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda 
områden i EU. 
Säkerställande för alla Natura 2000 objekt: 
Samtliga objekt har en bevarandeplan 
framtagen av Länsstyrelsen. Verksamheter eller 
åtgärder får påbörjas först efter det att man 
förvissat sig om att bevarandet av arterna och 
livsmiljöerna inte äventyras. Om en verksamhet 
eller åtgärd kan antas påverka miljön på ett 
betydande sätt måste tillstånd sökas. 
Siffran visar var på kartan objektet finns.
7. Aspfallet 
8. Frösaråsen
9. Gamla Finntorpet
10. Gyllbergen
11. Gänsberget 
12. Holmtjärn
13. Hån

14. Kanaberget 
15. Kullerbergen
16. Lejberget 
17. Limberget i Sörvik 
18. Lindbastmora-Långmyran 
19. Markusfallet 
20. Nackarberget 
21. Nittenmossen 
22. Nybrännberget 
23. Palahöjden 
24. Predikstolen 
25. Skattlösbergs by 
26. Skattlösbergs Stormosse 

27. Tomossen 

ANDRA SKYDDADE 
NATURVÅRDSOMRÅDEN

natuRReseRvat

Naturreservat ett av de viktigaste och vanligaste 
sätten att skydda värdefull natur på ett 
långsiktigt sätt. Länsstyrelsen och kommunen 
kan bilda naturreservat i kommunen. Även 
natur med särskilt stora värden för friluftslivet 
och tätortsnära skog kan prioriteras för 
bildandet av naturreservat. De vanligaste 
skälen till att bilda naturreservat är att bevara 
biologisk mångfald och vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer. Varje naturreservat är 
unikt och har därför egna föreskrifter för att 
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bevara naturvärdena. Skälig ersättning utgår 
till markägaren vid bildandet av naturreservat. 
Genom miljöbalken har naturreservat ett 
starkt skydd mot skadlig markanvändning. För 
närvarande upptar naturreservaten nästan 1 % 
av kommunens landareal.
Siffran visar var på kartan objektet finns.
67. Granön i Väsman
10. Gyllbergen
13. Hån
35. Hästbergsklack 
68. Lövfallsberget
66. Malingarna 
20. Nackarberg
21. Nittmossen
69. Nittälven 
22. Nybrännberget 
64. Olkosröjningen 
25. Skattlösbergs by
65. Vändleberget 

Pågående reSerVatSbildningar

Länsstyrelsen arbetar med att bilda ett antal 
nya naturreservat i kommunen. När de 
planerade naturreservaten är genomförd, vilket 
den beräknas vara till 2015, kommer cirka 2,7 
procent av kommunens land- och myrareal 
vara långsiktigt skyddad. 

natuRminnen

Länsstyrelsen beslutar om naturminnen 
och upprättar föreskrifter. Naturföremål 
som enstaka träd, flyttblock, jättegrytor och 
liknande kan skyddas som naturminne. I 
Ludvika kommun finns 12 naturminnen 
(2012). 

djuR- och växtskyddsomRåden

Vilda djur och växter, skyddas genom 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Fågelskyddsområden innebär att Länsstyrelsen 
eller kommunen får meddela föreskrifter 
som inskränker rätten till jakt, fiske eller 
allmänhetens, markägarens rätt att uppehålla 
sig inom området.  Slottet i sjön Rämen och del 
av Glaningen är fågelskyddsområden.

biotopskydd

Skogsstyrelsen och länsstyrelsen beslutar 
om biotopskydd. Det finns ett generellt 
biotopskydd i Miljöbalken, som gäller särskilda 
biotoper i kulturlandskapet, t.ex. stenmurar, 
alléer, småvatten. Biotopskyddsområden 
som gäller skog, får generellt vara upp till 20 
hektar, men oftast är de betydligt mindre.  I 
kommunen finns 9 sådana områden (2012), på 
totalt 31,2 hektar.

natuRomRåden av RegionaLt och 
LokaLt intResse 
Inom kommunen finns också andra 
naturvårdsobjekt av lokala och regionala 
intressen. Med regionalt intresse bör 
naturvårdsintresset prioriteras högt. Lokala 

intressen ska beaktas i samhällsplaneringen 
och vid exploatering. Kommunen har tagit 
fram ett förslag på Naturvårdsprogram (del 2) 
där lokala intressen föreslås. Detta ska antas 
av kommunfullmäktige under 2013. Lokala 
intressen tas därför inte upp i översiktsplanen.

LandskapsbiLden och vackRa odLingsLandskap

Skydd av landskapsbilden har utretts på läns- och 
nationell nivå. Riksintresset Bysjön har mycket 
höga värden av dessa två anledningar. Flera av de 
mindre odlingsmarker med ängs- och hagmarker 
är också upptagna som nationellt värdefulla. 
Samtliga är Natura2000 och riksintressen. 
Kommunens utmaning är att landskapet även i 
fortsättningen hålls öppet genom brukning av 
jorden och med hjälp av betande djur.

tätoRtnäRa natuRomRåden

De mest nyttjade naturområdena är skogarna 
och strövområdena som omger Ludvika och de 
större tätorterna. Områdena är anpassade för 
ett aktivt friluftsliv. Stor del av den tätortsnära 
naturen är i kommunens ägo, vilket är stor fördel 
för bevarandet och skötsel. Ovanligt stor andel 
av tätortsnära skog är gammal skog med höga 
naturvärden. Det ska finnas tydliga mål för 
tätortsnära skog och mark.  

stöRRe opåveRkade omRåden

Inom kommunen återfinns obetydligt påverkade 
områden vid Lejberget och Kullerberget. 
Även Skattlösbergs stormosse, Gyllbergen och 
Tennberget är stora naturområden som har 
obetydlig påverkan.
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KOMMUNENS VILJEINRIKTNING
•	  Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer.
•	  Bevara och utveckla naturvärden och de gröna kulturvärdena.
•	  Öka kunskapen och förståelse för gröna miljöer och biologisk mångfald.
•	  Naturreservatet Malingarna ska utökas och ny skötselplan upprättas.
•	  Gör naturreservat av myren längs Burån (riksintresse nr 1).
•	 Upprätta plan för tätortsnära skog och parker som beaktar alla natur- och 

friluftslivsvärden, ev. i Grönstrukturplanen.

EFFEKTER
Kunskap och hänsyn till naturen och dess värden är en förutsättning för att vi 
ska nå en långsiktigt hållbar utveckling och bevara ekosystemen.  Detta gör att 
ett flertal miljömål kan uppfyllas. Den viktiga naturen i och runt tätorterna som 
används för rekreation och friluftsliv ges tydliga planer för skötsel och användning, 
vilket gör att områdena kan få ett större skydd.

PLANER OCH STRATEGIER
Naturvårdsprogram del 1. Mål och åtgärder antagen i KF 2011-12-19 § 306
Naturvårdsprogram del 2, ska antas av kommunfullmäktige 2013.
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NÄRINGSLIV OCH ARBETE
Historiskt för Ludvika med omnejd, som en del 
av Bergslagen, har järn- och gruvhanteringen 
utgjort grunden för industriell verksamhet och 
tillväxt under lång tid. Den har utvecklats som 
ett resultat av tillgång till malm, vattenkraft, 
skog, transportleder samt i senare skede 
mekaniska verkstäder.
I takt med att järn- och gruvhanteringen har 
avvecklats i området har näringslivsstrukturen 
förändrats och företag har utvecklats inom 
såväl industri- som tjänste- och servicesektorn. 
Näringslivsstrukturen idag karaktäriseras i stor 
utsträckning av ABB ś verksamhet i Ludvika 
som koncernens internationella centrum 
inom kraftöverföring samt av en rad små och 
medelstora företag inom flera olika branscher. 
Spendrups bryggeri i Grängesberg och Säfsen 
Resort i Fredriksberg är exempel på kända 
företag i kommunen. Under senare år har dock 
en allt ökande efterfrågan på bl. a stål, främst 
i Kina, lett till ökade råvarupriser och därmed 
ändrat förutsättningarna för mineralutvinning. 
Det pågår flera prospekteringsprojekt inom 
kommunen vilket kan resultera i att några av 
de nedlagda gruvorna åter tas i drift.

ARBETSMARKNADEN
Tillsammans med Smedjebackens och 
Ljusnarsbergs kommuner utgör Ludvika en egen 
lokal arbetsmarknadsregion. Pendlingsutbytet 
med övriga kommuner är förhållandevis litet 
trots att vi ligger nära Dalarnas centralregion 
Falun-Borlänge. Detta pendlingsmönster har 
varit stabilt sedan lång tid, men under 2000-
talet syns en tydlig tendens till ökad utpendling 
mot Falun-Borlängeregionen men också ökade 

pendlingsströmmar mot kommuner längre 
bort som t ex Fagersta, Örebro och Västerås. 
Detta kan vara en effekt av förbättrade 
pendlingsmöjligheter genom Tåg i Bergslagen. 
Förändringarna är dock så pass små att vi 
fortfarande inte kan sägas tillhöra Falun-
Borlänges arbetsmarknadsregion
De största arbetsgivarna i kommunen är ABB, 
Ludvika kommun, Landstinget och Spendrups 
Bryggeri.
När detta skrivs kan vi konstatera att det 
finns många tecken på en positiv utveckling 
i kommunen. Den sedan länge pågående 
befolkningsminskningen har vänts till ökning 
och flera av de större företagen expanderar 
och satsar i Ludvika, framförallt ABB och 
Spendrups bryggeri. I Fredriksberg, och 
speciellt i Säfsen pågår utbyggnad av främst 
boende och fler projekt planeras, bl. a ett 
ekologiskt hotell.   
Även de mindre och medelstora företagen i 
kommunen bedöms ha goda möjligheter till en 
positiv utveckling. 
De nämnda satsningarna från kommunens 
företag och om gruvverksamheter startas igen, 
kan leda till ca 2 000 - 2 500 nya arbetstillfällen 
inom en tioårsperiod. Dessutom tillkommer 
arbetstillfällen för omkringliggande service och 
för underleverantörer. 
En utmaning kommunen står inför är att 
försörja såväl den befintliga arbetsmarknaden 
men också den möjliga framtida tillväxten 
med kompetent arbetskraft. Vi står inför ett 
betydande generationsskifte inom de närmsta 
tio åren. Att Ludvika är ett attraktivt alternativ 

att jobba och bo i är viktigt för kommunens 
konkurrenskraft när det gäller arbetskraft. 
För att kommunen ska klara försörjningen av 
arbetskraft till arbetsmarknaden är det viktigt 
att möjligheten till högre utbildning finns. 
Idag finns möjligheter till högskolestudier på 
distans i Ludvika genom utvecklingsbolaget 
Samarkand2015. 
Inom kommunen finns Väsman Invest, vars 
affärsidé är att äga, vara delägare eller på 
annat sätt finansiera etableringar som skapar 
arbetstillfällen i Ludvika. Andra aktörer som 
Samarkand2015, Nyföretagarcentrum, Almi, 
Falun-Borlängeregionen och Stockholm 
Business Alliance verkar också för att stödja 
utvecklingen av Ludvikas näringsliv.

