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Hur vill vi att kommunen ska se ut som vi 
vill bo och verka i? 
 
Ludvika har bra möjligheter att utvecklas till en riktigt bra boendekommun. Här finns en levande stadskärna för de som vill bo i 
en mindre stad. Här finns mindre samhällen och tätorter och här finns en landsbygd med enskilda gårdar. Den rika variationen av 
boendemiljöer och olika boendeformer är en stor tillgång, som kan utvecklas ytterligare. Överallt i kommunen finns 
dessutom närhet till både vatten och grönska.

För att utveckla Ludvika som boendeort behövs både nybyggnationer och förbättring av befintligt bostadsbestånd. 
Förslaget till översiktsplan reglerar framförallt var den framtida bebyggelsen ska ske, men också andra frågor som 
berör den fysiska miljön. En översiktsplan är vägledande för beslut om kommunens långsiktiga användning av mark- 
och vattenområden och blir därmed mycket avgörande för kommunens framtida utveckling. Givetvis har även andra 
frågor än markanvändning och fysik utformning stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun. Att det är rent och 
snyggt, tryggt och lugnt är minst lika viktigt som själva bostäderna.

Genom de förslag som ingår i översiktsplanen vill vi skapa förutsättningar för en stor variation i utbudet av attrak-
tiva boendemiljöer samtidigt som vi tar ansvar för för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Inom kommunen 
ska det finnas ett varierat utbud som väl motsvarar önskemålen om boende hos oss som bor här och inflyttare till 
kommunen. För en hållbar samhällsutveckling ska planering av nya bostäder och områden präglas av miljöhänsyn 
och tillvaratagande av befintliga kvaliteter i den fysiska miljön.
Den här översiktsplanen har tagits fram efter samråd med bland annat allmänhet, politiker och myndigheter för 
att få en bred förankring i kommunen och på följande sidor kan du se slutresultatet.

Maria Strömkvist
Kommunstyrelsens ordförande Ludvika

Hur ska kommunen utvecklas så att alla känner sig stolta, mår bra ocH är trygga?
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I detta kapitel beskrivs syftet med en översiktsplan, hur den används och hur den tagits fram. 
Dessutom redovisas ställningstagande till kommunala och regionala planer, program och mål som 
särskilt berör översiktsplaneringen.

I detta kapitel beskrivs Ludvika kommun och vilka utmaningar kommunen står inför. Här 
beskrivs också vision 2020 och övergripande mål för Ludvika kommun, samt utgångspunkter 
för översiktsplanen.

Detta kapitel beskriver viljeinriktningar för mark och vattenanvändningen. Bland annat redo-
visas principer för bebyggelseutveckling och LIS-områden.

I detta kapitel behandlas kommunens ställningstaganden tema för tema. Här beskrivs bland 
annat kommunens ställning till riksintressen, service på landsbygden och bostadsförsörjning 
etc. Varje avsnitt avslutas med viljeinriktning och effekter för respektive tema.

I detta kapitel sammanfattas kommunens ställningstaganden geografiskt för varje ort. Varje 
avsnitt avslutas med viljeinriktning och effekter för respektive ort.



InLeDnIng
I detta kapitel beskrivs syftet med en översiktsplan, hur den används och hur den 
tagits fram. Dessutom redovisas ställningstagande till kommunala och regionala 
planer, program och mål som särskilt berör översiktsplaneringen.1
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VAD Är en ÖVersIKtsPLAn?
enligt plan- och bygglagen (pBl) ska varje kommun ha en aktuell 
kommuntäckande översiktsplan där kommunen anger hur riksintressen, 
miljökvalitetsnormer och andra allmänna intressen ska tillgodoses.
Översiktsplanens målsättning är att skapa förutsättningar för en god 
livsmiljö, nu och i framtiden genom att använda mark och vatten på ett 
sätt som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov. Översiktsplanen är ett strategiskt planeringsinstrument som 
behandlar långsiktiga förändringar och har därför ett långt tidsperspektiv, 
ca 10-20 år.
Översiktsplanen är kommunens vision för dess framtida utveckling och 
avsiktsförklaring av den fysiska miljön. den ska vägleda hur mark- och 
vattenområden ska användas i kommunen, samt hur den bebyggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanens vision behandlar hela 
kommunen, både privat och kommunal mark. 
Beslut om tillstånd enligt plan- och bygglagen ska grundas på lämplig 
mark- och vattenanvändning. i översiktsplanen anges allmänna intressen 
och ställningstagande om hur dessa vägs mot varandra. planen är därför 
vägledande för beslut om användningen av mark- och vattenområden. 
vid bedömning av varje enskilt ärende kan i planen redovisade allmänna 
intressen vägas mot de enskilda intressen som finns i ärendet.
Översiktsplanens utformning grundas på övergripande sociala, ekologiska 
och samhällsekonomiska aspekter som vägs mot varandra och som främjar 
en långsiktig god hushållning av mark och vatten. 
kommuninvånare, markägare, myndigheter och andra intressenter får 
ur översiktsplanen information om avsedd mark- och vattenanvändning, 
i stora drag. i många fall måste översiktsplanens syften säkerställas med 
rättsverkande planer och bestämmelser, eftersom planen i sig själv inte är 
juridiskt bindande.
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ArBetet MeD ÖVersIKtsPLAnen 
i plan- och bygglagen står det att översiktsplanen ska vara aktuell. ludvika 
kommuns tidigare översiktsplan antogs 1990 och mycket har hänt sedan 
dess. under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om 
översiktsplanen är aktuell, senaste aktualitetsförklaringen var 2010. 
kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret (mark- och 
planeringsenheten) i uppdrag att revidera 1990-års översiktsplan. arbetet 
med översiktsplanen har bedrivits av tjänstemän på planeringsenheten 
samhällsbyggnadsförvaltningen (tidigare mark- och planeringsenheten och 
miljö- och byggkontoret). styrgrupp för arbetet har varit planberedningen. 
en politisk visionsgrupp har också funnits med representanter för varje 
parti.
processen att ta fram en översiktsplan är reglerad i plan och bygglagen 
och består av flera steg - planförslag, samråd, utställning, antagande och 
aktualitetsprövning. en översikt hur arbetet bedrivits kan ses i figuren. 
redan under framtagandet av planförslaget har exempelvis tjänstemän från 
olika förvaltningar, byalag, politiker, näringsliv, skola och föreningar varit 
med och tyckt till. 
under juli-september 2012 skedde samrådet för översiktsplanen. i detta 
skede besökte arbetsgruppen olika marknader och evenemang, men också 
olika föreningar, för att få in synpunkter. 91 skriftliga synpunkter kom in 
under samrådstiden.
arbetsgruppen började sedan jobbet med att revidera förslaget efter de 
synpunkter som kommit in och arbetade fram ett nytt förslag för den 
utställning som ägde rum februari-april 2013. 18 synpunkter kom in under 
utställningsskedet.
Översiktsplanen antogs augusti 2013.

PLAn-
fÖrsLAg

sAMråD

UtstÄLLnIng

AntAgAnDe

Översiktsplaneprocessen

LAgA KrAft

fÄrDIg PLAn!
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KOMMUnAL PLAnerIng

Översiktlig planering

Översiktsplanen ger, som namnet anger, endast en 
mycket översiktlig bild av kommunens framtida 
utseende. för att få en mera detaljerad bild, som 
stöd för ställningstagande i enskilda ärenden, 
fordras detaljerade beskrivningar, både av olika 
ämnesområden och av olika geografiska områden.
en översiktsplan är vägledande för olika typer 
av beslut, men är inte juridiskt bindande för 
kommunala eller privata intressen. 

