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1 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet med detaljplanen är att ändra för-
utsättningar för markanvändning i planområdet 
så att detaljplanbestämmelser sammanfaller 
med planerad fastighetsöverföring/fastighetsre-
glering för sporthallens och Kyrkskolans mark. 
Kyrkskolans mark kommer att styckas av från 
fastigheten Ludvika 6:1 och överföras tillsam-
mans med fastigheten Hyttjärnen 1 till Ludvika 
kommunfastigheter Aktiebolag (LKFAB). 

Ett annat syfte är att skapa goda förutsättningar 
för säker trafik på gång- och cykelvägar inom 
planområdet.  

2 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap 

miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hus-
hållning med mark- och vattenområden. Det finns inga riksintresseområden inom 
planområdet. Norr om planområdet finns väg 66 (Gamla Bangatan) och väg 50 
(Faluvägen) som är av riksintresse för kommunikation. 

3 Plandata 

3.1 Lägesbestämning 

Planområdet ligger i centrala Ludvika omedelbart söder om rondellen Blixt som 
är en nod för riksväg 66 och riksväg 50. Planen begränsas av Prästgårdsgatan i 
nordost, Ljunghällsvägen i söder, Eriksgatan i sydväst och Fredsgatan i nordväst. 

3.2 Areal 

Planområdet omfattar cirka 6,5 ha. 

3.3 Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Ludvika kommun, Ludvika kom-
munfastigheter Aktiebolag (LKFAB) och Food Folk Sverige AB, Se även 7.1.1. 

4 Tidigare ställningstaganden 

4.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger ingen särskilt använd-
ning för planområdet.  

4.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet berör flera detaljplaner och de är 137, 265, 370, 373 och 430. Detalj-
plan 137, som gäller för Kyrkskolan, Stadsparken och fastigheterna Anden 1 och 
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Anden 3, medger markanvändning A ”Allmänt ändamål” och Park med mera. 
Detaljplan 265, som gäller för fastigheten Hyttjärnen (Sporthallen) och Ugglan 3, 
medger markanvändning A ”Allmänt ändamål” och C ”Samlingslokaler” med 
mera. Detaljplan 430, som gäller delvis för fastigheten Hyttjärnen närmast ICA, 
medger markanvändning PY ”Parkering och idrottsändamål”. Detaljplan 370, 
som gäller för fastigheterna Ludvika 6:2 (McDonald’s), medger markanvändning 
C ”Centrum, restaurang”.   

4.3 Program för planområdet 

Inget program har upprättats för planområdet.  

4.4 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Undersökningen togs upp på startmötet1 för detaljplanen. Någon strategisk miljö-
bedömning2 bedömdes inte behövas.  

Följande talar emot att detaljplanen skulle medföra betydande miljöpåverkan3: 

 Ändringarna på allmän platsmark är i linje med gällande detaljplanen. 

 Detaljplanen berör bara redan ianspråktagen mark.  

 Detaljplanen tillåter inte industri eller annan miljöstörande verksamhet. 

Inget talar för att detaljplanen skulle medföra betydande miljöpåverkan. Det är be-
tydande miljöpåverkan som utlöser kravet på strategisk miljöbedömning.  

4.5 Kommunala beslut i övrigt 

Då Ludvika kommun är detaljplanens beställare, bedöms inget planbesked behö-
vas. Ett startmöte om detaljplanen hölls den 31 januari 2020 enligt kommunens 
rutiner och detta datum ansågs som startdatum för planering. 

5 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

5.1 Natur 

5.1.1 Mark och vegetation 

Stora delar av planområdet utgörs av hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser, 
gator och gång- och cykelvägar. Gräsbelagda ytor finns i Stadsparken och kring de 
befintliga byggnaderna med träd av olika slag, se även 6.3.2 Naturmiljö. Grusplan 
och grusgångar finns på Kyrkskolans skolgård. Marken i planområdets västra del 
är ganska plan, däremot lutar marken kraftigt i planområdets östra del mot Präst-
gårdsgatan med 5- 6 meter nivåskillnad.      