KRAFTÖVERFÖRING
Mest framträdande kärnverksamhet i dagsläget 
är de produktproducerande företagen. De 
har uppstått ur de mekaniska verkstäderna 
som en gång levererade maskinutrustning 
till gruvorna och järnbruken. Efter hand 
har verkstäderna specialiserat sig på vissa 
maskintyper och utvecklats till ledande 
leverantörer inom sina respektive branscher. 
Produkter för kraftöverföring har genom ABB 
en dominerande ställning. ABB, som har 
verksamhet i hela världen, har koncentrerat 
en betydande del av sin verksamhet inom 
elkraftöverföring till Ludvika. Kring den 
verksamheten har relaterade satsningar gjorts 
i forskning och utbildning (t.ex. STRI, 
Högskolan, High Voltage Valley, etc.). 
Sammantaget har detta gjort Ludvika till ett 
världsledande elkraftcentrum. 
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Förutom elkraftsföretagen har även andra 
industrier utvecklats till ledande exportföretag 
i respektive bransch. Exempel på detta är 
Logmax (skogsmaskiner), GIA Industri 
(gruvmaskiner), Grangärde musteri och 
Impregna (träimpregnering).

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Det finns dessutom ett antal små och medelstora 
företag, bl. a inom övriga teknikområden, med 
utvecklingspotential i både produktutbud och 
breddad marknad.
De stora företagen i kommunen är viktiga som 
arbetsgivare och motor för en betydande del av 
näringslivet, men de skapar även möjligheter 

för underleverantörer och småföretag. Detta 
har särskilt märkts genom trenden att större 
företag ”outsourcar” delar av sin process vilket 
har gett möjlighet till utveckling av ett växande 
antal underleverantörer i Ludvika. Kraven på 
kvalitet och leveranssäkerhet har hjälpt dem till 
höjd kompetens. Det har i sin tur stärkt deras 
möjligheter att skapa nya affärsrelationer med 
andra företag.

GRUVVERKSAMHET
Gruvbrytningen i vår kommun har upphört 
sedan många år. Flera gruvor lade ner på 70-
talet och Grängesberg som var den senaste i 
drift upphörde med sin verksamhet i slutet av 
80-talet. Idag har priset på järnmalm stigit 

och det är en stor efterfrågan på malm på 
världsmarknaden, främst i Asien (läs Kina).  
Detta har gjort att det kan vara aktuellt att åter 
starta brytning vid flera gruvor. 
De gruvor som är högaktuella idag är främst 
Grängesberg, Blötberget och Håksberg. 
Förutom dessa kan även några mindre gruvor i 
kommunen bli aktuella. 
Att starta verksamhet i en gruva efter 
längre avbrott är en process som beräknas 
ta minst fem år. Processen tar lång tid och 
innehåller moment som prospektering, 
bearbetningskoncession, miljötillstånd, logistik 
och kompetensförsörjning.
En av nyckelfrågorna som måste lösas inför en 
framtida gruvöppning är kapitalbehovet, men 
också logistiken och kompetensförsörjningen 
är frågor av avgörande betydelse. Att lösa 
transportfrågorna är även det en lång och 
komplicerad process som bör pågå parallellt 
med gruvföretagets tillståndsprocess. 
Utgångsläget måste vara transport på järnväg 
vidare till hamnar. Som infrastrukturen för 
järnväg ser ut idag är det svårt att få plats 
med ytterligare godstrafik, särskilt med 
tanke på att fler företag i området utvecklas 
och persontrafiken med en spådd framtid 
med ökat behov av pendling konkurrerar om 
befintlig kapacitet. Därtill kommer krav på 
kortare pendlingstid vilket ställer högre krav på 
järnvägsnätet.  
Kompetensförsörjningen är en annan viktig 
förutsättning för framtida etablering av 
gruvföretag. Gruvbranschen är en bransch 
som har legat lite i träda vilket innebär att det 

Utsikt mot ABB från Ställviksberget
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inte har funnits något behov av att utbilda 
arbetskraft inom branschen tidigare. Nu står 
vi inför en utveckling med stort behov av 
arbetskraft, främst tekniker.

TURISM
En växande verksamhet i kommunen är 
turismen. Den är till en stor del koncentrerad 
till de västligaste delarna av kommunen men 
har utvecklingspotential i övriga delar. Säfsen 
Resort är kommunens största företag inom 
besöksnäringen som utvecklas och växer. 
Säfsen Resort erbjuder åretrunt-aktiviteter för 
både den svenska och utländska marknaden. 
Vildmark och orörd natur är väldigt viktig för 
turistutvecklingen i Säfsen och är en viktig del 
i varumärket. 
Överlag är det naturen som attraherar turister 
till kommunen och då framförallt till västra 
delen av kommunen som också är riksintresse 
för friluftsliv. Men även Grangärdebygden 
och landskapet runt sjöarna i östra delen av 
kommunen lockar turister. 
En relativt stor andel av det totala antalet 
övernattningar utgörs av affärsresenärer. Dessa 
genereras bl. a ABB ś globala verksamhet och 
därmed behovet av internationella kontakter. 
Det strategiska läget för bilturismen till 
fjällen gör att handeln och då framförallt 
bensinstationerna i kommunen skapar 
betydande omsättning.
Kommunen är rik på historiska miljöer som 
är viktiga för upplevelseturismen och för 
bygdens kulturarv. Ekomuseum Bergslagen 

förvaltar och marknadsför ett flertal platser 
som påminner om hur industrisamhället 
har växt fram i kommunen. Men det är inte 
bara kulturen som attraherar besökare till vår 
kommun vi har ett rikt friluftsliv och stora 
naturtillgångar som attraherar. Fisket kan 
nämnas som exempel, i Grangärdebygden men 
även runt Säfsen är fritidsfisket en utvecklad 
näring.

HANDEL
Lyviksberget är kommunens största externa 
handelsområde som öppnade under våren 2008. 
Detta påverkade handeln i kommunen positivt. 
Utöver handelsområdet på Lyviksberget och 
Ludvika centrum finns det i Ludvika ett flertal 
mindre handelsområden i tätorten. 
En målsättning från kommunens sida sedan 
flera år tillbaka är att Ludvika ska vara en 
handelsstad med upptagningsområde södra 
Dalarna och delar av Ljusnarsbergs kommun. 
Kommunen har som mål att 2019 bli årets 
stadskärna. Kommunen och den ekonomiska 
föreningen Unika Ludvika arbetar med 
att stärka handeln i Ludvika centrum och 
närliggande handelsområden. Bilden av 
Ludvika som attraktiv handelsstad ska 
stärkas och centrumutvecklingen ska präglas 
av ”nytänkande, kultur och gemenskap”. 
Medlemmar i den ekonomiska föreningen 
är köpmän, företagare, fastighetsägare, 
restauranger och caféer. 
För att stärka bilden av Ludvika som 
handelsstad måste det första intrycket vara 
positivt. Det är många bitar som hjälper till att 

skapa den helhet som Ludvika behöver. Miljön 
runt om i staden är en viktig del som skapar ett 
bra första intryck. I Ludvika 
Även i de mindre orterna i kommunen finns 
det mindre centrum med handel. Det är 
viktigt att dessa små centrum i fortsättningen 
hålls levande så att servicen på landsbygden 
upprätthålls. Denna typ av service är även 
viktig för att behålla attraktiviteten på 
landsbygden. När det gäller Grängesberg så 
arbetar kommunen tillsammans med företag 
i Grängesberg för att centrum ska bli mer 
attraktivt. Kommunen, lokala köpmän och 
byalag arbetar för att bibehålla servicen på 
övriga orter i kommunen.
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KOMMUNENS VILJEINRIKTNING 

aRbetsmaRknad

•	 Ludvika kommun ska stärka sina band till andra arbetsmarknader så som Falun/ 
Borlänge och mot regionerna Mälardalen och Örebro för att vara del av en 
bredare arbetsmarknad.

näRingsLiv

•	 Kommunen skall arbeta för att stödja och utveckla befintliga företag vilka utgör 
grunden för utveckling.

•	 Den unika kompetensen kring elenergi skall stärkas ytterligare vilket är viktigt för 
ett breddat näringsliv.

•	 Infrastrukturen på järnväg och väg ska förbättras för att möjliggöra näringslivets 
utveckling.

handeL

•	 Ludvika ska bli årets stadskärna 2019 och centrumutvecklingen ska präglas av 
nytänkande, kultur och gemenskap. 

•	 Ludvika ska upplevas som en attraktiv köpstad, lokalt och regionalt, med ett brett 
och kundanpassat utbud

•	 Lyviksberget ska fortsätta utvecklas som handelsplats för volymhandel.
•	 Kommunen ska arbeta för ett ökat utbud av närproducerade varor för lokalbefolk-

ningen. (närproducerat, Bondens marknad)
•	 Kommunen ska verka för att utveckla och bevara servicen i övriga orter.

tuRism

•	 Evenemang ska fortsätta att utvecklas genom samarbete och stöttning av initiativ-
tagare och föreningar som skapar evenemang som attraherar.

•	 Resecentrum ska fortsätta utvecklas.
•	 Kommunen ska verka för att rast- och ställplatser efter vägarna ska skapas.
•	 Utbyggnad av en camping i Räfsnäs.