Fördjupning/tillägg av översiktsplanen

ibland kan det krävas en ökad detaljeringsnivå 
för att rätt kunna belysa ett geografiskt områdes 
förutsättningar eller ett avgränsat ämnesområde 
och då görs en fördjupning av översiktsplanen 
(föp) eller ett tematiskt tillägg. en fördjupning/
tillägg har samma krav på innehåll och förfarande 
som den kommunomfattande planen. 
i ludvika kommun har vissa områdesplaner 
antagits som fördjupningar av översiktsplanen 
i enlighet med pBl. som kommunalt 
beslutsunderlag är en fördjupning likställd med 
den kommunövergripande översiktsplan.
i översiktsplanen tar kommunen ställning till 
vilka andra planer, program och strategier som 
bör revideras, upphävas eller som ska anses vara 
gällande även i fortsättningen. 
fördjupningar som ska tas bort upphör gälla 
när planen antas. de fördjupningar som 
översiktsplanen menar ska revideras gäller tills 
revidering är gjord men översiktsplanen fungerar 
som vägledning för revideringen och beskriver 
vilka frågor som är viktiga att beakta. några 

konflikter uppstår dock där planer behöver 
revideras men ändå ska anses gällande tills ny 
plan är upprättad.
i fördjupning räfsnäs har ett område utpekats 
som naturområde. delar av området föreslås 
som bostäder i förslaget till kommuntäckande 
översiktsplan.  
i översiktsplanen pekas ett lis-område 
ut i sunnansjö. fördjupningen som finns 
över området säger konferensanläggning. 
Översiktsplanen säger bostäder.
i fördjupningen för Grangärde föreslås 
jordbruksändamål, där denna översiktsplan säger 
bostäder. 
i finnäset kan konflikt uppstå mellan 
bostadsområden och gruvverksamhet. 
fördjupningen anses gällande men utredningar 
måste göras för att se hur bostäder och ev. 
gruvverksamhet kan samverka.
där konflikter finns är det kommuntäckande 
översiktsplanen som är styrande.
Geografiska fördjupningar beskrivs i tabeller på 
nästkommande sidor och visas i karta på sid 8.

Detaljplaner

detaljplan upprättas när t.ex. ny bebyggelse 
med stor omgivningspåverkan är aktuell. i 
detaljplanen bevakas samtliga intressen, allmänna 
som enskilda. stadsplaner och byggnadsplaner 
före 1987 betraktas som detaljplaner. de flesta 
tätorter i kommunen är delvis detaljplanelagda. 
detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument.

områDesbestämmelser

områdesbestämmelser ska antas om kommunen 
vill säkerställa ett syfte i översiktsplanen inom 

sAMBAnD MeD AnnAn PLAnerIng 
ett begränsat område som inte har detaljplan. 
områdesbestämmelserna har samma karaktär 
som detaljplanebestämmelser men är tänkta att 
reglera endast ett begränsat antal frågor. samma 
förfaranderegler gäller som för detaljplan.
i vissa fall behövs noggrannare regler för 
bebyggelse, vanligen av kulturvårdsskäl, även 
om nyexploatering inte förekommer. i dessa fall 
bör områdesbestämmelser upprättas som ger 
önskvärda upplysningar om hur bebyggelsefrågor 
med mera ska hanteras.

tillämpningar

Generellt tillämpas följande regler:
Bebyggelse och anläggningar inom angivna 
tätorter och de arealer som angivits som 
intressanta för tätorters utveckling ska tillkomma 
genom planläggning. annan prövningsgrund kan 
väljas för enstaka objekt om detta kan ske utan 
olägenhet för den framtida utvecklingen.
Bebyggelse och anläggningar utanför 
tätortsområdena ska tillkomma genom en 
lokaliseringsprövning, som kan ske med eller utan 
planläggning. vid lokaliseringsprövningen ska det 
enskilda intresset vägas mot de allmänna intressen 
som tas upp i denna översiktsplan respektive de 
fördjupningar av översiktsplanen som antas av 
kommunfullmäktige.

anDra  lokala planer ocH policys

det finns också andra planer och policys som 
påverkar den kommunala planeringen. dessa 
redovisas på kommande sidor tillsammans med 
fördjupningar.
Geografiska fördjupningar visas i karta  på sid 8



INLEDNING 5

FÖrDjupningar/tematiskt tillägg av Översiktsplanen

fördjupningar som ska fortsätta gälla efter antagande av översiktsplan.

Område Antagen Frågor Åtgärd

1.Björnhyttan 1975 avfallsanläggning ingen

3. orrberget- 
stensvedsberget 2008 vindkraft ingen

4. fjällberget - saxberget 2007 vindkraft ingen

5. säfsen/säfsnäs 2011 fritid- och 
rekreationsområde ingen

6. tematiskt tillägg  
vindkraft 2010 vindkraft ingen

7. källfallet 2011 riksintresse ingen

lokala planer, program ocH FÖrDjupningar*

*Observera att fler fördjupningar, planer och program kan tillkomma efter översiktsplanens antagande.

antagna planer som bÖr reviDeras

fördjupningar och områdesplaner som antagits som fördjupning av 
översiktsplanen som bör revideras och därefter bli föremål för nytt beslut i 
kommunfullmäktige. planerna anses gällande till revidering.

NR Område Antagen Frågor

2. Gonäs 1997 samhälle , bostäder

8 finnäset, lyviksberget 
samt del av skepparberget.

1994 riksvägsreservatet, 
malmbrytning

9 ludvika flygplats 1981 ny status 

10 saxdalen 1978 kulturmiljö, handel, 
idrott, verksamheter

11 knutsbo 1978 
1979

detaljplanelagt, 
grönområde

12 klenshyttan 1978 kultur, va, buller, 
utbyggnadsmöjligheter

13 västansjö 1980 kultur, natur, bostäder, 
jordbruk, va

14 Grangärde kyrkby 1979 riksintresse Bysjön och 
kulturfrågor, bostäder

15 sunnansjö 1999 samhälle, riksintresse för 
naturvård och planerade 
gång- och cykelvägar är 
inte med i planen.

16 Gräsberg 1983 rv, va

17 Blötberget 1986 malmbrytning

18 räfsnäs 1998 rekreationsområde

plan saknas men bÖr upprättas

Område Frågor Åtgärd

Grängesberg Hela orten väg 50, entré, centrum, 
väster, gruvverksamhet, järnväg

föp upprättas

finnmarksbyarna, 
fäbodar

kultur, natur tematiskt tillägg 
upprättas

dagkarlsbo va-frågor, reglering av 
bostadsbyggande

föp upprättas

ludvika tätort trafik, näringsliv, bostäder, 
grönstruktur

föp upprättas
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planer/program som uppHävs

Område Antagen Motiv Åtgärd
norrbo 1980 riksintresse natur upphävs
Grängesbergs gruvområde 1990 ny plan för hela Grängesberg ska upprättas; malmbrytning, kultur, 

riksväg, centrum
upphävs

sörvik 1986 finns utbyggnadsmöjligheter ska den revideras, annars utgå upphävs
dagkarlsbo 1977 Bostadsbyggande upphävs
persbo 1983 rv, va upphävs
fritidsland Bergslagen 1984 inaktuell upphävs
Grängesberg, norra 1987 ny plan för hela Grängesberg görs. upphävs
väsmanstranden 1985 nya förutsättningar upphävs
program för utveckling av 
ludvika stads gång- och 
cykelvägnät och tillgång till 
naturmarker

1995 rev. 
1996

inaktuell upphävs
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anDra program som bÖr upprättas

ludvika trafikplan/strategi
program för kulturmiljövård
Bostadsprogram
kollektivtrafikplan
Grönstrukturplan 
vattenplan
Bredbandsstrategi

antagna planer/policys antagen reviDeras

Bostadspolitisk strategi 2010 2014

Handikappolicy 2007 2014

Hälsopolitiskt program 2009 2014

klimatstrategi 2010 2014

lokala miljömål 2007 2013

naturvårdsprogram, del 1 2011 2016

program för näringslivsutveckling i ludvika kommun 2007-2009 2007 2010

strategi för hållbar utveckling 2009 2014

strategi för utveckling i ludvika kommun 2004 2004 2014

Cykelplan 2011 2014

parkeringsstrategi 2013 2015
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Nr 6: Tematisk tillägg för vindkraft
berör hela kommunens yta.

OBS! Fler fördjupade översiktsplaner kan tillkomma 
efter denna ÖP:s antagande.