                                                 

1 Ett möte som enligt rutin hålls med berörda kommunala förvaltningar 

2 Plan- och bygglagen 4 kap 33b § och 34 § 

3 Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan el-
ler 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2 
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5.1.2 Geotekniska förhållanden 

Den ursprungliga marken inom området utgörs av morän enligt SGU:s kartvisare. 
I den östra delen av planområdet finns det inslag av silt. Marken bedöms utgöra 
fast mark i hela området, enligt samma källa. Jorddjupet uppskattas till 5-10 meter 
i den västra delen av området. Vid Kyrkskolan och Sporthallen varierar det mellan 
3 och 5 meter. Detta område är sannolikt utfyllt. 

Berggrunden består av ryolit, tidigare benämnd leptit, som är en sur metavulkanit.  

5.1.3 Förorenad mark 

Inga kända föroreningar finns i området. Planområdet ligger dock i tätortsmiljö. 
Det innebär att det kan ha funnits enstaka oljecisterner vid byggnader. Sannolikt 
förekommer områden med fyllnadsmassor med okänt innehåll. 

5.1.4 Radon 

Den ursprungliga marken är klassad som normalradonmark. Eftersom området 
till viss del är utfyllt är radonrisken ändå lokalt förhöjd. Radonsäkert byggande 
förordas därför.    

5.1.5 Risk för skred/höga vattenstånd 

Risken för skred och höga vattenstånd torde vara liten då området är så pass 
flackt i stora delar av planområdet. Höjdskillnaden är cirka 4 meter ner till sjön 
Väsman. Även risken för översvämning bedöms vara liten. 

5.1.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i planområdet.4 

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd.5 Det innebär att nyupptäckta forn-
lämningar skyddas automatiskt. Om man påträffar en fornlämning måste man 
därför omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen. 

5.2 Bebyggelseområden 

5.2.1 Bostäder 

Inga bostäder finns inom planområdet idag. Detaljplanen tillåter bostäder inom 
en del av planområdet som omfattas av fastigheterna Anden 1 och Anden 3 samt 
i en liten del av Ludvika 6:1 närmast Anden 1 och 3. Husen på fastigheterna An-
den 1 och Anden 3 byggdes och användes först som bostäder, senare tappade hu-
sen värdet som bostäder och användes sedan dess till annat ändamål. Området 
runt Anden 1, Anden 3 och Kyrkskolans skolgård upplevs otryggt på kvälls- och 
nattetid. Tryggheten kan förbättras genom att tillåta bostäder inom området, se 
även 5.7 Trygghet.  

                                                 

4 Riksantikvarieämbetets fornsök 

5 Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
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5.2.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Sporthallen, Kyrkskolan, öppna förskolan och familjecentralen VillGott och 
McDonald’s är planområdets arbetsplatser.  

5.2.3 Offentlig och kommersiell service 

Planområdets befintliga byggnader används till offentlig och kommersiell service. 
Mer offentlig och kommersiell service finns i närheten av planområdet.  

5.2.4 Tillgänglighet 

Tillgängligheten inom planområdet bedöms vara tillräcklig.  

5.2.5 Byggnadskultur 

Inom planområdet finns det flera 
byggnader av olika byggnadsstil och 
karaktärsdrag. McDonald´s restaurang 
ligger öster om Fredsgatan och bygg-
des vid slutet av 1990-talet. Trots 
byggnadens karaktärsdrag och färger, 
som är väl anpassade till omgiv-
ningen, bedöms byggnaden inte ha 
stort kulturhistoriskt värde. Sporthal-
len ligger väster om Prästgårdsgatan 
och byggdes på 1960-talet med mo-
derna karaktärsdrag och bedöms inte 
ha stort kulturhistoriskt värde. Kyrk-
skolan ligger väster om Prästgårdsga-
tan och byggdes 1951 efter att en äldre 
byggnad hade rivits. Fyra byggnader 
kan ha större betydelse för områdets 
byggnadskultur utifrån de kulturhisto-
riska värdena som är klassificerade i en 
kulturhistorisk inventering6 genom-
förd av Dalarnas museum 1982. De 
byggnaderna är Gamla Kyrksko-
lan/Ludvika skola, Ugglan 3, Anden 1 
och Anden 3.  