PLANER OCH STRATEGIER
Näringslivsprogram, ska revideras

EFFEKTER
En satsning på ett extern köpcentra förutsätter i regel 
att kunderna är bilburna vilket kan bli en ytterligare 
belastning på miljön. Det är därför viktigt med 
effektiv kollektivtrafik och att gång- och cykelvägar 
är av god standard. Värt att tänka på är också att 
alternativet till Lyviksberget i många fall kan ha 
varit Borlänge vilket hade resulterat i ännu mer 
transportarbete och högre miljöbelastning.
Externa handelsområden kan utvecklas på bekostnad 
av centrum men det kan även stärka centrum.
Pågående generationsskiften inom näringslivet kan 
orsaka att företag köps upp och flyttas till andra 
områden.
Bristen på fackutbildad personal, särskilt 
verkstadsarbetare med specialkompetens, kan orsaka 
flytt till annan ort.
En gruvöppning påverkar hela samhället, det kan 
öppna upp möjligheter för mindre entreprenörer och 
kan skapa underlag för upprätthållande av service på 
mindre orter, t ex Grängesberg.
En nyöppning av gruvorna kräver att 
transportsystemet ses över. Placering av 
anrikningsverk och andra anläggningar ställer krav 
på infrastrukturen.
En breddad näringslivsstruktur bidrar också till en 
robustare arbetsmarknad samt positiv utveckling.
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SERVICE I LUDVIKA
Framtidsutsikterna för Ludvika kommun 
är för närvarande mycket ljusa och 
väcker stora förhoppningar om ett utökat 
befolkningsunderlag för både skolor och 
annan service. Planerna på att öppna ett flertal 
gruvor kräver mycket planering vad gäller 
infrastruktur, bostäder och annan service.
De mindre tätorterna är mer sårbara när det 
gäller att förlora service, ofta kan det bli något 
av en dominoeffekt då en service läggs ner t.ex. 

skola eller butik. Samhället blir genast mindre 
attraktivt då service försvinner.  Sämre service 
ger sämre attraktivitet ger sämre inflyttning ger 
sämre service etc.
Toleransnivån för hur långt man har till 
olika servicefunktioner är olika för olika 
service. Service som utnyttjas mer sällan 
t.ex. passansökan hos polisen, kan få vara 
regionaliserad, medan service som används mer 
på daglig basis måste ligga nära så som skola, 

barnomsorg, bensinstation och livsmedelsaffär. 
Detta betyder att viss service måste finnas på 
hemorten, medan annan service kan finnas 
i Ludvika tätort eller i en vidare region t.ex. 
regionssjukhus i Falun. Även om brist på 
serviceutbud inte alltid styr val av bostadsort 
så kan tillgång till god service ändå underlätta 
vardagen och därmed ge god livsmiljö. 
Troligtvis kommer Ludvika tätort att dra 
till sig största delen av inflyttarna även 
om företagsetableringar också sker i andra 
kommundelar. Även andra kommundelar är 

attraktiva speciellt som bostadsorter, då 
efterfrågan finns (däremot är utbudet 
mycket begränsat) på bostäder på landet, 
gärna i sjönära läge och med stall och 
hagar för de hästintresserade. Villor i de 
mindre samhällena är också attraktiva. 

OFFENTLIG SERVICE
När man väljer bostadsort och har barn, 
vill man gärna ha nära till skolan, speciellt 
för de lägre stadierna, för tonåringar 
accepterar man i större utsträckning att 
de bussas till en större skola. Även förskola 
önskar man på nära håll, men även här 
accepterar man en längre sträcka då 
man följer/skjutsar barnen till förskolan, 
men när de börjar skolan går de i större 
utsträckning själva till skolan. Hela den 
offentliga servicen (skola, kollektivtrafik, 
bostadsbyggande etc.) måste därför 
planeras gemensamt, då de påverkar 
varandra.

Rangordning av olika servicefunktioners vikt. Ur Region Dalarnas livsmiljöenkät 2009.
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Tätort Förskola Fritidshem Skola Bibliotek Äldreboende Vårdcentral Postombud
Blötberget X X F-6 Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika
Fredriksberg X X F-9 X X Sunnansjö X
Gonäs X Blötberget Blötberget Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika
Grangärde Nyhammar Nyhammar Nyhammar Nyhammar Sunnansjö Sunnansjö Nyhammar
Grängesberg X X F-9 X X X X
Håksberg/L-forsen X X F-6 Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika
Ludvika X X F-9 X X X X
Nyhammar X X F-6 X Sunnansjö Sunnansjö X
Persbo/Gräsberg Håksberg Håksberg Håksberg Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika
Saxdalen X X F-6 X Su n na n s jö/ 

Grängesberg
S u n n a n s j ö /  
Grängesberg

Sunnansjö/ 
Grängesberg

Sunnansjö X X F-6 X X X X
Sörvik-Brunnsvik X X F-6 Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika

Tabellen visar att det som efterfrågas mest, dvs. förskola/skola finns i de allra flesta tätorterna eller i närmsta by några kilometer 
bort. Beroende på vilken service invånarna efterfrågar kan de tänka sig åka olika långt. Idag finns fyra vårdcentraler i kommunen, 
detta kan i många fall accepteras då, förhoppningsvis, det är en inrättning som man inte behöver så ofta. Fredriksberg saknar idag 
läkarbemanning, trots att det finns en vårdcentral. Kommunikationer mellan landsbygd och tätorter är viktigt för att underlätta 
läkarbesök, handel av dagligvaror eller för att ta sig mellan arbete, skola och bostad. 
Goda kommunikationer med Falun/Borlänge är viktigt för att tillgodose invånarna med utbildningsmöjligheter på högskolenivå 
och tillgodose invånarna med det utbud och den service som saknas i Ludvika. 

Tabellen visar den offentliga service som finns i de olika tätorterna 2012, markerat med ett X. Finns inte servicen på orten står den närmsta orten där 
servicen finns.
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KOMMERSIELL SERVICE
Tabellen visar att Ludvika 
kommun har relativt hög 
servicenivå då det gäller mataffärer 
och bensinstationer, dvs. det är få 
invånare som har mer än 1 mil till 
närmaste serviceställe. Ombud för 
apotek, systembolag, posten, spel 
etc. finns också i de flesta orterna 
eller i acceptabel närhet. 

inteRnet

Idag är mycket av servicen 
knuten till internet, vilket gör att 
man många gånger har en mer 
tillgänglig service än tidigare, 
t.ex. kan man göra bankärenden 
dygnet runt. Internet används 
dock i olika grad av de olika 
samhällsgrupperna. Tillgång till 
internet, spelar en viktig roll i att 
göra en kommun som Ludvika 
attraktiv att bo och verka i. Möten 
över telefon eller videolänk kan 

Tätort Mataffär Apotek/ombud Bank/ombud Bensin
Blötberget Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika

Fredriksberg X Fredriksberg X X
Gonäs Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika

Grangärde X X X X
Grängesberg X X X X

Håksberg/
Landforsen

Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika

Ludvika X X X X
Nyhammar X X Ludvika Grangärde

Persbo/
Gräsberg

Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika

Saxdalen Sunnansjö Sunnansjö Grängesberg Grängesberg
Sunnansjö X X Grangärde X

Sörvik-
Brunnsvik

Ludvika Ludvika Ludvika Ludvika

ersätta längre resor och på så sätt skapa mindre 
negativ påverkan på miljön. I Ludvika ska det 
därför finnas IT- och telekommunikationer så 
att människor runt om i hela kommunen kan 
ta tillvara den moderna informationsteknikens 
möjligheter till kunskapssökande, kontakter 
och arbete. För allmänheten finns en mängd 
privata ägare av näten som invånarna kan 
ansluta sig till. Ludvika kommun kan inte 
styra de privata nätägarna men det är av 
kommunens intresse att se till att invånarna 
får tillgång till internet och telefoni i hela 

kommunen. Det är även kommunens ansvar 
att se till att viktig kommunal service som 
knyts till näten, exempelvis trygghetslarm, 
fungerar i kommunen. Eftersom detta område 
utvecklas i snabb takt är det svårt att låsa fast 
vilka tekniker som ska användas längre fram. 

IDEELL SERVICE
I Ludvika kommun finns det många 
byföreningar, men även andra föreningar ute i 
byarna, som ger en stor service. Många idrotts- 

Tabellen visar den kommersiella service som finns i de olika tätorterna 2012, markerat med ett X. Finns inte servicen 
på orten står den närmsta orten där servicen finns.

och fritidsanläggningar anläggs och underhålls 
av föreningar enskilt eller tillsammans med 
kommunen. De flesta arrangemang görs av 
föreningar enskilt eller tillsammans med 
andra föreningar och/eller kommunen, t.ex. 
Dan Andersson-veckan, Grangärdeveckan, 
Säfsenveckan, knivveckan och dylikt. 

FRAMTIDA SERVICE
Idag deltar Ludvika kommun i flertal regionala 
samarbeten bl.a. vad det gäller det regionala 

SERVICE I LUDVIKA
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serviceprogrammet som drivs av Länsstyrelsen 
i Dalarna. Önskvärt i det projektet är att 
kommunerna ska ha en landsbygdsutvecklare/
samordnare. Region Dalarna och Dalarnas 
forskningsråd ger värdefullt underlagsmaterial, 
men framför allt måste kommun och 
föreningar samarbeta mer i olika frågor. De 
olika föreningarna ger idag en ovärderlig 
service i kommunen genom alla de olika 
arrangemangen som anordnas; marknader, 
filmvisningar, konserter, utbildningar, 
fritidsaktiviteter och mycket mer. Ett mer 
organiserat samarbete kan ge en mer långvarig 
effekt och generera ett ännu bättre samarbete, 
vilket i sin tur gör att mer service kan bevaras 
och utvecklas.

KOMMUNENS VILJEINRIKTNING
•	 Byskolorna ska så långt som möjligt bevaras.
•	 Närhandeln/service ska bevaras och utvecklas
•	 I Ludvika ska det finnas IT- och telekommu-

nikationer så att människor runt om i hela 
kommunen kan ta tillvara den moderna infor-
mationsteknikens möjligheter till kunskaps-
sökande, kontakter och arbete. 

•	 Kommunen ska arbeta för att uppehålla goda 
kommunikationer till Falun/ Borlänge 
eftersom detta är viktigt för att tillgodose 
invånarna med de utbildningsmöjligheter, 
service och de utbud som saknas i Ludvika. 