1. Björnhyttan
2. Gonäs
3. Orrberget - Stensvedsberget 
4. Fjällberget - Saxberget 
5. Säfsen/Säfsnäs 
6. Tematiskt tillägg, vindkraft
7. Källfallet 
8. Finnäset, Lyviksberget 

samt del av Skepparberget
9. Ludvika flygplats
10. Saxdalen
11. Knutsbo
12. Klenshyttan
13. Västansjö
14. Grangärde kyrkby
15. Sunnansjö
16. Gräsberg
17. Blötberget
18. Räfsnäs
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regionala ocH nationella mål, program ocH 
planer

det finns ett flertal regionala och nationella 
mål, program och planer som påverkar den 
översiktliga planeringen i ludvika. 

miljÖmål

riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten 
inom 16 områden. miljökvalitetsmålen 
beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är 
miljömässigt hållbart på lång sikt.

dessa är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. skyddande ozonskikt
6. säker strålmiljö
7. ingen övergödning
8. levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust 

och skärgård
11. myllrande våtmarker
12. levande skogar
13. ett rikt odlingslandskap
14. storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. ett rikt växt- och djurliv

miljökvalitetsmålen syftar till att: 

•	 främja människors hälsa 
•	 värna den biologiska mångfalden och 

naturmiljön 
•	 ta till vara kulturmiljön och de kulturhis-

toriska värdena 
•	 bevara ekosystemens långsiktiga produk-

tionsförmåga 
•	 trygga en god hushållning med naturre-

surserna

regional och lokala miljömål

för att de nationella miljömålen ska kunna 
uppnås är de mål och åtgärder som formuleras 
och genomförs på regional och lokal nivå av 
största vikt. kommunfullmäktige har antagit ett 
dokument, ”miljön i ludvika”, med lokala mål 
och åtgärder som fortlöpande ska följas upp och 
vid behov revideras. dokumentet genomgår en 
revidering 2012/2013. av naturliga skäl berörs 
ludvika kommun inte av miljökvalitetsmålen 
10 och 14, om hav, skärgård och fjäll.
länsstyrelsen har tagit fram förslag på regionala 
miljömål som behandlas på remiss hösten 2012.

FolkHälsomål

den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva 
målområden som fokuserar på de faktorer i 
samhället som påverkar folkhälsan, det vill säga 
livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. 
det övergripande målet för folkhälsan är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

1.    delaktighet och inflytande i 
samhället

2.    ekonomiska och sociala förutsätt-
ningar

3.    Barn och ungas uppväxtvillkor
4.    Hälsa i arbetslivet
5.    miljöer och produkter
6.    Hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård
7.    skydd mot smittspridning
8.    sexualitet och reproduktiv hälsa
9.    fysisk aktivitet
10.  matvanor och livsmedel
11.  tobak, alkohol, narkotika, 

dopning och spel
lokala ställningstaganden utifrån 
folkhälsomålen beskrivs i kommunens 
Hälsopolitiska program

Illustration: AB Typoform
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transportpolitiska mål

de riktlinjer och mål som ludvika kommun 
följer för att få ett hållbart transportsystem är 
bland annat de nationella transpolitiska målen, 
där det övergripande målet lyder:
”transportpolitikens mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet.”
under detta övergripande mål har riksdagen 
även beslutat om ett funktionsmål och ett 
hänsynsmål. funktionsmålet handlar om att 
skapa tillgänglighet för resor och transporter, 
för både män och kvinnor. Hänsynsmålet 
behandlar säkerhet, miljö och hälsa och syftar 
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
i trafiken och negativ påverkan på hälsa och 
miljön ska undvikas.

Dalastrategin - regionalt 
utvecklingsprogram 
dalastrategin, det regionala utvecklingspro-
grammet, är en strategi som ska vara styrande 
och vägledande i arbetet med dalarnas utveck-
ling.
region dalarna har identifierat vilka stora 
utmaningar som näringslivets parter, de regio-
nala aktörerna och inte minst kommunerna i 
dalarna har sett som särskilt viktiga att samlas 
kring. en reviderad strategi, dalastrategi 2020 
tas fram under 2013.
visionen, målbilderna och vägvalen i da-
lastrategin uttrycker en vilja att dalarna i alla 
meningar ska växa och utvecklas. kompetens-

försörjning, miljöomställning, globalisering och 
det alldeles särskilda med dalarna är de stora 
utmaningarna.  
ludvika kommun arbetar för att visionen ska 
nås.

länstransportplanen 
region dalarna tar ställning till hur statliga 
pengar fördelas på länets infrastruktur och 
detta beskrivs i länstransportplanen. planen 
är uppbyggd utifrån fyrstegsprincipen. för 
närvarande finns riksväg 66, Cykelväg 
ludvika-skeppmora och järnvägen ludvika-
norrköping med som namngivna projekt
kommunen jobbar för att genomföra 
åtgärderna i planen.

nationell plan FÖr transportsystemet

trafikverket är ansvariga för den nationella 
planen för transportsystemet. planen är 
uppbyggd utifrån fyrstegsprincipen.
i den nationella planen finns riksväg 50 med 
som namngivet projekt.
kommunen jobbar för att genomföra 
åtgärderna i planen.

regional energi- ocH klimatstrategi

energiintelligent dalarna som leds av 
länsstyrelsen dalarna och region dalarna har 
tagit fram en energi- och klimatstrategi 2012. 
målet är att få alla inblandade; myndigheter, 
kommuner, företag och organisationer, 
att jobba åt samma håll med energi- och 
klimatarbetet.

regionala serviceprogrammet

serviceprogrammet är en plan för hur olika 
aktörer i länet bör arbeta med servicefrågorna. 
ludvika kommun är med i samarbetet.

målbilD FÖr kollektivtraFiken

region dalarna har tagit fram en ny målbild för 
kollektivtrafiken med nio mål och tillhörande 
delmål: koncentrera resurser till stråk som 
gör mest nytta, utveckla bytespunkter, 
gör kollektivtrafiken till ett attraktivt 
pendlingsalternativ, öka marknadsandelen, 
sudda ut administrativa gränser, använd 
gröna drivmedel, utveckla kollektivtrafik i 
besöksnäringen, underlätta marknadstillträde 
för kommersiell trafik samt arbeta i bred 
samverkan.
i målbilden ingår även fördubblingsprojektet 
där flera organisationer, bland annat svensk 
kollektivtrafik, Bussbranschens riksförbund 
(Br) och sveriges kommuner och landsting 
(skl), tillsammans arbetar organisationerna 
för att nå visionen om att kollektivtrafiken är en 
självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.
det övergripande målet är att kollektivtrafiken 
ska nå en fördubblad marknadsandel till år 
2020, jämfört med år 2006.
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MeLLAnKOMMUnALA Intressen
ludvika gränsar mot kommunerna 
smedjebacken, säter, Borlänge, Gagnef och 
vansbro i dalarnas län, filipstad i värmlands 
län samt mot ljusnarsberg och Hällefors i 
Örebro län. nedan redovisas gemensamma 
frågor med respektive kommun. se också under 
regionsamarbete och temakapitlet för mer 
information. 

borlänge 
främst är det kommunikationerna och 
infrastrukturfrågorna, både vägtrafik (rv 
50) och järnvägstrafiken som berör de båda 
kommunerna. Även riksintresset Gyllbergen 
(friluftsliv och naturvård). 
i området tuna-Hästberg (Borlänge kommun)/ 
rämshyttan (ludvika kommun) bedrivs 
gemensamt av hembygdsföreningarna ett 
intensivt arbete by-, natur- och kulturmiljöer. 
Borlänge och faluns arbetsmarknad är också ett 
viktigt komplement för ludvika kommun.
vindkraftområdet vid Gyllbergen är också 
en melllankommunal fråga som rör båda 
kommunerna.

gagneF 
naturvårdsobjektet tansväggen sträcker sig in i 
ludvika kommun. 
stockgropen, en fäbodmiljö av länsintresse, 
ligger geografisk i ludvika kommun men tillhör 
administrativt Gagnefs kommun.  Gagnefs 
kommun har i sina rekommendationer klassat 

stockgropen som en fäbodmiljö av länsintresse.