Ludvika skola/Gamla Kyrkskolan/ ligger norr om Ljunghällsvägen, öster om 
Eriksgatan och söder om Kyrkskolan, ritad av arkitekten Erik Lallerstedt 1903 
och inrymmer den öppna förskolan och familjecentralen VillGott i dagens läge. 
Byggnaden består av 2 plan med konstruktion av tegel, sockel av slätputsad ce-
mentbetong och gulbrun fasad med mönstrad slätputs. Taket är valmat sadeltak 
med röd ståndfalsad plåt och gröna foder. Flera inre förändringar har skett under 
flera ombyggnadsåtgärder mellan 1941 och 1954, men någon yttre förändring har 
däremot inte skett, se (Byggnadsinventering, 1982). Byggnaden finns med i gäl-
lande detaljplan 137 från 1969 och har ingen skyddsbestämmelse. Byggnaden ska 

                                                 

6 Byggnadsinventering i Ludvika och Grängesberg, Dalarnas museum 1982 
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bevaras och dess yttre karaktär får inte förvanskas vid eventuell renovering, därför 
gavs en skyddsbestämmelse q och rivnings förbud r. Takets färg har släppt, det 
behöver målas om. 

 

Ludvika skola/Gamla Kyrkskolan 

Ugglan 3 ligger vid Tingshusgatan mellan Sporthallen och McDonald’s och an-
vänds som fritidsgård; samlingslokaler enligt gällande detaljplan. Huset bygg-
des/ritades av arkitekterna Högström och Ekman 1913 och består av 1,5 plan i 
stensockel, gulputsad fasad och rött helvalmat mansardtak. Huset byggdes om in-
ternt 1974. Fasaderna är oförändrade med ursprungliga spröjsade fönster, se 
(Byggnadsinventering, 1982). Byggnaden är redan skyddad med skyddsbestäm-
melse q för dess yttre form och allmänna karaktär som ej får förvanskas, enligt 
gällande detaljplan 265 upprättad 1985. Byggnaden får ytterligare skydd genom 
planbestämmelsen rivnings förbud r i denna detaljplan.  

 

Huset på fastigheten Ugglan 3 
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Anden 1 ligger mellan 
Kyrkskolan och Stadspar-
ken, cirka 50 meter norr 
om Eriksgatan. Huset 
byggdes/ritades av arki-
tekten Gustav Björkman 
1922, av 1,5 plan i trä. 
Byggnaden består av grå 
spritputsad sockel, ljusgrå 
reveterad fasad, brun stå-
ende panel med locklister 
och rött tegelsadeltak. En 
balkong finns ovanför en-
trén på östra fasaden, 
burspråk med balkong på 
södra gaveln och burspråk på norra gaveln. Utsmyckningsdetaljer (Gesims) skiljer 
mellan fasadens övre- och nedre del. Ett garage lades till 1959 och revs 2006, se 
(Byggnadsinventering, 1982). Huset byggdes om 1980 och anpassades för en ny 
användning som fritidshem. Numera används byggnaden som ett kontor för en 
kommunal verksamhet. Huset och dess nationalromantiska drag är intakt med ur-
sprungliga fönster, dörrar, fasad och färgsättning och bör därför bevaras genom 
skyddsbestämmelse q. 