EFFEKTER
Elever kan gå kvar i sin hemby och behöver inte 
bussas till andra byar, vilket i sin tur ger en positiv 
miljöeffekt.
Service ger en bättre livsmiljö och ett attraktivare 
samhälle.
Ett mer organiserat och bättre samarbete mellan 
de kommunala förvaltningarna och den ideella 
sektorn ger ett utökat serviceutbud.

SERVICE I LUDVIKA
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TRAFIK OCH TRANSPORTER
Genom Ludvika kommun går riksvägarna 
50, 26, 66 och järnvägarna Bergslagspendel 
(mot Västerås) och Bergslagsbanan (mot 
Borlänge och Örebro). Dessa gör det möjligt 
för flera transportberoende industrier att 
verka i området, så som ABB, Spendrups och 
Rundvirke Poles. 
Ett robust transportsystem och säkra 
kommunikationer är en mycket viktig del 
för näringslivet i Ludvika. Lika viktigt är 
transportsystemet för invånarna som ska nå 
service, jobb och utbildning och få sin vardag 
att fungera. Idag är det bilen som står för 
största marknadsandelen.
Idag är Ludvika en av de tre största 
arbetsmarknaderna i Dalarna. Pendling både 
från landsbygden in till Ludvika, men även 
från och till Falun Borlänge-regionen och 
Smedjebacken har fått ökad betydelse. De olika 
arbetsmarknaderna Ludvika, Borlänge och 
Falun kompletterar varandra genom sina olika 
inriktningar, elektronik, basindustri, handel 
och administration/samhällsservice.

FRAMTIDA UTMANINGAR
För att kunna förverkliga den tillväxt som 
kommunen står inför på kort och lång sikt 
måste de framtida resebehoven tillgodoses 
utifrån både de boendes och företagens 
perspektiv. Samtidigt ska transportsystemet 
tillfredsställa samhällets krav på transporter 
och resor utan att äventyra förutsättningarna 
för kommande generationer. Ludvika måste 
få invånarna att resa hållbarare och det måste 
vara enkelt att resa kollektivt, gå och cykla i 
Ludvika kommun. För att alla ska ha möjlighet 

att välja alternativa färdmedel är det viktigt att 
man verkar för tryggheten. Trygghet ska inte 
vara ett hinder för att välja bussen, tåget, cykla 
eller gå.  Ludvika är certifierad Säker och trygg 
kommun och trafiksäkerhet är en stor del i 
detta arbete.
Ett litet befolkningsunderlag, spridd 
bosättning och stark bilresekultur gör det 
dock svårt att tillgodose transportbehoven 
med kollektivtrafik till en rimlig kostnad. Men 
behoven kan inte heller tillgodoses med ökat 
bilresande utan måste klaras genom en bra 
mix av gång/cykel/bil/kollektivtrafiktrafik/
kommersiell trafik och enkla byten mellan 
olika resformer. Attraktiva resecentrum och 
en tätare stad är två förutsättningar för att 
invånarna ska resa hållbarare.
Transportsektorn står för en stor del av 
användningen av fossila bränslen och därmed 

en stor del av klimatpåverkan. För många 
av kommunens invånare är dock bilen det 
enda alternativet för jobb och fritidsresor. 
Energieffektiva lösningar och att underlätta 
användandet av exempelvis elbilar blir således 
en utmaning för Ludvika. 
Under närmaste åren kommer både trycket 
på arbetskraft och tunga transporter att öka i 
Ludvika då både ABB och Spendrups satsar. 
Samtidigt kan det bli aktuellt med återstart av 
gruvbrytning i både Håksberg, Blötberget och 
Grängesberg, vilket kommer ställa högre krav 
på väg och järnväg, då nära 5 miljoner årston 
ska fraktas mot Oxelösund och möjligen Gävle 
och eller Lysekil.
Gruvdriften kommer att påverka Ludvika 
tätort i hög grad då malmtransporter mellan 
Håksberg och Blötberget kommer gå dagligen. 
Beroende på hamn kan upp till 12 extra tåg 

läS mer under miljö- ocH 
riSkfaktorer gällande 
buller ocH farligt godS. 
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per dag åka genom Ludvika. Detta kommer 
att kräva mer av järnvägsövergångarna för att 
förhindra köbildning och motverka den barriär 
som järnvägen redan är genom Ludvika tätort.
Bara efter Bergslagsdiagonalen (Rv 50) 
uppskattas ökningen av lastbilstransporter till 
bli upp mot 25-35 % till år 2020 . Trängsel på 
spår och vägar eller brister i kvalité får inte leda 
till att näringslivet påverkas negativt. Samtidigt 
måste persontrafiken på spår också vara möjlig.

fyRstegspRincipen och  
pRojekt genomfaRt Ludvika

Ludvika kommun arbetar efter 
fyrstegsprincipen, vilket innebär att åtgärder 
i transportsystemet ska följa en turordning på 
fyra steg. Syftet är att använda den befintliga 
infrastrukturen på ett effektivare sätt innan 
man utnyttjar resurser till nyinvesteringar. De 
fyra stegen även kan komplettera varandra och 
fungera som delar i ett paket av åtgärder, alltså 
förekomma samtidigt och förstärka varandra.  

De projekt som pågår idag för att förbättra 
trafiksituationen med fyrstegsprincipen som 
utgångspunkt är Genomfart Ludvika- ”bana 
väg”, ett stadsbyggnadsprojekt med syfte att 
förbättra genomfarten i Ludvika.  Projektet är 
en fortsättning på arbetet med genomfarten 
i Ludvika, kallat Idéstudie Ludvika 
som startade 2009. Samma år beslutade 
Kommunfullmäktige att Idéstudie Ludvika 
skulle ligga till grund för fortsatt arbete med 
infrastrukturfrågor och stadsutveckling. 
Arbetet fortsätter nu genom att satsa på främst 
steg 1-3 i fyrstegsprincipen i samarbete mellan 
Trafikverket, Region Dalarna och Ludvika 
kommun. 

INFRASTRUKTUR OCH TRAFIK

koLLektivtRafiken 
Till kollektivtrafiken räknas de allmänna 
kommunikationer som organiseras 
och subventioneras av samhället. Även 
specialtransporter som färdtjänst, skolskjutsar 
och sjukresor ingår, men dessa resformer är inte 
öppna för alla utan kräver särskilda tillstånd. 
Idag ses en utbyggd kollektivtrafik som 
ett oeftergivligt krav för att skapa tillväxt 
och välstånd i samhället. En väl utbyggd 
kollektivtrafik som knyter ihop kommunerna 
till större regioner, skapar också tillgänglighet 
till arbete, studier, service och besöksmål för 
såväl invånare i kommunen som inpendlare 
och besökare från andra kommuner. 
Inom kollektivtrafikbranschen samt kommuner 
och landsting finns en ambition att fördubbla 

resandet med kollektivtrafik till år 2020 och på 
sikt även marknadsandelen.

kollektiVtrafikenS utmaningar

År 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. 
En ny kollektivtrafikmyndighet i varje län är 
nu ansvarig för den kollektivtrafik som bedrivs 
där. I Dalarnas fall ligger ansvaret på Region 
Dalarna, som därmed har det övergripande 
ansvaret för både infrastruktur och 
kollektivtrafik. Lagen ger också kommersiella 
företag fritt tillträde att bedriva kollektivtrafik. 
Kommunens roll ändras inte i så stor 
utsträckning med den nya lagen. Viktigt för 
Ludvika kommun är, liksom tidigare, att 
styra bebyggelsestrukturen och gatunätets 
utformning då detta är ett av kommunens 
viktigaste verktyg för att uppnå en god och 
välanvänd kollektivtrafik. Dessutom kan 
kommunen underlätta byte mellan olika 
transportslag och genomföra andra åtgärder 
som ökar attraktiviteten för kollektivtrafik. 

fyRstegspRincipen 

1. Åtgärder som kan påverka 
transportbehovet och val av transportsätt  

2. Åtgärder som gör att befintligt 
transportsystem blir effektivare  

3. Begränsade ombyggnads- och 
förbättringsåtgärder  

4. Nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder.

Kommunfullmäktige beslutade 2009 att Idéstudie Ludvika skulle 
ligga till grund för fortsatt arbete med infrastrukturfrågor och 
stadsutveckling. Arbetet fortsätter nu med att arbeta enligt 
fyrstegsprincipen och förbättra genomfarten.
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Utnyttjandet av redan betald kollektivtrafik 
kan sedan påverkas genom att föra över 
”kommunresor” som skolskjuts, färdtjänst mm 
dit, och kanske även genom att kombinera 
kollektivtrafik med kommuntransporter 
av varor och annat. Trafiksäkerheten bör 
förbättras på flera platser för att exempelvis 
skolbarn ska kunna åka med linjetrafik istället 
för särskild skolskjuts. 
Ludvika kommun har under åren 2008-2010 
arbetat med projektet Entré Ludvika etapp 
1 där syftet har varit att skapa ett attraktivt 
och tillgängligt resecentrum. Det nya 
resecentrumet ska uppmuntra och underlätta 
hela resan vilket innebär att det ska bli smidigt 
att resa kollektivt och enkelt att byta färdmedel. 
En viktig pusselbit är gång- och cykelbron över 
riksväg och järnväg för att trafiksäkra och 
tillgängligöra resecentrum, vilket ingår i Entré 
Ludvika etapp 2 (år 2011-2013).
Ludvikas resecentrum är tänkt att fungera 
som ett nav i det kollektiva resandet men 
möjligheten att anordna mindre, lokala 
resecentrum med vindskydd, uppvärmning och 
information, bör utredas. Dessa kan utvecklas 
i Fredriksberg, Grängesberg, Sunnansjö och 
Håksberg.

gång och cykeL

I Ludvika kommun finns ett relativt väl 
utbyggt gång- och cykelvägnät med ca 90 km 
gång- och cykelvägar som i huvudsak finns i 
centrala Ludvika, Grängesberg och cykelbanor 
som anlagts på bl.a. gamla banvallar. 
Cykelplanen Ludvika kommun 2011 är 

styrande för framtida utbyggnad av gång- och 
cykelnätet där cykelplanens mål är att skapa 
ett attraktivt, trafiksäkert, funktionellt och 
sammanhängande cykelvägnät. Var femte år 
genomförs enkäter för att hitta bristerna i barns 
skolvägar.