smeDjebacken

ludvika tätort sträcker sig till en mindre del 
över kommungränsen mot smedjebacken. 
kommunerna fungerar som en gemensam 
arbets- och bostadsmarknad med stor 
pendling mellan kommunerna, framför 
allt från smedjebacken till ludvika. 
Gymnasieutbildningen är gemensam och 
sköts av ett fristående kommunalförbund, 
Västerbergslagens Utbildningscentrum. 
Grundskolan kan vara ett framtida 
samverkansområde. 
Både på väg (rv 66) och järnväg 
(Bergslagspendeln) är frågor viktiga för 
kommunerna. kommunerna är ett gemensamt 
trafikområde för den upphandlade linjetrafiken 
i länet, och regelbundet samarbete finns 
om trafikbeställningar mm. Gruvområdena 
som ligger i gränstrakten mellan ludvika 
och smedjebackens kommun (Gränsgruvan, 
tvistbo och stollberg) kan vara aktuella för 
återöppning. transporterna från dessa gruvor 
kan påverka ludvika kommun. 
räfsnäs- och Haggeområdet har utvecklats till 
ett gemensamt rekreationsområde för båda 
kommunerna. Här finns idag golfbana, ridhus 
m.m, samt goda möjligheter att ströva och 
vandra i ett omväxlande landskap. malingsbo-
kloten med sitt kärnområde i smedjebackens 
kommun är utpekat som riksintresse för det 
rörliga friluftslivet som också berör ludvika (se 
vidare avsnittet friluftslivet). 
under sjön Haggen ligger en grusås 

som är vattentäkt för smedjebacken och 
vattenkvaliteten måste säkerställas (se vidare 
miljö- och riskfaktorer). längre norrut i samma 
åsformation ligger ludvikas vattentäkt  i 
Östansbo.
kommunerna samarbetar även genom att titta 
på möjligheter att anlägga cykelväg mellan 
ludvika och smedjebacken, både via Hagge 
och via Harnäs.
Samarkand2015 är ett utvecklingsbolag som 
ägs av näringslivet och den offentliga sektorn 
i ludvika och smedjebackens kommuner. en 
liten kärnorganisation med ett brett kontaktnät 
utgör basen för verksamheten som består av 
utvecklingsstöd till såväl privat som offentlig 
sektor genom bl.a. personalförsörjning, 
utvecklingsarbete, omvärldsbevakning och 
högskoleverksamhet. 
inom turism och kulturvård sker samarbete 
främst genom ekomuseum Bergslagen.

säter

samarbete sker främst inom ramen för region 
falun-Borlänge.

vansbro 
riksintresset för det rörliga friluftslivet, säfsnäs-
Grangärde, sträcker sig in i vansbro kommun. 
samordningsåtgärder med hänsyn till detta sker 
idag främst genom kalkningssamarbete. Även 
vindkraft är en fråga för de båda kommunerna 
emellan, bland annat silkomhöjden.
ljusnarsberg 
kommunikationer en viktig fråga, både 

sAMArBeten ÖVer KOMMUngrÄnsen
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vad gäller rv 50 och dess sträckning, samt 
järnvägstrafiken och långväga busstrafik. 
kommunen utgör tillsammans med 
ludvika och smedjebacken en gemensam 
arbetsmarknadsregion (definition grundad på 
pendlingsströmmarnas storlek), där många 
pendlar in till framför allt ludvika och 
Grängesberg.
vid en återöppning av gruvorna ökar behovet 
av arbetskraft och bostäder i den gemensamma 
regionen. transportnätet kommer också att 
påverkas genom en stark ökning av speciellt de 
tunga transporterna.
riksintresset för naturvård nittenmossen 
ligger på kommungränsen (se vidare 
rekommendationer under naturvård). norra 
Hörken som utgör vattentäkt för Grängesberg 
sträcker sig in i ljusnarsbergs kommun. att 
se över vattenskyddsområdet är en viktig fråga 
kommunerna emellan.
Yxsjöberg har sin vattentäkt i nittkvarn i 
ludvika kommun.
räddningstjänsten västerbergslagen har 
en gemensam förvaltning för ludvika och 
ljusnarsbergs kommuner och svarar för 
räddningstjänst. förvaltningsledningen finns i 
ludvika kommun. 

HälleFors 
samarbete pågår inom kalkningsverksamheten.

FilipstaD 
samarbete pågår inom kalkningsverksamheten.

regIOnALA- OcH nAtIOneLLA 
sAMArBeten
kommunens kontakter med omvärlden har 
både breddats och ökat i omfattning. Beroende 
av vilka frågeställningar som varit aktuella 
har samarbetspartners och allianser varierat. 
våra samarbetsformer med flera kommuner 
inblandade är idag: 

central sweDen 
ludvika kommun har genom region dalarna 
medlemskap i Central sweden. organisationens 
syfte är att skapa goda förutsättningar för att 
det internationella arbetet och eu-arbetet 
ska vara en viktig tillväxtfaktor för regionen. 
organisationen har representationskontor 
i Bryssel som bevakar frågor av intresse för 
medlemmarna, ger stöd vid ansökningar om 
eu-finansiering, arrangerar studiebesök i 
Bryssel. 

stockHolm business alliance 
stockholm Business alliance (sBa) är ett 
partnerskap mellan 50 kommuner (2012) 
i stockholmsregionen. en viktig del i 
detta samarbete är att verka för att få fler 
internationella investeringar till regionen 
och att skapa ett gemensamt arbetssätt kring 
både marknadsföring, bearbetning och 
mottagningsservice. 

region Dalarna 
region dalarna är ett kommunalförbund 
med dalarnas 15 kommuner och landstinget 

dalarna som medlemmar. som kommunalt 
samverkansorgan ansvar man för en del statliga 
uppgifter som tidigare legat på länsstyrelsen. 
sedan år 2012 är region dalarna också länets 
kollektivtrafikmyndighet.
region dalarnas uppgift är att ansvara för, 
samordna och effektivisera det regionala 
utvecklingsarbetet i länet. i det ligger att ta 
tillvara länets möjligheter och främja den 
regionala utvecklingen inom en rad olika 
områden som är betydelsefulla för tillväxt och 
sysselsättning i regionen. 

Falun borlänge-regionen 
falun Borlänge-regionen är ett samarbete 
mellan kommunerna falun, Borlänge, Gagnef, 
ludvika, smedjebacken och säter. syftet är 
att utveckla det regionala näringslivet och öka 
falun Borlänge-regionens attraktionskraft. 

gysam

nio kommuner i dalarna samarbetar för 
att säkerställa ett fortsatt brett utbud av 
gymnasieutbildningar i regionen: Borlänge, 
falun, Gagnef, leksand, rättvik, säter, 
vansbro samt ludvika och smedjebacken 
genom sitt kommunalförbund vBu 
(västerbergslagens utbildningscentrum). alla 
elever från kommuner inom Gysam söker på 
samma villkor till de nationella programmen 
och inriktningarna som erbjuds inom 
samverkansområdet.

intresseFÖreningen bergslaget 
intresseföreningen Bergslaget arbetar med att 
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positionera och stärka Bergslagen nationellt och 
internationellt. föreningen består av tjugotre 
kommuner, region dalarna, region värmland 
och regionförbundet Örebro län samt 
landstinget i västmanland. fokusområden är 
kommunikationer och infrastruktur, utveckling 
av gruvindustrin, eu:s sammanhållningspolitik 
samt kultur och turism. 

partnerskap bergslagsDiagonalen 
Bergslagsdiagonalen är ett samarbetsprojekt 
mellan 15 kommuner och regionförbunden i 
Gävleborg, dalarna, Örebro och Östergötland. 
projektet syftar till att stärka områdets tillväxt 
och konkurrenskraft för näringsliv och 
sysselsättning genom en förbättrad infrastruktur. 

partnerskap bergslagsbanan 
projektets övergripande syfte är att genom 
att verka för förbättrad tillgänglighet till och 
på Bergslagsbanan bidra till överlevnad och 
utveckling av regionens näringsliv.
i samarbetsprojektet ingår 14 kommuner: 
Borlänge, falun, filipstad, forshaga, Gävle, 
Hofors, Hällefors, karlstad, kil, lindesberg, 
ljusnarsberg, ludvika, sandviken och 
smedjebacken. 
näringslivets och partnerskapets ansträngningar 
har sedan starten bidragit till att Bergslagsbanans 
standard har förbättrats avsevärt vilket även 
lett till att banan, av regeringen, pekats ut 
som huvudvägvalet för godstransporter från 
norrland och Bergslagen mot Göteborg.

bergslagspenDelns intressegrupp big

intressegruppen bildades 2011 för att bidra till 
utvecklingen av järnvägen ludvika-västerås., 
och består av kommuner, landsting, länsstyrelse 
och regionförbund längs sträckan.

bergskraFt i bergslagen

2004 gick ett antal kommuner, län, 
frivilligorganisationer och företag samman 
för att med gemensam styrka få fart på 
gruvindustrin i Bergslagen. arbetet har skett i 
projektform men kommer efter 2013 att löpa 
vidare som ekonomisk förening.