Anden 3 ligger mellan 

Kyrkskolan och Stadspar-

ken strax norr om Eriks-

gatan. Huset byggdes 

1914 av byggherren 

J.E:son Lundén och be-

står av 2 plan i grå sprit-

putsad sockel, varmt grå-

vit fasad av stående panel 

med locklister, vita snick-

erier och svarta smides-

räcken på balkongen; och 

rött tegelsadeltak. Omdis-

ponering av rum och höj-

ning av yttertaket har skett under ombyggnad 1929, då huset fick nuvarande ka-

raktär. En annan ombyggnad genomfördes 1968 som ledde till annan omdispone-

ring av rum. Trots tidigare förändringar har byggnaden karaktär enligt kulturhisto-

risk inventeringen7. Fasadens vita snickerier bör behandlas varsamt vid eventuell 

renovering enligt planbestämmelse k.  

                                                 

7 Byggnadsinventering i Ludvika och Grängesberg, Dalarnas museum 1982 
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5.2.6 Gestaltning 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på plat-
sen och intresset av en god helhetsverkan. Byggnaderna ska ha en god form-, 
färg- och materialverkan.8 

Hela planområdet är redan exploaterad mark, ett nytt byggnadsverk inom plan-
området är således inte aktuellt i dagens läge. Renoveringar, ombyggnader och 
komplementbyggnader kan komma vid behov. Kulturhistoriska värden ska värnas 
vid eventuell renovering eller ombyggnad9.  

Ett undantag berör fastigheterna Anden 1 och Anden 3 samt en mindre del av 
Ludvika 6:1 närmast Anden 1 och Anden 3 som kan tillåtas för centrumändamål, 
bostäder och skola. Vid eventuell exploatering inom detta område ska allmänna 
byggregler tillämpas, hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden inom fas-
tigheten Anden 1 och parkeringsbehov uppfyllas enligt parkeringsnormen.  

Vid eventuell ombyggnad av en GC-väg och/eller parkering ska hänsyn tas till na-
turvärden för de biotopskyddade alléerna enligt miljöbalken.   

Delar av planområdet -befintliga byggnader, parkering, vägar och GC-vägar - 
stämmer inte överens med gällande detaljplaner och de har dessutom ingen bety-
delse för detaljplanens syfte. De togs med i denna detaljplan, dels för att de ska 
kunna rättas till, dels så att de gamla detaljplanerna kan upphävas inom planområ-
det när denna detaljplan vinner laga kraft.      

5.3 Friytor 

5.3.1 Lek och rekreation 

En ny lekplats uppfördes 2019 inom Stadsparken istället för den gamla som revs. 
Flera möjligheter för lek och rekreation finns inom Kyrkskolans skolgård, Stads-
parken och Sporthallen.  

 
Nya lekplatsen i Stadsparken 

                                                 

8 Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 1 § pkt 2 

9 Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 13 § 
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5.3.2 Naturmiljö 

Stora delar av planområdet är belagda med 
gräsmattor med häckar/buskar. Kvarvarande 
stora, äldre ädellövträd och fruktträd finns 
inom Stadsparken, Kyrkskolan och inom fas-
tigheterna Anden 1 och Anden 3 och de ska 
vårdas ömt.  

Biotopskyddade alléer finns längs gatorna, på 
Prästgårdsvägen (12 oxlar), på Fredsgatan (10 
lindar), Eriksgatan (5 oxlar) och Tingshusga-
tan (5 oxlar), enligt en inventering från 2018. 
Minst tre träd av de alléerna saknas i dag på 
grund av olika skäl, de kommer att ersättas 
med nya planterade träd.       

5.4 Vattenområden 

Det finns inget öppet vatten inom eller i närheten till planområdet. 

5.5 Gator och trafik 

5.5.1 Gatunät, gång- cykel- och mopedtrafik 

Eftersom planområdet ingår i centrumrutnät så omges det av gator för alla trafik-
slag. Trottoarer finns överallt längs Fredsgatan, Eriksgatan, Tingshusgatan, Ljung-
hällsvägen och Prästgårdsgatan. Separata cykelbanor finns längs Fredsgatan, Er-
iksgatan och Ljunghällsvägen. Hastigheten är begränsad till 40 km/h förutom vid 
Kyrkskolan under skoltid, då den är 30 km/h. Trafikmätningar har visat att has-
tigheten som regel är lägre än 40 km/h i centrum. Gångstråk i stadsparken har 
inte markerats som gång- och cykelvägar eftersom de ingår i parkens utformning.    