gång- ocH cykelutmaningar

Att underlätta för medborgarna att använda 
cykeln som transportmedel är bra både ur 
folkhälsoperspektivet och för det hållbara 
samhället. Det är därför viktigt att skapa 

förutsättningar dvs. säkra cykelvägar, bra 
belysning, cykelparkeringar och skyltar att 
orientera sig efter för att cykeln ska bli det 
självklara alternativet. 
De vanligaste resorna som invånarna genomför 
är resor från skola och jobb till bostad. Av 
denna anledning är det viktigt att prioritera 
cykelvägar inom en radie av fem kilometer från 
arbetsplatser och skolor för att trygga skolvägar 
och öka möjligheten till arbetspendling. 
Av denna anledning bedöms den största 
potentialen att snabbt öka andelen resor med 
cykel, i första hand finnas i och kring Ludvika 
tätort.
I Ludvika behöver gång - och cykelnätet 
kompletteras med vissa länkar i anslutning till 
resecentrum för att få en bättre koppling till 
Väsman strand och stadens största arbetsgivare 
ABB men även mot resten av staden. Området 
Vid Väsman strand fungerar idag som en 
knytpunkt för cykelbanorna som går nästan 
runt hela Väsman. För att möjliggöra fortsatt 
utveckling av området är det nödvändigt 
med en gång- och cykelbro från centrum till 
Väsman strand. 
Ludvika och Smedjebacken har ett stort 
pendlingsutbyte och de två tätorterna ligger 
endast 15 km från varandra. En gång- 
och cykelväg mellan de två orterna vore 
fördelaktigt både med tanke på arbetspendling 
men även för fritidsaktiviteter. I Ludvika 
kommun är sträckan fram till kommungränsen 
redan anlagd men sträckan som ligger i 
Smedjebackens kommun är inte byggd. I ett 
första steg önskas att bitar av sträckan anläggs, 
så att boende i Harnäs får bättre anslutning 

Störst potential att öka andelen resor med cykel finns 
inom en radie av 5 km från Ludvika centrum. Utanför 
tätorten används cykelvägarna främst för  fritids- och 
turismcykling. Stråket kring Väsman är ett exempel 
på en ett fritids- och turismstråk som kommunen ska 
fortsätta utveckla.
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Räfsnäs

Stensbo

Ludvika

Håksberg

Gräsberg

Saxdalen
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Skeppmora
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Björnhyttan
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Grängesberg
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m
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till Ludvika centrum. Även sträckan via 
Räfsnäs/ Hagge/ Smedjebacken samarbetar 
kommunerna kring.

biLtRafik och vägaR

rikSVäg 50 (63)/bergSlagSdiagonalen 

Riksväg 50 leder från Ödeshög - Ludvika - 
Söderhamn. Vägen är nationell stamväg och 
nationell prioritet för gods- och persontrafik. 
Stora godstransporter från ABB och Spendrups 
går efter sträckan. 
Bergslagsdiagonalen är också ett 
samarbetsprojekt mellan 15 kommuner och 
regionförbunden i Gävleborg, Dalarna, Örebro 
och Östergötland. Projektet syftar till att stärka 
områdets tillväxt och konkurrenskraft genom 
en förbättrad infrastruktur. 
Brister i vägens tillgänglighet och säkerhet 
ligger bland annat i centrumgenomfarterna i 
Ludvika och Grängesberg. Dessa genomfarter 
beskrivs även i rapporten ”Transportanalys för 
Bergslagsdiagonalen” som några av de största 
flaskhalsarna efter Bergslagsdiagonalen. Men 
hela stråket är viktigt att prioritera för att 
stärka regionen.
Genomfart Ludvika finns med i den nationella 
transportplanen för 2010-2021. Ludvika 
kommun, Region Dalarna och Trafikverket 
fortsätter arbetet med genomfarten i projektet 
Genomfart Ludvika-”bana väg” som en 
fortsättning på Idéstudie Ludvika.

Riksvägsreservat (50)
I östra delen av kommunen finns ett 
riksvägsreservat för tidigare föreslagen 
riksvägssträckning genom Ludvika. Idag 
är inte hela denna sträckning aktuell då 
regeringen har beslutat att satsa på befintlig 
väg. Kommunen har nu som avsikt att ta 
bort vissa delar i reservatet. Den del som 
fortfarande ska finnas kvar som reservat är 
sträckningen från Grängesbergsvägen mot 
Gamla Bangatan (Rv 66). Denna sträcka kan 
komma att användas som en avlastningsväg 
till Högbergsgatan och Bergslagsgatan (Rv50). 
Om denna avlastningsväg byggs innebär det att 
trafik mot Smedjebacken och Marnäs från de 
södra delarna av staden inte behöver gå genom 
centrum. 
Förbifart Grängesberg
Söder om riksväg 50 ligger ett reservat för 
framtida sträckning av riksvägen. Genom 
att dra om riksvägen kan man undvika att 
trafiken behöver gå under två järnvägstunnlar 
varav den ena är Dalporten som idag är väldigt 
trång. Riksvägsreservatets sträckning ses under 
Ortskapitlet- Grängesberg.

rikSVäg 66

Riksväg 66 leder mellan Västerås - Ludvika - 
Sälen - Hamar. Vägen är ett betydande gods- 
och pendlingsstråk men är även ett viktigt 
stråk för turisttrafiken från västra Mälardalen 
till Dalafjällen.
Vägsträckans standard varierar, framförallt 
vägens norra del Ludvika-Björbo är 

olycksdrabbad och de tätorter, främst Ludvika, 
som genomkorsas av vägen har inte tillräckligt 
trafiksäkra lösningar. 
Vägen har en hög belastning redan idag och i 
takt med att Sälenfjällens satsningar på turism 
ökar, både sommar och vinter, kommer även 
problematiken med vägens trafiksäkerhet och 
höga trafikflöden att öka.
Infarten till Ludvika är ett problem då det 
är ett högt trafikflöde med både gods- och 
persontrafik och det finns många målpunkter 
på båda sidor om vägen vilket skapar 
säkerhetsproblem med sträckan Gamla 
Bangatan. Gamla Bangatan är upptagen 
i Länstransportplanen 2010-2021 där 
effektiviserings- och förbättringsåtgärder 
föreslås. Ludvika kommun, region dalarna 
och Trafikverket fortsätter arbetet med 
genomfarten i projektet Genomfart Ludvika-
”bana väg” som en fortsättning på Idéstudie 
Ludvika.

fredrikSbergSVägen/Väg 245

I väster leder länsväg 245 mellan Ludvika och 
Fredriksberg via Sunnansjö. Delar av sträckan 
har dålig standard. En god standard på denna 
sträcka är och kommer att bli ännu viktigare 
då turismen i Säfsen går en positiv utveckling 
till mötes vilket kommer ställa ökade krav på 
vägen. Sträckan genom Fredriksberg anses 
fortfarande som bristfällig och lämpliga 
åtgärder bör ses över. Dessa problem lyfts i 
den fördjupade översiktsplanen för Säfsen/
Fredriksberg.
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VägreSerVat brittSand

Vid Brittsand finns idag ett vägreservat 
som skapades för att säkra en expansion av 
Brittsand. Vägreservatet ska kvarstå av samma 
anledning.

tågtRanspoRteR och jäRnväg

bergSlagSPendeln/VäSteråSbanan

Bergslagspendeln är järnvägen som går från 
Ludvika och vidare mot Smedjebacken-
Fagersta-Västerås. Stråket är betydande i 
Bergslagens och Mälardalens järnvägsnät. På 
grund av det strategiska läget i regionen är 
Bergslagspendeln klassad som riksintresse.
Bergslagspendeln har enligt förstudien ” 
Bergslagspendeln som motor för regional 
utveckling” ett antal brister som förhindrar 
möjligheten till regionförstoring. Sträckan 
Fagersta - Ludvika består av ett slitet skarvspår 
som endast tillåter hastigheter omkring 80-90 
km/h. Banan är i behov av upprustning men 
Ludvika kommun menar att det bör ske i 
befintlig sträckning. 
Region Dalarna skriver i Länstransportplan 
2010-2021 att delen Fagersta-Ludvika 
behöver kapacitetshöjning till 25 tons axellast 
och en utökning till lastprofil C, fjärrstyrt 
trafikstyrningssystem samt banupprustning. 
Bandelen mellan Ludvika-Fagersta är 
klassad som lågtrafikerad men om framtida 
gruvtransporter till Ludvika-Gävle kommer gå 
efter Bergslagspendeln är upprustning Fagersta 

-Ludvika ett måste.

bergSlagSbanan

Bergslagsbanan är järnvägssträckan Gävle-
Falun-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Kil/Frövi. 
Bergslagsbanan har stor betydelse för Dalarnas 
basindustri och tjänsteföretag och är en del av 
”Godskorridoren genom Bergslagen” och är 
utpekad som riksintresse.  Kapacitetsmässigt 
är Bergslagsbanan redan idag hårt belastad och 
har bitvis brister i geometrisk standard (branta 
backar).
Efter stråket går bland annat ABBs 
specialtransporter till Norrköpings hamn, dessa 
transporter ställer höga krav på järnvägen. 
Detta stråk blir viktigt att prioritera i framtiden 
om fler godstransporter går från väg till järnväg 
men särskilt med tanke på att någon av de 
nedlagda gruvorna i Bergslagen kan komma att 
öppnas igen.  
Dessutom får Bergslagsbanan och länken 
väster om Vänern en än viktigare roll i 
godsstråket Luleå-Umeå-Borlänge- Ludvika - 
Kil-Göteborgs hamn när Botniabanan öppnat 
för trafik.
Även för persontrafiken är Bergslagsbanan 
viktig. Redan idag är det en omfattande 
arbetspendling längs banan och Region 
Dalarna har gjort bedömningen i 
Länstransportplan 2010-2021 att banan bör ha 
potential att utöka pendlingstrafiken.
Ludvika kommun är med i Partnerskap 
Bergslagsbanan  som syftar till att främja 
effektivare godstransporter mellan Bergslagen 

och viktiga exporthamnar. Läs mer om 
partnerskap Bergslagsbanan under kapitel 1. 