Finnskogarna

ludvika kommun tar ansvar för ett brett 
partnerskap där företag i mellansverige ska 
utveckla nya affärer genom att profilera 
skogsfinsk kultur och historia. projektet ska 
skapa lönsamt samarbete kring finnskogsturism 
genom att koppla ihop företagen med varandra 
och gentemot marknaden.

visit sÖDra Dalarna ab
2012 bildades visit södra dalarna aB där 
kommunerna (falun, Borlänge, Gagnef, 
ludvika, smedjebacken och säter) gick 
samman. den tidigare turistbyrån ingår 
numera i detta bolag. kommunerna ingår i 
samarbete med hela dalarna under namnet - 
visit dalarna. 

sveriges ecokommuner

ludvika är medlem av sveriges ekokommuner, 

sekom, ett nätverk för hantering av 
gemensamma strategiska frågor av betydelse för 
en långsiktig hållbar utveckling.

InternAtIOneLLt sAMArBete

FairtraDe city

ludvika kommun är en fairtrade city, en 
diplomering till kommuner som engagerar sig 
för etisk konsumtion

vänorter 
ludvika kommun har två vänorter; imatra i 
finland och Bad Honnef i tyskland. 
ludvika och imatra har ett regelbundet 
vänortsutbyte, inte minst på kultur- och 
fritidssidan. imatra och ludvika har flera 
naturliga beröringspunkter. naturen har 
gemensamma drag och vattenkraften är om än 
på olika sätt, central i båda städerna. 
vänorten Bad Honnef ligger i tyskland. Bad 
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Honnef har en industriell kontakt genom aBB. 
en gemensam vänortsförening har medverkat 
till att antalet träffar ökat och att kontakterna 
breddats. 
samarbetet har hittills gällt ungdomsidrott, 
musik, konst och foto. kontakter mellan 
småföretagare har också etablerats. 
tillsammans med övriga kommuner i 
dalarna, har ludvika ett vänlän i estland som 
heter viljandi. ludvika kommun deltar i de 
länsgemensamma kontakterna. 
vänortssamarbetet stimulerar till kontakter 
såväl inom näringslivet som inom de 
kommunala verksamheterna.

säker ocH trygg kommun

kommunen jobbar efter säker och trygg 
kommuns målsättning. en säker och trygg 
kommun är en certifiering utifrån WHo:s 
kriterier för olycksfalls och skadeförebyggande 
arbete. arbetet handlar om att väcka 
medvetenhet om skaderisker hos enskilda, 
inom skolan, föreningslivet, företag och 
organisationer. 
 



UtVecKLIngsfrågOr 
OcH VIsIOn
I detta kapitel beskrivs Ludvika kommun och vilka utmaningar kommunen står inför. 
Här beskrivs också vision 2020 och övergripande mål för Ludvika kommun, samt 
utgångspunkter för översiktsplanen.2
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LUDVIKA - KOrtA fAKtA
ludvika kommun ligger i sydvästra dalarna och ludvika är 
största orten.
kommunen ligger bra till i mitten av sverige, nära de större 
städerna falun och Borlänge. 
den högteknologiska elkraftsindustrin som bland annat 
aBB står för har blivit världsledande inom sitt område och 
ludvika har därmed växt fram som en världscentrum inom 
branschen.
i kommunen finns starka natur- och kulturvärden. detta 
tillsammans med det stora antalet sjöar och tjärnar gör 
kommunen perfekt för kultur - och naturupplevelser.

nÄrIngsLIV
största arbetsgivarna är ludvika kommun, aBB, spendrups, 
vBu och landstinget.

HIstOrIA
Bergshanteringen i sverige och ludvikabygden har en 
månghundraårig historia. ludvika (som troligen fått sitt 
namn efter lyviken i sjön väsman) ”upptäcktes” 1544, 
då en av Gustav vasas spejare letade silver i de djupa 
bergslagsskogarna.
tack vare ludvikas rinnande vatten och dess fallhöjder, 
lades en förindustriell verksamhet med masugnar och hyttor. 
Gruvindustri, skogen och elektronindustri har länge varit 
stora näringar i trakten.
ludvika fick järnvägsförbindelse år 1873 och blev stad år 
1919.
1971 slogs ludvika, Grangärde och säfsen ihop och bildade 
en kommun. 



17Utvecklingsfrågor

BefOLKnIngsfAKtA
i ludvika bor idag drygt 25 600 personer. 
ludvikas befolkningsprofil (se bild) avviker 
från rikets genom fler äldre och färre unga 
personer. störst underskott har vår kommun 
i yngre förvärvsarbetande åldrar 20-39 år, 
särskilt tydligt vad gäller kvinnor. Även 
småbarnen visar stort underskott i förhållande 
till riket. i gymnasieåldrarna ligger vi närmast 
riksgenomsnittet. 
efter en lång tid av kraftiga minskningar 
stabiliserades befolkningsutvecklingen i 
början av 2000-talet. sedan år 2005 har 
folkmängden ökat med drygt 100 personer. för 
att nå visionen 27000 invånare år 2020 krävs 
en befolkningstillväxt på i genomsnitt 170 
personer per år. 

det finns goda chanser att den positiva trenden 
håller i sig om expansion av näringslivet inom 
aBB, säfsen och framför allt återöppnande 
av gruvor kan fullföljas. då måste vi behålla 
ungdomarna från babyboomen (nu 20-24 år) 
och samtidigt drar till oss en kraftig inflyttning/ 
invandring i form av yngre arbetskraft och 
barnfamiljer.
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Under 2000-talet har 
folkmängden varit ganska stabil 
efter en lång period av kraftiga 
minskningar. Sedan år 2005 har 
befolkningsantalet ökat med 
drygt 100 personer (0,4 procent). 
Kommunens vision är en ökning 
till 27 000 invånare 2020.
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VIsIOn 2020 OcH MåL 2012- 2020

BArn OcH UngA
Barn och unga ges förutsättningar för en god 
start i livet. vi tar tillvara barn och ungas 
delaktighet, engagemang och kreativitet. Här 
kan alla förverkliga sina drömmar. Barn och 
ungdomar får utbildning av hög kvalitet utifrån 
var och ens egna förutsättningar, i en miljö som 
präglas av ömsesidig respekt.

•	 Barn och unga har en trygg och utveck-
lande uppväxt.

•	 ludvika kommuns skolor är en av 
sveriges bästa skolor.

•	 Barn och unga ges förutsättningar till 
inflytande i frågor som berör dem nu och 
i framtiden.

•	 Barn och ungas nyttjande av tobak och 
alkohol minimeras. ingen ska använda 
narkotika.

UtBILDnIng, ArBete OcH nÄrIngsLIV
Genom satsningar på utbildning och näringsliv 
skapas en långsiktig hållbar tillväxt som har en 
avgörande betydelse för kommunens framtida 
utveckling. tilliten till kommunens verksamhet 
är stor.

•	 ludvika ska år 2020 ha 27 000 invånare
•	 ludvika ska år 2020 ha 1000 nya 

arbetstillfällen
•	 Halverad ungdomsarbetslöshet 2014 

jämfört med september 2011
•	 Genom ett livslångt lärande höja utbild-

ningsnivån hos våra kommuninvånare
•	 ludvika ska vara en attraktiv ort för 

näringsliv och företagande
•	 ludvika ska utveckla bra infrastruktur 

och goda kommunikationer 

kommunfullmäktige beslutade i november 2011 om visionen som ska vara 
kommunens ledstjärna för hur vi ska möta framtiden. Här är visionen för 2020:

LUDVIKA Är frAMtIDens, tILLVÄxtens OcH MÖjLIgHeternAs KOMMUn.

strAtegIsKA MåLOMråDen fÖr Att InfrIA VIsIOnen - MåLOMråDenA 2012-2020

målen ska nås genom tre olika FokusområDen:
•	 Gemensamt ansvar för ökad befolkning
•	 Jobb och tillväxt ger framtidstro
•	 en god miljö för kommande generationer

LIVsMILjÖ
ludvika erbjuder en trygg och lustfyllt livsmiljö 
med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets 
alla skeden. Här sker ett aktivt arbete för att 
klara omställningen till det hållbara samhället. 
i ludvika är det positivt att bo, verka och leva.