   

Nya gångstråk i Stadsparken   

5.5.2 Kollektivtrafik 

Busslinjer trafikerar Eriksgatan, Fredsgatan och Tingshusgatan. Resecentrum, 
med både järnvägsstation och busstation, finns på 300 m avstånd från planområ-
det och 500 m avstånd från Kyrkskolan och Sporthallen.   

 

Lindallé, Fredsgatan 
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5.5.3 Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering för personal och besökare finns öster om Sporthallen och Kyrkskolan. 
Parkering för allmänheten finns i närheten till Kyrkskolan och sporthallen samt i 
Stadsparken. Nuvarande parkeringsantal inom fastigheten Hyttjärnen 1 bedöms 
inte vara tillräckligt för sporthallens behov enligt kommunens parkeringsnorm 
som finns på Ludvika kommuns webbsida10. Delar av allmänna parkeringsplatser i 
sporthallens närområde ändras till kvartersmark så att sporthallens parkeringsbe-
hov kan tillgodoses och ”att de inte utnyttjas som dagparkeringar”11.   

 

Allmänparkering väster om Stadsparken     

Utfarter och varumottag finns mot gatorna Ljunghällsvägen, Prästgårdsgatan och 
Tingshusvägen. En tillfart vid sporthallens sydöstra hörn som används vid bland 
annat klorfyllning och leverans av varor, behöver flyttas norr åt med hänsyn till 
att tillfarten ska placeras och utformas enligt verksamhetens behov.  

En tillfart mot Eriksgatan behövs anordnas eftersom fastigheten Anden 1 inte har 
någon tillfart idag.  

5.6 Trygghet 

Den upplevda tryggheten är beroende av långa siktlinjer i ett sammanhängande 
system som ger god orienterbarhet, samt god belysning av såväl gator som gång- 
och cykelstråk. De omgivande gatorna runt planområdet är mycket väl integrerade 
i staden, med långa siktlinjer, särskilt Fredsgatan och Eriksgatan12. Detta gör dem 
trygga genom att de är befolkade för det mesta. Chansen är stor att det finns flera 
människor på gatorna även om man går där på udda tider. Även belysningen är 
god.  

Levande aktiviteter till sen kväll i planområdets olika byggnader med bra belys-
ning på gator, parkeringar och byggnader ökar känslan av trygghet på stadsrum-
met mellan Sporthallen, Kyrkskolan och Stadsparken. Genom att detaljplanen till-
låter bostäder förbättras områdets förutsättningar för trygghet. Vid ombyggnad 

                                                 

10 Parkeringsnorm (2017), www.ludvika.se 

11 Parkeringsstrategi, Ludvika centrum 2013 reviderad 2015 

12 Ludvika – Space syntax-analys Ludvika tätort 2016, Spacescape april 2017, och Stadsrumspot-
ential för upplevd trygghet i Ludvika, Spacescape i oktober 2009  
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för delar av Stadsparken har flera buskar tagits bort som en trygghetsskapande åt-
gärd.   

Ett av detaljplanens syfte är att skapa goda förutsättningar för säker trafik på 
gång- och cykelvägar inom planområdet. Biltrafik kommer att korsa gång- och cy-
keltrafik på flera ställen av planområdet. En trafiksäker situation säkerställs genom 
bland annat att ett utfartsförbud införs vid sydöstra hörnet av Sporthallen, där en 
infart till varumottag ska dras längre bort från GC-vägen.   