Förbättringar av banan innebär bland annat 
en anpassning till 25 tons axellast och en 
översyn av samtliga korsningar. De delprojekt 
som berör Ludvika är utbyte av signalställverk 
utmed sträckan Ludvika-Frövi och eventuellt 
en ny spårlösning i Ludvika tätort. En förstudie 
pågår även efter sträckan mellan Ludvika och 
Borlänge och i framtiden kan mark behöva 
pekas ut som reservat för eventuell omdragning.  
Även hur en återöppning av gruva i Grängesberg  
påverkar järnvägen kan bli en aktuell fråga i 
framtiden. Exempelvis måste utredningar göras 
för att bedöma hur sättningszoner påverkar 
järnvägen och samt hur detta finansieras. 
Ludvika kommun anser att järnväg och väg 
måste säkerställas vid eventuell återöppning av 
gruva.
Läs mer i avsnittet  miljö- och riskfaktorer/ farligt 
gods.

Stationer

Grängesberg och Ludvika station är riksintresse 
för kommunikationer.

fLygpLats

I kommunen finns en flygplats i Nyckelmyren 
i Klenshyttan. I dag har flygplatsen ingen 
officiell status som trafikflyplats utan är en 
föreningsflygplats. 
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PLANER OCH STRATEGIER
Fördjupad översiktsplan: Ludvika tätort, ska 
tas fram
Trafikplan/strategi, ska tas fram
Kollektivtrafikplan, ska tas fram
Idéstudien- program för stads- och 
transportutveckling i Ludvika, gällande 
beslutat arbetsunderlag 
Cykelplan för Ludvika kommun, gällande

EFFEKTER
Ökad tillväxt genom bättre tillgänglighet och 
breddad arbetsmarknad
Minskad miljöbelastning genom hållbart 
resande.
Ökad tillgänglighet och bättre möjligheter 
till kollektivt resande genom resecentrum och 
miniresecentrum.
Ökade godstransporter på järnväg är positivt 
för miljön men kan påverka persontrafiken 
negativt då det blir konkurrens om spåren.
Bärkraftigare och effektivare 
transportinfrastruktur blir attraktivt för 
företagsetablering
Infrastrukturplaneringen kommer 
att samverka i allt högre grad med 
bebyggelseplanering vilket ökar 
förutsättningar för hållbart resande.

•	 Satsningar på cykelstråk ska främst ske 
där potentialen att öka andelen cyklister 
är störst det vill säga max 5 kilometer 
från stora målpunkter.

•	 Väsman runt ska utvecklas för turism 
och fritidscykling, med Väsmanstranden 
som knutpunkt.

vägaR

•	 Riksväg 66 och 50 ska förbättras ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och minska som 
barriärer.

•	 Mark ska reserveras för förbindelse 
mellan Kajbron mot riksväg 66 Björbo i 
Ludvika.

•	 Genomfarten i Fredriksberg är bristfällig, 
åtgärder ska ses över.

•	 Riksvägsreservatet upphävs från Gamla 
Bangatan (rv 66) och norrut.

•	 Vägreservatet till Brittsand ska kvarstå.
•	 Förbifart Grängesberg ska förverkligas.

jäRnväg

•	 Större andel tunga transporter ska gå via 
järnväg, men samtidigt inte missgynna 
persontrafiken på spår.

•	 Bergslagspendeln (Västeråsbanan) ska 
upprustas i befintlig sträckning.

•	 Utveckling av Bergslagsbanan är priori-
terad fråga för kommunen.

VILJEINRIKTNING
•	 Det ska vara enkelt att använda miljö-

vänliga färdmedel så som kollektivtrafik, 
gång, cykel och energieffektiva transport-
medel i Ludvika kommun.

•	 Barriäreffekter för vägar och järnvägar 
ska minskas.

•	 Genomfart och järnväg ska utvecklas i 
enlighet med Idéstudie Ludvika och 
samarbetsprojektet Genomfart Ludvika- 
bana väg.

koLLektivtRafik

•	 Kollektivtrafiken ska utvecklas till 
sammanhängande stråk med matarlinjer 
och servicetrafik som förbättrar tillgäng-
ligheten inom kommunen och mellan 
regioner. På övrig landsbygd och i 
tätorten utvecklas flextrafik och andra 
former av servicetrafik.

•	 Utbyggnad av resecentra och andra 
knutpunkter för byten mellan trafiksla-
gen har hög prioritet samt förbättra 
trafiksäkerheten kring hållplatser.

•	 Resebehoven inom den särskilda kollek-
tivtrafiken ska främst tillgodoses i trafik 
som är öppen för alla. 

gång - och cykeL

•	 Kommunen ska ha ett sammanlänkat, 
lättorienterat och trafiksäkert cykelnät, 
sommar som vinter.
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TÄKTER OCH MINERAL
Mark- och vattenområden som innehåller 
värdefulla ämnen eller material skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa 
enligt miljöbalken. Områden som innehåller 
fyndigheter av ämnen eller material som är av 
riksintresse skall skyddas mot åtgärder som 
avses i första stycket. kap 3. 7 §. SGU (Sveriges 
geologiska utredningar) är den myndighet 
som ansvarar för tillämpningen av lagen, men 
kommunen måste se efter deras intressen. I 
och med utredningarna om återöppnandet 
av flera gruvor i kommunen, bland annat i 
Håksberg, Blötberget och Grängesberg är detta 
en betydande fråga för kommunen.
Landskapet i kommunen är idag redan 
starkt påverkad av gruvindustrin och 
täktverksamhet. Fortsatt verksamhet innebär 
också fortsättningsvis en miljöpåverkan i form 
av buller, transporter och risk för förorening av 
speciellt yt- och grundvatten. Eftersom att det 
är av allmänt intresse att trygga utvinningen 
av malmer och mineral måste kommunen 
se till så att risker minimeras i möjligaste 
mån. Samtidigt för gruvnäringen med sig 
arbetstillfällen och andra goda effekter som 
kommunen måste arbeta för att ta vara på.

VÄRDEFULLA ÄMNEN OCH MATERIAL

maLmmineRaL 
Inom kommunen har brytning av järnmalmer 
dominerat, men även sulfidmalmer (koppar, 
bly, zink) och ädelmetaller har brutits vid 
ett flertal gruvor och intresset för mineraler 
är fortfarande stort i kommunen. Kända 

mineralfyndigheter redovisas i kartbild. Men 
det är inte bara den brytningsbara malmen 
som har ett värde. Även gruvavfallet som 
finns vid de stora järnmalmsgruvorna kan i 
vissa fall vara användbar under förutsättning 
att massornas lämplighet är undersökt. I 
avfall från vissa gruvor är det ökad risk för 
uran och radium i avfallet, exempel kan 
Ickorrbotten och Håksberg nämnas. Vid 
känslig markanvändning och till bostäder 
måste lämpligheten att använda gruvavfall 
särskilt beaktas. 
Läs mer under framtida gruvindustri.

natuRsten och industRimineRaL 
Förekomsterna av industrimineral och 
natursten, är inte lika frekvent som 
malmmineral, men några mindre fyndigheter 
kan noteras. Med industrimineral avses 
mineral som inte består av tungmetaller men 
ändå är av stor vikt för industrin benämns 
industrimineral, exempelvis fältspat, grafit 
och kvarts. Vid användning av bergarter utan 
vidare kvalificerad förädling är benämningen 
natursten exempelvis när granit och gnejs 
nyttjas som kantsten vid gator.
Mindre kvartsbrott finns vid Ullnäset, 
Skärsjön, Stackbränna (SV Fredriksberg), 
samt i Skeppmora och Norrvik (även fältspat 
förekommer). En stor fosfortillgång utgör den 
apatitrika järnmalmen i Grängesberg och dess 
anrikningsavfall.
I kommunen finns ett antal brott i urkalksten. 
De mest betydelsefulla har varit: Sörvikskalken, 
Krapplöts kalkbrott vid Burängsberg, 

Lövbergets kalkbrott vid Skattlösberg, Laxsjön, 
Annefors kalkbrott och Tennbergets kalkbrott 
sydost om Grängesberg. 
Även utvinningen av sällsynta jordartsmetaller  
kan i framtiden bli betydelsefull i kommunen.

toRv

I Ludvika kommun torde för närvarande inte 
torvmarkerna ha något betydande ekonomiskt 
värde även om de utgör en möjlighet till 
framtida energiutvinning.
Stora torvmarker finns i huvudsak i kommunens 
västra delar, t.ex. runt Nittensjöarna, 
Skattlösbergs stormosse, Långvasselmossen, 
Liälvsmossen. Flera av dessa är dock värdefulla 

gammal gruVlaVe, blötberget 2011

TÄKTER OCH MINERAL



TEMA104

ur naturvårdssynpunkt värdefulla och bör inte 
exploateras.

gRus och kRossmateRiaL

Grusförekomster är en ändlig naturresurs. Stor 
restriktivitet bör iakttas vid grusexploatering. 
Befintliga grustäkter och tillgängligt 
stenmaterial för krossning bör utnyttjas väl. 
Grus och krossmaterial ska så långt som 
möjligt återvinnas. I första hand bör återvunnet 
gruvmaterial användas som naturgrus, under 
förutsättning att dess lämplighet för ändamålet 
är undersökt, i andra hand material från 
bergtäkt och i sista hand material från grustäkt.
Sammanfattningsvis kan nämnas att 
de större grus- och sandförekomsterna 
i kommunen utgörs av: Grangärdeåsen 
(Nyhammar), Nittälvsåsen, Nåsåsen, 
Säfsnäsåsen, Klenshytteåsen, Våghalsenfältet, 
Sunnansjöheden, Rävvåladeltat och 
Björnhytteåsen. 
Bergtäkter finns i Håksberg, Ljustjärnsberget, 
Fredriksberg och Norhytteskog, mellan 
Norhyttan och Skattlösberg. Bergtäkter ger 
inte samma påverkan på miljön som grustäkt 
men innebära en varaktig förändring av 
natur- och kulturvårdsintressen och kan ändra 
förutsättningarna för friluftslivet.