•	 ludvika kommun ska vara trygg och 
tillgänglig för alla.

•	  ludvika kommun ska erbjuda attraktiva 
och varierande boendemiljöer.

•	  ludvika kommun ska erbjuda goda 
förutsättningar för miljövänliga val i 
vardagen.

•	  ludvika kommun ska öka andelen 
miljö- och rättvisemärkta köp
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Översiktsplan

I Översiktsplanen ska ekologiska, sociala och 
ekonomiska aspekter vägas mot varandra för att nå en 
långsiktigt hållbar kommun. 

UtgångsPUnKter fÖr ÖVersIKtsPLAnen
Översiktsplanen tar avstamp i principerna 
för hållbar utveckling, det vill säga social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. dessa 
tre dimensioner måste alla uppfyllas för 
att samhället ska vara hållbart och för att 
kommande generationer ska ha samma 
förutsättningar som nuvarande generation har. 
den fysiska planeringen påverkar livsmiljön och 
skapar förutsättningar för hur vi lever. Genom 
att i planeringen belysa samhället från dessa tre 
perspektiv skapas de bästa förutsättningarna för 
både människa och miljö.
det finns även folkhälsomål och miljömål  som 
verktyg och stöd i utvecklingen. dessa går hand 
i hand och tillsammans landar även dessa i de 
tre dimensionerna och leder till livskvalitet. 

ett sOcIALt HåLLBArt sAMHÄLLe 
för att uppnå ett socialt hållbart samhälle är en 
god livsmiljö en grundläggande förutsättning. 
en god livsmiljö ska vara och upplevas som 
trygg och säker och där invånarnas behov är 
tillfredställda. det handlar bland annat om att 
erbjuda attraktivt boende, en god uppväxtmiljö, 
bra barn- och äldreomsorg, tillgänglig service, 
goda möjligheter till varierad fritid och 
arbetsmarknad, bra kommunikationer, frisk luft 
och en vacker natur. det ska finnas möjligheter 
så att invånarna kan skaffa sig och få tillgång till 
en god hälsa.
ett samhälle med god livsmiljö är ett jämlikt 
samhälle där alla människor har samma 
värde oavsett kön, bakgrund, ålder etc. alla 
människor ska behandlas lika och ha samma 

möjligheter till delaktighet och att kunna 
påverka sin närmiljö. 
att få ett jämlikt samhälle är en utmaning. 
Jämlikhetsproblem är inte alltid uppenbara och 
synliga, det är ofta dolda i samhället och i gamla 
strukturer. det är därför viktigt att kommunen 
hela tiden arbetar utifrån detta perspektiv. 
för jämlikheten är t. ex, transporter, 
samhällsservice, kollektivtrafik och trygghet 
viktiga frågor som behöver belysas. felaktig 
planering kan direkt påverka olika gruppers 
rörelsemönster och då lever man inte på jämlika 
villkor.
för att få ett jämlikt och tillgängligt samhälle 
för alla är det viktigt att alla grupper kommer 
till tals och att den fysiska miljön ses från alla 
perspektiv. en särskilt utsatt grupp som kräver 
omhändertagande och skydd är barn. de ser 
saker från ett annat perspektiv än vuxna därför 
är det viktigt att belysa planeringen utifrån 
barns ögon. i fn:s barnkonvention har barns 
rättigheter fastställts och utifrån detta har en 
barnplan upprättats i västerbergslagen där 
barns roll i både familj och samhälle stärks. 

ett eKOLOgIsKt HåLLBArt sAMHÄLLe
för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle är 
det viktigt att hushålla med naturresurserna. 
Ändliga resurser är just ändliga och tillgångarna 
och framtiden måste säkras för kommande 
generationer. Här handlar det exempelvis om 
att använda material resurssnålt och i slutna 
kretslopp, förhindra utsläpp som skadar 
djur och växtliv, se till att energitillförseln är 

förnybar och energianvändningen är effektiv 
och att jordbruk, skogsbruk och fiske sker utan 
utarmning av jordar och fiskebestånd.
Översiktsplanen ska medverka till en 
utveckling mot ett mer långsiktigt hållbart 
samhälle. ett miljöanpassat transportsystem 
med fyrstegsprincipen  som grundidé 
utgör en viktig del i att uppnå ett hållbart 
samhälle. fyrstegsprincipen utgår från att 
använda infrastrukturen effektivare och ändra 
människors beteende så att infrastrukturen och 
människors beteende inte belastar miljön. 
ludvika kommun ska utvecklas i enlighet med 
sveriges ekokommuners  principer dvs. arbeta 
för att behålla jämvikten gentemot naturen 
samtidigt som människans möjligheter att 
tillgodose sina behov inte ska hindras. 
alla kommuninvånare ska känna att det är 

ekologiska

ekonomiska  sociala
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betydelsefullt att medverka i processen mot ett uthålligt ludvika. 
information och kunskapsuppbyggnad är en viktig del för att 
kommuninvånarna ska få förståelse för vilken betydelse vår livsstil som 
individer har för miljö.

ett eKOnOMIsKt HåLLBArt sAMHÄLLe
ekonomisk hållbarhet handlar om att få ut mesta möjliga samhällsnytta 
med minsta möjliga resurser på lång sikt. en ekonomi som växer behöver 
inte innebära ett ökat uttag av naturresurser, utan att resurser används 
på bästa sätt, det vill säga att vi återvinner varor och material, ersätter 
varor med olika tjänster etc. för att nå detta behöver både konsumenter 
ändra beteende och teknologin utvecklas. ofta används just ekonomiska 
incitament för att få denna påverkan.  
en ekonomisk hållbar utveckling handlar också om att utgå från 
regionala och lokala förutsättningar för att få en växande ekonomi och 
ökad välfärd. för ludvikas del handlar detta bland annat om att dra nytta 
av det geografiska läget då ludvika ligger nära viktiga transportstråk och 
mälardalen. infrastrukturens utveckling är viktig för ludvika för att 
förbättra transportmöjligheterna för både varor och persontransporter. 
den förstärker kommunens konkurrenskraft vid nyetableringar och vid 
rekryteringar och uppehåller på så sätt långsiktig hållbar utveckling.
för den ekonomiska hållbarheten och näringslivets utveckling, är det 
även viktigt att attrahera kompetent arbetskraft. Genom attraktivt 
boende, arbete, ett rikt fritidsutbud och bra pendlingsmöjligheter skapas 
goda förutsättningar för detta. 

begreppet Hållbar utveckling

Enligt Brundtlandrapporten från 1987, är hållbar 
utveckling: 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 
De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den 

ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska 
samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. 
Begreppet har fått omfattande spridning. I bl.a. 
handlingsprogrammet Agenda 21, vilket antogs 
vid Riokonferensen 1992, slås fast att en hållbar 

utveckling måste vara det övergripande målet för 
samhällsutvecklingen.
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KOMMUnen I OMVÄrLDen- UtMAnIngAr
vilken roll spelar ludvika i närregionen, övriga länet, nationellt/
internationellt? vilka utmaningar står vi inför de kommande 
tio - tjugo åren? vilka regionala samarbeten/ utvecklingsprojekt 
pågår där vi själva kan vara med och påverka i ett större 
sammanhang?

LUDVIKAs rOLL IDAg OcH I frAMtIDen
ludvika kommun ingår i Bergslagen som med sin långa och 
framgångsrika historia inom gruv-, stål- och skogsindustrin 
har haft stor betydelse för samhällsutvecklingen i sverige. 
ludvikas idag unika och världsledande kompetens inom 
kraftöverföringsindustri tillsammans med planerade 
återöppningar av gruvor, talar för att kommunen även i 
framtiden kommer att spela en viktig roll för både regionens 
och hela landets tillväxt, om allt faller på plats. men ludvikas 
specialiserade arbetsmarknad  och förhållandevis isolerade läge 
innebär också risker. det kan bli svårt att rekrytera arbetskraft 
och inflyttare i den omfattning som krävs, och stor utflyttning 
kan åter bli aktuellt om arbetsmarknaden sviktar. 
ludvika utgör tillsammans med smedjebacken och ljusnarsberg 
en egen arbetsmarknadsregion med stor pendling från dessa 
kommuner in till ludvika. sedan mitten av sjuttiotalet har 
antalet arbetstillfällen varit fler än antalet förvärvsarbetande 
som bor i kommunen.  det betyder att många som arbetar 
här väljer att bo på andra ställen.  inom cirka en timmes resväg 
finns falun-Borlängeregionen som kompletterar ludvika 
med en arbetsmarknad mer inriktad på administration och 
samhällsservice, men trots bra kommunikationer är pendlingen 
inte så stor att vi utgör en gemensam arbetsmarknad. på 
ytterligare en halvtimmes avstånd finns två andra starka 
regioner, mälardalen och Örebro, ökad integrering med dessa 
stärker kommunen och regionen.