5.7 Störningar 

5.7.1 Buller 

Inga byggnader inom planområdet används idag som bostäder. Två befintliga små 
hus som befinner sig inom fastigheterna Anden 1 och Anden 3 samt en liten del 
av fastigheten Ludvika 6:1 kan tillåtas för bostäder enligt den nya detaljplanen. 
Trafikbuller från Eriksgatan stör möjligen Anden 3 och delar av fastigheten Lud-
vika 6:1. En preliminär bullerberäkning har gjorts enligt trafikflöde13 på Eriksga-
tan och visade följande nivåer vid närmaste befintliga fasad på fastigheten Anden 
3: 50 dBA ekvivalent, max 67 dBA och 52 dBA ekvivalent, max 67 dBA kan på-
träffas på 2 m respektive 5 m mottagningshöjd. Ljudnivå av 60 dBA ekvivalent, 
kan påträffas vid 5 meters avstånd från vägens mitt, se även bilaga1 bullerberäk-
ning. Detta innebär att det befintliga huset samt eventuella nya hus klarar kraven i 
bullerförordningen14. Eventuell uteplats på användningsområde CBS utan någon 
skyddsåtgärd kan placeras på minst 24 m avstånd från vägens mitt.   

 

Illustration av bullerberäkning – ekvivalent nivå 

Anden 1 störs ej av trafikbuller, däremot störs fastigheten förmodligen av hög 
ljudnivå som förekommer från skolgården. Ljudnivå i det här fallet är omätbar 
och tillfällig.   

                                                 

13 PM Bullerutredning DP Ludvika Svanen & Pluto, Sweco 2018-07-10  

14 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2017:359  
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En liten remsa av skolgården är bullerstörd enligt bullerberäkningen, denna 
del/remsa används som en lekplats och skolentré, resten av skolgården är tystare 
och klarar kraven i bullerförordning.    

5.7.2 Luft 

Gällande miljökvalitetsnormer och miljömål för luft uppfylls. Ludvika tätort hör 
till de tätorter som har bäst luftkvalitet i länet15. Mätstationen var placerad i kvar-
teret Heimdal, på andra sidan Fredsgatan.  

5.7.3 Sanitära förhållanden 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avloppssystem.  

5.7.4 Skyddsanordningar 

Inget krav på skyddsanordningar inom planområdet. 

5.7.5 Farligt gods 

Både riksväg 50 och 66 är led för farligt gods och de passerar norr om planområ-
det och korsas vid rondellen Blixt. Rondellen ligger som närmast cirka 40 m från 
planområdet och 90 m från sporthallens närmaste fasad som har inget fönster 
viktiga dörrar mot rondellen. Det finns dessutom nivåskillnad mellan rondellen 
och marken på planområdet. Hastigheten på riksvägarna är begränsad till 40 
km/h.  

 

Mellan riksvägarna och planområdet finns bland annat räddningstjänstens station 
och en skulptur, i form av en jättestor transformatorlåda, som nyligen placerades i 
Sockenstugeparken som ligger mellan planområdet och riksväg 50. Både rädd-
ningstjänstens station och skulpturen/transformatorlådan avskärmar planområdet 

                                                 

15 Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter perioden 2001-2006, Länsstyrelsens Dalarnas län, Miljö-
vårdsenheten, Rapport 2007:06 
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från riksvägarna. Enligt Länsstyrelsens vägledning16 ska en kvalitativ riskanalys gö-
ras om vissa skyddsavstånd inte kan hållas till leder för farligt gods. De avstånd 
som anges i vägledningen förutsätter att transportflödet av farligt gods är högt, att 
hastigheten på leden för farligt gods är 90-110 km/h och att det inte finns några 
barriärer eller nivåskillnader som skärmar av leden från planområdet. Den di-
mensionerade risken är att en tankbil med petroleumprodukter fattar eld. Detta 
kan tänkas ske till följd av kollision och/eller avkörning. Vissa andra typer av far-
ligt gods kan vara farligare, men petroleumprodukter är mera vanligt och räknas 
därför som den dimensionerade risken. 