FRAMTIDA GRUVINDUSTRI
Prospekteringen har på senare tid ökat kraftigt 
i Sverige vilket beror på bland annat ökat 
metallpris, till följd av en ökad efterfrågan på 
metall i Kina och Indien. Några av de nedlagda 

gruvorna i kommunen har idag börjat bli 
aktuella för återöppning.  Gruvorna i Håksberg, 
Blötberget och Grängesberg kan alla vara i 
produktion kring 2016 med nära 10 miljoner 
ton malm i årsproduktion. Återöppnandet 
av gruvor ställer stora krav på samhället och 
brytning och anrikning kan innebära störningar 
och säkerhetsrisker för omgivningen. Av denna 
anledning är framtagande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser nödvändigt.
Gruvnäringen ställer stora krav på 
infrastrukturen då miljoner ton årligen ska 
fraktas på främst järnväg, men också en del 
efter väg. Transporterna är en av de viktigaste 
delarna i gruvnäringen och kommunen måste 
jobba för att stärka transportmöjligheterna och 
samtidigt minska den omgivningspåverkan 
som bland annat ökade transporter kan skapa.
Gruvområdena som ligger i gränstrakten 
mellan Ludvika och Smedjebackens kommun 
(Gränsgruvan, Tvistbo och Stollberg) kan vara 
aktuella för återöppning. Transporterna från 
dessa gruvor kan också komma att påverka 
kommunen. 
Vid återöppning av gruvor är det viktigt 
att bolaget tar hänsyn till de ekonomiska 
konsekvenser som följer med gruvbrytning 
och exploatören måste påvisa att det går att 
samexistera med omgivningen.
En återöppning av gruvorna påverkar 
grundvattennivån och kan därmed försämra 
utvinningen från energibrunnar. 
Med återöppning av gruvorna kommer 
arbetstillfällen. Viktigt för Ludvika 
är att erbjuda attraktiv livsmiljö och 

arbetsförhållanden för både gruvarbetarna 
och medflyttare. Eftersom gruvnäringen är 
traditionellt manlig bransch är det av extra 
stor vikt att satsa på sociala hållbarhetsfaktorer 
och få Ludvika intressant att bo och verka 
i för båda könen. Ludvika kommun måste 
jobba för att både kvinnor och män finner 
försörjningsmöjligheter och fritidsintressen i 
Ludvika för att styrka den sociala hållbarheten.
Även om den stora utvinningen är järnmalm 
så utvinns även stora mängder fosfor 
och andra sällsynta jordartsmetaller när 
järnmalmsgruvorna sätter igång. Även 
makadam för såväl lokala och regionala behov 
tillkommer.

Ludvika gRuvoR - håksbeRg, bLötbeRget och 
väsmanfäLtet

Idag finns bearbetningskoncession på gruvorna 
i Håksberg och Blötberget och samma bolag 
har undersökningstillstånd för Väsmanfältet. 
Kommer gruvbrytning igång i dessa områden 
är det främst transporterna som är den stora 
utmaningen för kommunen.  Här måste 
kommunen verka för att minska störningar 
och öka säkerheten på vägen, samt minska 
barriäreffekter som kommer med ökade 
transporter på väg och järnväg. 
Håksberg och Blötberget utreds för framtida 
riksintresse för värdefulla ämnen och material.

gRängesbeRgs gRuvoR

Grängesberg är av SGU utpekat som 
riksintresse för värdefulla mineraler (MB 
3:7). Malmkroppen är landets största kända 
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söder om Malmberget. Riksintresset är inte 
geografisk avgränsat utan hela Grängesberg är 
omnämnt som riksintresse.  Kommunen anser 
att en avgränsning måste göras. 
Situationen i Grängesberg är komplex eftersom 
det finns en förkastningsspricka som skär 
genom centrum. Under tidigare gruvbrytning 
har det även uppstått en och sprickzon öster 
om gruvområdet. Efter gruvans stängning 
har gruvan fyllts med vatten och rörelserna 
i marken har stabiliserats men hur rörelsen 
i marken blir vid återstart är osäkert. Även 
riksintressena väg och järnväg kan komma att 
påverkas. Detta måste utredas noga. (Läs mer i 
avsnittet om Miljö- och riskfaktorer)
Vid exploatering i centrala Grängesberg måste 
förutsättningarna på platsen undersökas och 
exploatören underrättas om problematiken som 
kan följa av en återöppning av gruvan. 

saxbeRget

Tidigare beviljat utmål har omvandlats till 
bearbetningskoncession. Koncessionen gäller 
bly, guld, koppa, silver och zink. 

gRänsgRuvan 
Ligger på gränsen till Smedjebackens kommun. 
Tidigare beviljat utmål har omvandlats till 
bearbetningskoncession. Koncessionen gäller 
bly, guld, koppa, silver och zink. Stor borr-
ningskampanj har genomförts under senare 
åren och utredning pågår för att peka ut 
området som riksintresse för zink. (väntar på 
besked)

tvistbo (smedjebackens kommun)
Bergstaten beviljade bearbetningskoncession 
2012 för bly, guld, koppar, mangan, silver, 
wolfram och zink.

stoLLbeRg (smedjebackens kommun)
Stort gruvområde där undersökningstillstånden 
gränsat till Gränsgruvan. Aktuellt mineral är 
koppar, silver och zink.

PLANER OCH STRATEGIER
Fördjupad översiktsplan: Blötberget 
antagen 1986 bör revideras
Fördjupad översiktsplan: Grängesberg bör 
upprättas

EFFEKTER
Minskad påverkan av tungmetallutsläpp 
från gruvområden
Gruvavfall kan ses som en resurs genom 
återanvändning och utvinning.
Framtida utvinning av mineraltillgångar 
säkras och underlättas. 
Ökat uttag av naturresurser vid 
återöppning av gruvor sker ej på samhällets 
bekostnad
Gruvbrytning av Väsmanfältet kan skapa 
konflikter med bostadsområden och 
handelsutveckling på Ludvikasberget.

KOMMUNENS VILJERIKTNING
•	 Lämpliga bergtäkter bör skyddas för 

åtgärder som kan försvåra etablering 
eller pågående verksamhet.

•	 Grus och krossmaterial ska så långt 
som möjligt återvinnas. 

•	 Nya täkter i direkt anslutning till sjöar 
och vattendrag liksom täkter som 
negativt påverkar landskapsbilden, 
turismen, friluftslivet, kulturminnes-
vården, drickvattenförsörjningen eller 
naturvården bör undvikas.

•	  Riksintresset Grängesberg ska avgrän-
sas.

•	 När tillstånd ges för utvinning och 
förädling av malmförekomster ska 
bolaget visa vilka samhällsekonomiska 
konsekvenser detta får och om gruvan 
kan samexistera med samhället. 

•	 Vid exploatering i närheten av gruvor 
ska exploatören informeras om kända 
förutsättningar.  

•	 De barriärer som blir av ökade trans-
porter på väg och järnväg ska minime-
ras.

•	 Vid återöppning av gruva måste 
dricksvatten- och energibrunnar 
beaktas.
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Vatten är en av våra absolut viktigaste resurser. 
Ludvika kommun har god tillgång till vatten, 
både yt- och grundvatten. Det brukar sägas 
att kommunen har lika många sjöar som 
dagar på året, dessa är uppdelade på fyra 
avrinningsområden, Arbågaåns-, Kolbäckåns-, 
Dalälvens- och Svartälvens avrinningsområden.

VATTENFÖRVALTNING
Vattenförvaltningen är det svenska 
genomförandet av EU:s ramdirektiv för 
vatten som kom 2000, det blev sedan lag 
2004 (vattenförvaltningsförordningen). 
Detta gjordes för att får ett nytt helhetsgrepp 
på vattenfrågorna. Sverige har delats in i 
fem olika vattendistrikt, vilka utgår från 
avrinningsområdena. Ludvika kommun 
är berört av tre dem, Norra Östersjön för 
Arbogaåns och Kolbäckåns avrinningsområde, 
Bottenhavet för Dalälvens avrinningsområde 
och Västerhavet för Svartälvens 
avrinningsområde. Inom ett avrinningsområde 
ska samverkan ske med alla berörda aktörer i s 
k vattenråd. Det är ett gemensamt arbete för 
alla berörda att

förbättra ocH Säkra VattenkValiteten

Vattenförvaltningen sker i sexårscykler. 
Gällande cykel avslutas 2015. Arbetet i 
cykler innebär att de svenska vattendragen 
ska kartläggas och analyseras. Mål och 
kvalitetskrav ska fastställas och därefter 
görs åtgärdsprogram. Syftet är att uppnå 
målsättningen ”god vattenstatus” i alla vatten 
senast 2015. Detta gäller för vattendrag större 
än 1 km2. Varje cykel sammanfattas i en 

förvaltningsplan som även rapporteras till EU-
kommissionen.
Vattnet påverkas på olika sätt och därför 
behöver kommunen göra en vattenplan för 
att lösa och förebygga de problem som finns i 
kommunens vatten.

SJÖAR OCH VATTENDRAG
Ludvika kommun är rik på sjöar, cirka 330 
stycken. Många vattendrag är källsjöar och 
avvattnas genom Kolbäcksån, Arbogaån, 
Sävälven, Mångsälven och Nittälven. De 
västra delarna avvattnas genom Svartälven, 
medan vattendragen i nordöstra delen rinner 
till Dalälven. Avrinningsområdena framgår av 
karta under miljö- och riskfaktorer.
Kommunen är medlem i Gullspångsälvens-, 
Arbogaåns- och Kolbäcksåns 
vattenvårdsförbund, vilka genomför 
vattenprovtagningar inom respektive 
avrinningsområde. Ludvika kommun är 
hårt drabbad av det sura nedfallet. Det 
genomgående sämsta området är den västra 
delen av kommunen.
En kalkningsplan som omprövas varje år har 
tagits fram. Den reglerar kommunens insatser 
för att motverka försurningen. De sjöar 
som ingår i kalkningsplanen bör garanteras 
ett framtida skydd genom i princip ”evig 
kalkning”. 
Den ökade växtnäringstillförseln och dess 
följdverkningar i sjöar och vattendrag kallas 
eutrofiering. De sjöar inom kommunen som 
drabbas av eutrofiering genom närsaltutsläpp 

är framför allt Gårlången, Marnästjärn, 
Glaningen, Kasttjärn och delar av Södra 
Hörken, den sistnämnda har dock under senare 
år genomgått en förbättring.
Saxen och de norra delarna av Väsman tillförs 
metaller från Saxbergets gruva, vilken numera 
är nedlagd. Boliden och Naturvårdsverket 
har åtgärdat området och metallutsläppen har 
därför börjat minska. 
Södra och Norra Hörken bör inte få någon 
ytterligare belastning av näringsämnen, då en 
mindre del av Södra Hörken redan idag är hårt 
belastad och Norra Hörken är vattentäkt för 
Grängesberg. Även till Haggen bör ytterligare 
belastning minimeras, eftersom både 
Östansbotjärnen och Snöåns vattentäkt ligger 
i anslutning till sjön. Östansbotjärn har särskilt 
stor betydelse genom närheten till vattentäkten 
i tjärnen och även här ska belastningen från 
omgivningen minimeras.
Mycket omfattande utsläpp av kvicksilver 
har förekommit, framför allt till Marnästjärn 
och Gårlången, men även till Lyviken 
i Väsman. Utsläppen kom från ABB:s 
jonventilstillverkning under en period från 
slutet av 1920 fram till 1970. Utredning av 
föroreningarnas omfattning och vilka åtgärder 
som ska vidtas pågår.
I kommunen finns för närvarande en 
kommersiell fiskodling placerad i Gårlången. 
De flesta stora vattendrag som skulle kunna 
vara lämpliga till ytterligare fiskodlingar 
tål knappast någon större tillkommande 
belastning.