Inom en timmes resväg från Ludvika finns både Falun, Borlänge och Smedjebacken. På ytterligare 
en halvtimmes avstånd finns Mälardalen och Örebro. Ludvika måste  förbättra samarbetet med 
andra regioner och kommuner för att vi ska  utveckla varandras styrkor. 
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LUDVIKAs UtMAnIngAr –MÖjLIgHeter OcH rIsKer
från att ha varit en brukskommun i nedrustning med 
krympande befolkning har ludvika, trots en världsomfattande 
finanskris, idag ljusa utsikter och rustar åter för tillväxt. ett 
tillskott av flera tusen arbetstillfällen genom start av nya gruvor 
kan bli verklighet inom en tioårsperiod. vi kan stå inför en 
boom utan motstycke som ställer krav på bostäder, service, 
transporter och kommunikationer. förväntningar finns på stor 
inflyttning till kommunen, och ett kraftigt ökat transportbehov 
för gods och resor kan förutses.  
men en sådan utveckling skapar också intressekonflikter och 
miljörisker som måste lösas. och får vi verkligen en kraftig 
inflyttning till de nya jobben, eller täcks rekryteringsbehovet av 
regionförstoring, ökad pendling och gästarbetare? vad händer 
om företagen överhuvudtaget inte lyckas rekrytera, eller om 
omvärlden hinner före med gruvetableringar? 
samtidigt som kommunen måste tillvarata tillväxtmöjligheterna 
ska detta inte ske på bekostnad av miljön.  en stor del av den 
förhöjda växthuseffekten kan tillskrivas förbränningen av 
fossila bränslen för uppvärmning. men även transportsektorn 
bidrar med stora utsläpp av växthusgaser och nya krav på att 
minska bilåkandet har kommit senaste åren. Hur kan ludvika 
minska miljöpåverkan och samtidigt bygga nytt och växa? Hur 
kan vi ändra människors beteenden så att vi, trots en önskad 
befolkningsökning i kommunen, minskar vår klimatpåverkan? 
ska kommunen nå målet om 27 000 invånare år 2020 är 
integration och att vara en attraktiv kommun en viktig del. 
detta tillsammans med att skapa möjligheter för näringslivet att 
utvecklas. kommunen måste ta vara på de personer som flyttar 
till kommunen och som redan bor i kommunen.
vad krävs då för att tillväxtplanerna ska kunna förverkligas och 
förenas med kraven på ett långsiktigt hållbart samhälle, och för 
att riskerna vid snabba vändningar i samhällsutvecklingen ska 
kunna minimeras? 

•	 Förverkliga	 tillväxtplanerna	 med	 så	 stor	 bredd	 som	 möjligt. att 
säkerställa två unika branscher i ludvika  - aBB som världscentrum för 
kraftöverföring och gruvverksamheten som platsbunden framtidsindustri 
- är lika mycket av nationellt som lokalt intresse. men kommunen måste 
också bredda sin arbetsmarknad för att minska sårbarheten som finns när 
en bransch dominerar på en ort. friluftslivet och turismen är ett starkt 
tredje ben att stå på genom de stora satsningar av nationell betydelse som 
pågår i fredriksberg. ludvika som handelscentrum i västerbergslagen 
och samarkands högskolecentrum är också viktiga att utveckla. 

•	 Förändra	vår	position	från	isolerad	arbetsmarknadsregion	i	utkanten	
av	Dalarna	till	ett	 framtida	tillväxtcentrum	i	Västerbergslagen.	om 
tillväxtplanerna lyckas blir vår region en mycket stark pusselbit som 
binder ihop mälardalen/Örebro med falun Borlänge-regionen just där 
länken är som svagast. vi ligger precis på rätt ställe vid rätt tillfälle – om 
vi tar vara på det! 

•	 Förverkliga	 den	 regionförstoring	 som	 krävs	 inom	 länet	  med 
bostadsbyggande och förbättrade kommunikationer i samplanerade stråk 
som främsta verktyg. då får vi förutsättningar att rekrytera på en 
diversifierad arbetsmarknad med snabba och tillförlitliga kommunikationer 
och  hållbart resande över hela länet. kommunen kan erbjuda en bra 
kombination; bo naturskönt i ludvika i sjönära/ centrala lägen och ha 
pendlingsavstånd till stora arbetsmarknader. trenden att arbeta mer från 
hemmet bidrar också till att hålla nere transportbehoven.

•	 Förstärk	 och	 effektivisera	 regionsamarbetet	 på alla nivåer och bygg 
allianser. kommunerna måste komplettera varandra istället för att 
konkurrera, och erbjuda attraktiva och stabila levnadsförhållanden 
oavsett var man väljer att bo, arbeta och studera inom regionen.  något 
som hela dalarna tjänar på.

•	 en viktig pusselbit är också	 prioriteringar	 på	 nationell	 nivå	 av 
investeringar i infrastruktur mm för att få till stånd gruvetableringarna 
och säkra ett livskraftigt samhälle även när gruvdriften klingar av.  
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Översiktsplanen är reviderad för att möta de utmaningar som kommunens står inför framöver, vilka beskrivs i avsnittet Kommunen i Omvärlden- 
utmaningar. i detta avsnitt  presenteras huvuddragen för hur dessa ska nås. 

PLAnens HUVUDDrAg

•	 Högsta prioritet för bebyggelseutveckling finns i ludvika 
tätort samt de stora stråken kring väsman och mot Borlänge/
falun, detta möjliggör användandet av befintlig infrastruktur 
och ökat hållbart resande.

•	 vägsreservatet för rv 50 norr om Gamla Bangatan tas bort 
och fokus ska ligga på att trafiksäkra genomfarten (rv 50 och 
66) och trygga trafikmiljön för cyklister och gångtrafikanter.

•	 vägreservatet för riksväg 50 förbi Grängesberg ska ligga kvar.
•	 ludvika ska vara en tät och grön stad. ett attraktivt resecen-

trum och hållplatser ska få invånarna att resa mer kollektivt, gå 
och cykla. detta är särskilt viktigt för barn och unga för att de 
ska kunna röra sig självständigt och tryggt i trafikmiljön.

•	 kommunens invånare ska ha tillgång till kultur-, natur- och 
friluftsliv. utveckling av cykelstråket kring väsman och 
kulturområdet vid ludvika ström är exempel på hur detta ska 
nås. 

•	 ludvika ska stärka sin position som handelsstad genom att 
utveckla ett trevligt centrum med sikte på årets stadskärna 
2019. lyviksbergets handelsområde ska vara ett komplement 
med främst sällanköpsvaror.

•	 planen ger plats för nya verksamhetsområden i bland annat 
orterna Håksberg, Grängesberg, nyhammar och sörvik. större 
verksamhetsområden planeras i utkanten av ludvika mot 
Gonäs samt vid skeppmora för att bland annat förbereda för 
framtida återöppning och utvidgning av gruvor.

Översiktsplanens FÖrslag

•	 turismen ska stärkas genom utveckling av turistverksamheten i 
fredriksberg samt ny camping i räfsnäs. 

•	 transportmöjligheter ska stärkas genom upprustning av Berg-
slagspendeln och Bergslagsbanan. detta i sin tur stärker både 
näringslivet och möjliggör en återöppning av gruvor i regionen. 
Även pendlingsstråken till och från ludvika ska förbättras för att 
skapa bättre möjligheter att bli en av del av regionens arbets-
marknad och även förbättra kopplingen söderut.

•	 för att möta näringslivets arbetskraftbehov och nå befolknings-
målet med 27 000 invånare till 2020, är det viktigt att erbjuda 
bostäder i attraktiva lägen. kommunen har valt att främst satsa 
på både sjönära samt centrala bostäder i ludvika. utpekade 
områden för bostäder finns i tätorter efter de stora stråken. 
dessutom pekas ett antal lis-områden (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge) ut som ska stärka underlaget för service i de 
orter som ligger efter stråken.