Riskbedömning 

Rondellen är som närmast ca 40 m från planområdet, hastigheten är 40 km/h. 
Ingen ny byggnad kommer att uppföras inom 40-150 m avstånd från rondellen. 
Sporthallen är en befintlig byggnad som ligger ca 90 m från rondellen och har 
inget fönster mot rondellen. Nivåskillnad mellan rondellen och marken på plan-
området gör det svårt/omöjligt för en långtradare att nå byggnaden vid en olycka. 
Byggnaden används som besöksanläggning/idrottsplats utan betydande åskådar-
plats. Marken på planområdets norra del används bara som park, vägar, parkering 
och återvinningsstation. 

Hastigheten, avstånd, avskärmande byggnader, sporthallens täta fasad mot leden 
och nivåskillnader gör att risken att byggnader, eller de människor som vistas i 
byggnaden, kommer till skada vid en farligt gods olycka, är mycket liten. 

Kommunen bedömning är att planområdets bestämmelser med god marginal 
uppfyller kraven i Länsstyrelsens vägledning om farligt gods.    

5.7.6 Räddningstjänstens insatstid 

Insatstiden är under tio minuter. I praktiken kan tiden bli kortare eftersom Rädd-
ningstjänstens station ligger mycket nära Sporthallen. Åtkomligheten för rädd-
ningstjänsten ska beaktas i samband med nybyggnation eller vid ombyggnad av 
befintliga byggnader17.  

5.8 Teknisk försörjning 

5.8.1 Vatten och avlopp 

Planområdet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.  

Tillgängligheten till brandvatten finns inom och kring planområdet. Brandvatten-
försörjning ska utökas och anpassas till ny plan enligt Räddningstjänsten Dala 
Mitt. Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 1200 liter per minut 
med ett maximalt inbördes avstånd av 150 meter. 

                                                 

16 ”Farligt gods, riskhantering i fysisk planering” – Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-06 

17 Regler om detta finns i Boverkets byggregler (BBR) 
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5.8.2 Dagvatten 

Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
(VA). Dagvattenledningar finns redan längs gatorna runt planområdet, och detalj-
planen medför ingen ändring som påverkar dagvatten tillstånd på något sätt.   

5.8.3 Värme 

Fjärrvärmeledningar finns nedgrävda inom planområdet.  

5.8.4 El 

El och gatubelysning finns redan på plats. 

5.8.5 Bredband 

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

5.8.6 Avfall 

Kommunal sophämtning finns i området. Återvinningsstation finns inom plan-
området. Återvinningscentral finns i Björnhyttan. 

5.9 Barnperspektiv 

Planområdets olika delar erbjuder fler aktiviteter för barn och ungdomar likaså 
vuxna. Sporthallen, Kyrkskolan och Stadsparken är några av stadens huvudmål-
punkter, där barn och ungdomar kan hitta plats för lek, glädje och lärande i en 
trevlig och trygg miljö. Goda möjligheter för gång- och cykeltrafik finns inom och 
kring planområdet. Eftersom bilvägar korsar gång- och cykelvägar på flera ställen 
inom och kring planområdet är det viktigt att skapa en trafiksäker situation för 
gång- och cykeltrafikanter, men även för biltrafikanter. En bra belysning på gång- 
och cykelvägar med raka siktlinjer ökar tryggheten på gång- och cykelstråk särskilt 
för barn och ungdomar, se även 6.7 Trygghet.      

5.10 Konsekvenser och överväganden 

De nya förutsättningarna som planen medger, kommer inte att leda till förändring 
på kommunala verksamheter inom planområdet. Sporthallen och Kyrkskolan 
kommer att fortsätter som tidigare. Fastigheterna Hyttjärnen 1 och delar av Lud-
vika 6:1 kommer att regleras med antigen fastigheten Anden 1 eller fastigheten 
Ugglan 3 när denna plan vinner laga kraft. Parkeringar för allmänheten kommer 
att ändras till kvartersmark så att de kopplas till aktuell verksamhet inom fastig-
heten Hyttjärnen 1. Flexibiliteten ökas så att byggnader kan användas på flera sätt. 