VATTEN
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VATTENFÖRSÖRJNING

Den kommunala dricksvattenförsörjningen 
baseras på fem vattentäkter. Östansbo, som är 
en grundvattentäkt, försörjer centrala Ludvika 
med omgivande byar med vatten. Den grusås 
som försörjer Ludvika med vatten från Östansbo 
och Smedjebacken med vatten från Snöån kan 
svårligen ersättas av annan grundvattentäkt. 
Detta innebär att försiktighetsmått bör vidtas 

inom hela tillrinningsområdet till sjön Haggen 
som grusåsen har anslutning till

Vattenförsörjningsintresset ses i karta ovan. 
De allmänna vattentäkterna Östansbo, 
Nyhammar och Sunnansjö tar sitt vatten 
från Grangärdeåsen. Granagärdeåsen är den 
viktigaste grundvattenresursen och det är 
också inom denna del som man bör titta på 
grundvattenförekomster för framtida behov.

Grängesberg får sitt vatten från sjön Norra 
Hörken. Vattenkvaliteten är mycket god 
i samtliga täkter. För vattentäkterna, 
med undantag för Fredriksberg, finns det 
fastställda skyddsområden med föreskrifter. 
Vattenskyddsområdena för Ludvika och 
Grängesberg är gamla och bör ses över 
och eventuellt revideras. Även Sunnansjö 
vattenskyddsområde bör ses över då 
vattentäkten är mycket känslig då det är 
en hög grundvattenyta och marken är av 
grovt sandigt material. Sunnansjö är en 
grundvattenförekomst där risk finns att den 
inte uppnår god kemisk status 2015. 
Förslag till vattenskyddsområde finns för 
Nyhammars vattentäkt, detta bör fastställas. 
Kommunen har planer på att förändra så 
att Nyhammars vattentäkt i framtiden ska 
försörja Grangärde, Nyhammar och Sunnansjö 
med vatten. Sunnansjö vattentäkt blir då 
reservvattentäkt. Ytterligare ett mindre, 
kommunalt vattenverk finns i Nittkvarn och 
försörjer Yxsjöberg i Ljusnarsbergs kommun 
med vatten.
Inom Haggens och Norra Hörkens primära 
avrinningsområden bör utsläpp från bebyggelse 
eller annan verksamhet, som negativt kan 

Vattenförsörjningsintresset: Klassning av vattenförsörjningsintresset i Ludvika kommun. 
Hämtat från Dalarnas Vattenförsörjningsplan- remissversion

vattenföRsöRjningsintResse - kLassning
Klass 1 - viktig och skyddsvärd grundvattenförekoms
av regionalt intresse
Klass 2 - viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst
av kommunalt intresse
Klass 3 - övrig grundvattenförekomst. Med regionalt intresse menas att 
även angränsande kommuner kan ha intresse av grundvattenförekom-
sten.
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påverka vattentäkten, inte förekomma.
Det finns ett tiotal samfällighetsföreningar 
som har gemensamt vatten ordnat för sina 
medlemmar. En av dessa, Dröverka, är så stor 
att den faller under livsmedelsverkets regelverk.
1300 permanentboende och minst lika många 
fritidsboende har sin vattenförsörjning genom 
egna brunnar. Både grävda och bergborrade 
brunnar är vanligt förekommande. 
Berggrundens och jordarternas geologi 
speglar naturligtvis grundvattnets kvalitet. 
I stora delar av kommunen har vi en 
svårvittrad granitberggrund som leder till 
en liten tillgång på buffrande mineral. 
Alkaliniteten blir därigenom låg och man 
får en försurningspåverkan, framförallt i 
ytnära grundvatten. Detta medför att vattnet 
från grävda brunnar ofta är surt, mjukt och 
ledningsangripande. Metaller, till exempel 
koppar och järn kan fällas ut. Är brunnen 
olämpligt placerad eller felaktigt utförd kan 
man få en mikrobiologisk påverkan med 
förhöjda bakteriehalter. Det senare problemet 
är mindre vanligt i bergborrade brunnar. Där 
har vattnet istället en direkt kontakt med 
berggrunden. Man kan då istället få problem 
med förhöjda halter av järn och mangan, som 
kan ge lukt- och smakproblem samt missfärga 
vattnet. Förhöjda halter av fluor, radon och 
uran i dricksvattnet förekommer också. I 
Ludvika kommun ger var fjärde bergborrad 
brunn otjänligt vatten med avseende på 
radon. En påbörjad provtagning indikerar att 
uranproblemet är lika stort. Uran är endast 
ohälsosamt på grund av kemiska egenskaper. 

AVLOPP

kommunaL avLoppsbehandLing

Ludvika kommun har sex reningsverk; 
Gårlången, Gonäs, Sörvik, Sunnansjö, 
Grangärde och Fredriksberg. Totalt renar 
dessa anläggningar närmare fem miljoner 
m3 avloppsvatten per år. Huvuddelen av 
hushållen är anslutna till de två största 
anläggningarna; Gårlången och Gonäs. 
Verksamhetsområden för kommunalt 
vatten- och avlopp finns för delar av 
Ludvika, Grängesberg, Nyhammar, 
Grangärde, Norrbo, Saxdalen, Håksberg, 
Persbo och Sörvik.

enskiLd avLoppsbehandLing

I Ludvika kommun finns det ca 2000 
enskilda avloppsanläggningar. Av dessa 
bedöms ungefär hälften uppfylla dagens 
krav på rening.
År 2006 gav naturvårdsverket ut nya råd 
för enskilda avloppsanläggningar som 
anger att kommunen i varje enskilt fall 
bör relatera skyddsåtgärder beträffande 
hälso- och miljöskydd för den enskilda 
anläggningen till en normal eller hög 
skyddsnivå. Hög skyddsnivå kan gälla inom 
omvandlingsområden, i sjönära områden 
och till exempel inom skyddsområde för 
dricksvattentäkt. Exempel på lämplig 
teknik kan där vara minireningsverk med 
efterföljande infiltration eller markbädd 
som polersteg. Gemensamma anläggningar 
är oftast den bästa lösningen. Ur hälso- 

och miljöskyddssynpunkt är det naturligtvis 
bästa möjliga teknik att införliva områdena i 
det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp om så är möjligt. 
Följande områden har enligt miljö- och 
byggkontoret problematiska VA-förhållanden. 
Gravendal, Järnsta, Ulriksberg, södra Saxdalen 
och delar av Persbo-Gräsberg. I vissa andra 
områden krävs speciallösningar på grund av att 
jordarterna är täta och att grundvattnet ligger 
högt. Exempel på sådana områden är sjönära 
delar av Gonäs, Örtjärn och Dagkarlsbo.

DAGVATTEN
Dagvatten orsakar problem genom tillförsel 
av slam och näringsämnen till näraliggande 
vattendrag. Exempel på sådana ställen 
är Övre Ormbergstjärn i Grängesberg, 
Marnästjärn och Kasttjärn i Ludvika samt 
Glaningen i Blötberget. De tjärnar som ligger 
inom Ludvika tätort har stor betydelse ur 
rekreationssynpunkt och för närmiljön. I vissa 
förekommer fiske och bad medan andra har en 
mer estetisk funktion. Andra, som t.ex. Övre 
Ormbergstjärn, har betydelse för fågellivet 
och som ”reningsanläggning” för vattendrag 
nedströms. En sådan tjärn ger människor en 
möjlighet att på nära håll studera ett livaktigt 
fågelliv och på så sätt ta del av en biologisk 
mångfald. När sådana här tjärnar slammar igen 
så förloras sådana kvaliteter som ovan nämns. 
För att minska belastningen på recipienter 
och dagvattenledningsnät ska lokalt 
omhändertagande av dagvatten alltid 
eftersträvas där det är möjligt.

VATTEN



TEMA110

EFFEKTER
Minskad tillförsel av näringsämnen och slam i sjöar genom minskat 
dagvattenutsläpp.
Säkrad vattenkvalité för dricksvatten 
Minskad belastning på dagvattenledningsnätet och på recipienter.

KOMMUNENS VILJEINRIKTNING
•	 Områden med problematiska VA-förhållanden ska förses med godtagbara 

VA-lösningar. 
•	 Bergvärmebrunnar får inte anläggas om grundvattenkvaliteten hotas exem-

pelvis inom vattenskyddsområde.
•	 Vattenskyddsområde för Fredriksbergs vattentäkt ska tas fram.
•	 Utsläpp av dagvatten i sjöar ska minska
•	 Vattenskyddsområden för Ludvika, Grängesberg  och Sunnansjö ska ses över 

och eventuellt revideras
•	 Nyhammars vattentäkt ska bli huvudvattentäkt i bygden och Sunnansjö 

vattentäkt blir då reservvattentäkt.
•	 Lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas.
•	 Kommunen göra en vattenplan för att lösa och förebygga de problem som 

finns i kommunens vatten

PLANER
En vattenplan ska tas fram

VATTEN