Utfartsförbud föreslås anläggas vid sporthallens sydöstra hörn vilket innebär att 
den befintliga varumottagningen behöver flyttas/dras norr åt. 

En återvinningsstation ligger inom allmänplats (GATA) med giltigt bygglov, 
denna låg inom kvartersmark enligt gällande detaljplan.       
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6 Genomförande 

6.1 Fastighetsrättsliga frågor 

6.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Ludvika 6:1; Ludvika Hyttjärnen 1, ägs av Ludvika kommun. Ugglan 3; Anden 1; 
Anden 3 ägs av Ludvika Kommunfastigheter AB. Ludvika 6:2, ägare Food Folk 
Sverige AB.  

6.1.2 Fastighetsbildning 

Beskrivning går från norr till söder enligt plankartan. 

Inom planområdet, norr och väster om sporthallen finns parkeringsplatser på fas-
tigheten Ludvika 6:1. Parkeringsplatserna kan utgöra parkeringsplats till den fas-
tighet som har störst behov av den eller delas. Tillgång till parkeringen säkerställs 
antingen via servitut alternativt fastighetsreglering. Ludvika 6:2 berörs inte mer än 
att en remsa av Ludvika 6:1 kan regleras till fastigheten.   

Fastigheten Hyttjärnen 1, utgörs av sporthallen och för att få en bättre anpassad 
fastighet, regleras mark från Ludvika 6:1 till Hyttjärnen 1. 

Skolområdet markerat med, SRC, kommer att avstyckas och fastighetsregleras 
från, Ludvika 6:1, till lämplig fastighet. 

Till Anden 1 säkerställs väg från Eriksgatan via servitut alternativt fastighetsregle-
ring. Vägen kan även utgöra tillfartsväg till Anden 3.  

Den som är fastighetsägare och har störst nytta av fastighetsregleringen eventuellt 
servitutsbildning står också för kostnaden av denna. 

Fastighetsbildningen prövas av berörda myndigheter innan detaljplanens anta-
gande och efter ansökan av berörda sakägare för genomförandet av planens in-
tentioner. För eventuell fastighetsreglering eller servitutsbildning svarar Lantmäte-
riet för ett slutligt godkännande. 

6.1.3 Upphävande av fastighetsplaner 

Denna fastighetsplan upphävs i sin helhet: 

Hyttjärnen 1 (2085K-A500:II) 

6.2 Kvartersmark 

Byggande och iordningställande av anläggningar och/eller hus inom kvartersmark 
åvilar den enskilde fastighetsägaren. 

6.3 Allmän platsmark 

Ludvika kommun står för iordningsställande av allmän platsmark inom planområ-
det. 

I övrigt är berörs inte allmän platsmark i någon större omfattning inom planom-
rådet då den är befintlig. 
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6.4 Organisatoriska frågor 

6.4.1 Planförfarande 

Planarbetet inleds med standardplanförfarande. Efter samrådet kan det övergå i 
utökad planförfarande beroende på inkomna yttranden. 

6.4.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 

Kommunen är huvudman för i detaljplanen ingående allmän platsmark. 

6.4.3 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) skall anges en genom- 
förandetid inom vilken detaljplanen skall vara genomförd. 
 
För denna plan föreslås en genomförandetid av tio (10) år. 

6.5 Ekonomiska frågor 

Kostnader för genomförande på kvartersmark åvilar som huvudprincip den en-
skilde fastighetsägaren.  

6.6 Tidplan 

Startmöte   januari 2020 

Samråd  mars-april 2020 

Granskning  maj-juni 2020 

Antagande  augusti 2020 

Laga kraft  september 2020 

7 Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av planeringsenheten. Kontakter har under planarbe-
tets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter.  

 

 

Johanna Ingre Anas Skaef 
planeringschef planarkitekt – handläggare 