•	 Översiktsplanen förordar ökad användning av förnybar energi 
och energieffektiva transportmedel. 

•	 riksintressen för naturvård ska säkerställas. nytt naturreservat 
bildas längs Burån och malingarnas naturreservat ska utökas. 
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grängesberg

nyhammar

grangärde

sunnansjö

saxdalen

brunnsvik/
sörvik

gonäsblötberget

smedjebacken

Fredriksberg

ludvika

örebro

persbo/ 
gräsberg

håksberg

Falun/ 
borlänge

väsman

regionalt prioriterat stråk

större planerad 
näringslivsutveckling

ort med prioriterad 
turismutveckling

lokal prioriterat stråk

större orter i prioriterade 
utvecklingsstråk med service 
och god kollektivtraFik

prioriterad 
tätortsutveckling med ökad 
täthet och beFolkning

*

västerås/stockholmFredrikberg och östra kommundelen 
ska sammankopplas bättre *

**

*

nya/prioriterade 
resecentrum/miniresecentrum

Större exploateringar ska främst ske 
efter de stora stråken och i anslutning till 
tätorterna där efterfrågan finns. Här finns 
störst potential att uppehålla service i form 
av kollektivtrafik och kommersiell service.





klart, FÖrutom 
markanvänDningskartorna!

3 MArK OcH  
VAttenAnVÄnDnIng
Detta kapitel beskriver viljeinriktningen för mark och vattenanvändningen. Bland annat 
redovisas principer för bebyggelseutveckling och LIS-områden.
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PrIncIPer fÖr BeByggeLseUtVecKLIng
i översiktsplanen ska kommunen redovisa hur man vill att mark- och vattenanvändningen ska se ut i framtiden. Bland annat 
ska framtida bostadsområden och framtida verksamhetsområden pekas ut. i översiktsplanen redovisas kommunens vilja gällande 
var bebyggelseutvecklingen ska ske och vilken typ av utveckling. exploateringstryck och efterfrågan styr sedan när eller om de 
utpekade områdena ska tas i anspråk. i nästa skede som är detaljplaneprocessen utreds områdena ytterligare för att pröva markens 
lämplighet för det ändamål det är tänkt till.

Övergripande principer för bebyggelseutveckling redovisas på nästa sidan.
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ÖVergrIPAnDe PrIncIPer 
•	 I samhällsplaneringen ska en strävan finnas mot att utifrån ett jämlikhets- 

och tillgänglighetsperspektiv skapa trygga och säkra miljöer med riktning 
mot ett hållbart samhälle

•	 Byarna ska utvecklas så att bykaraktären och kultur- och naturvärden 
bevaras. I första hand bör ny bebyggelse tillkomma i de befintliga byarna. 

•	 I kommunen finns endast en liten andel jordbruksmark. I första hand bör 
bebyggelse tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse och placeras på 
sådant sätt att jordbruket inte hindras.

•	 Den vackra natur som vi har i kommunen bör komma de boende till del i 
vardagen, och bebyggelse som tillvaratar vattenkontakt och utsikter ska 
prioriteras. Dessa områden ska planeras så att så många som möjligt får 
tillgång till stränderna och utsikt över vattnet.

•	 Vid exploatering ska hänsyn tas till höga naturvärden för att bevara vår 
biologiska mångfald.

•	 Möjligheter att samordna kollektivtrafik och gång- och cykelvägar ska tas i 
beaktande vid planering av nya områden. 

•	 Större exploateringar ska främst ske efter de stora stråken och i anslutning 
till tätorterna där efterfrågan finns.

•	  Förtätning av orterna prioriteras men utvidgning kan accepteras i andra 
hand. Ludvika centralort ska vara en grön och tät stad. 

•	 Närheten till resecentrum ökar i regel benägenheten att resa kollektivt, 
detta ska beaktas i planeringen där möjlighet finns.

•	 Kommunen ska erbjuda ett bra boende både i tätorter och på 
landsbygden. Planeringen av boendet ska inriktas på att hålla en hög grad 
av valfrihet för invånarna när det gäller hustyp, upplåtelseform, 
lägenhetsstorlek, specialanpassning och lokalisering.

•	 Kommunen ska planera för en bebyggelse som är funktionell och estetiskt 
tilltalande och som främjar en god social gemenskap med bra möjligheter 
till naturliga mötesplatser.

•	  Kommunen ska tillsammans med lokala aktörer arbeta med att 
vidareutveckla boendemiljöer till attraktiva och levande miljöer med 
både arbete och natur. De kulturhistoriska, estetiska och miljömässiga 
värdena ska tas tillvara och utvecklas. 

•	 Kommunen ser positivt på att mindre verksamheter kan 
samlokaliseras med boende i anslutning till bostad. Detta kan ske 
genom att nya planbestämmelser läggs till gamla planer där 
exempelvis kontor i garage eller övernattningsstugor för 
turiständamål tillåts på tomtmark.

•	  Vid exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden är 
godtagbara vatten- och avloppslösningar en förutsättning. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas.

•	 Kommunen ska i centralorten ha mark reserverad för exploatering 
eller utbyggnad av verksamheter.

•	 Planeringen av verksamhetsområden ska inriktas på att skapa 
möjligheter till nyetablering av arbetstillfällen och att ge goda 
möjligheter för befintliga verksamheter att expandera.

•	 Verksamhetsområden behöver tillkomma i stadsnära lägen och med 
fördel i närheten av de stora transportstråken. Kommunikationernas 
betydelse är avgörande för en positiv utveckling av orterna. 

•	 Om en exploatering påverkas av eller påverkar ett riksintresse ska det 
utredas om det ska detaljplaneläggas eller om områdesbestämmelser 
behöver upprättas.

•	 Där utsikter är en viktig kvalitet i planområdets attraktivitet ska 
nödvändiga skogspartier ingå i planområdet för att möjliggöra skötsel 
för bevarande av utsikterna.

•	 Barn och unga ska kunna ta sig tryggt och säkert på egen hand från 
och till skola, fritidsaktiviteter och bostad.

•	 Risker som kommer av bebyggelse nära sjöar och transportleder 
exempelvis översvämningar, transporter av farligt gods, buller och 
vibrationer ska beaktas vid exploatering. 
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vissa områden som är utpekade i 
översiktsplanen är redan detaljplanelagda 
medan andra inte är det, vissa behov av 
revideringar kan finnas.
strandnära exploateringar (lis)* är närmare 
redovisade i avsnittet ”strandskydd och 
landsbygdsutveckling”.
Detaljkartor	 på	 markanvändningen	
presenteras	 på	 ortskartor	 i	 avsnittet	
”Ortsbeskrivningar”.

BLÖtBerget
mark lämplig för bostäder finns i centrala 
Blötberget. 

verksamHetsområDen

i Blötberget är det högaktuellt med återöppning 
av den gamla gruvan som lade ner sin verk-
samhet på 70-talet. det gamla gruvområdet är 
aktuellt för gruvdrift och närliggande områden 
bör också kopplas till gruvdriften då ytterligare 
markreserver kan bli nödvändiga i framtiden. 
i skeppmora finns markreserv för verksamhet, 
se ”ludvika”.

freDrIKsBerg
fredriksberg, som ligger mer avskilt i 
kommunens västra del, behöver i särskild grad 
samhälleliga insatser för sin utveckling som bl.a. 
turistort. Bebyggelseutvecklingen i fredriksberg 
ska bl.a. främja ortens turismsatsningar. en 
fördjupad översiktplan finns för säfsbyn där 
områden för utveckling turistanläggningen är 

mer preciserad. 
mindre förtätningar i samhället är möjligt samt 
ett större område vid pollackshultet.
vid folkets Hus finns ett mindre, sjönära 
område lämpligt för bostäder. området fungerar 
idag som camping men är detaljplanelagt för 
bostäder. 
finnmarksbyarnas utveckling är särskilt känslig. 
enstaka ny bebyggelse kan bli till fördel 
för byarnas bestånd. en alltför omfattande 
exploatering kan dock rubba den genuina 
karaktären. Bebyggelseutvecklingen bör hållas 
under uppsikt, så att byarnas karaktär består.

verksamHetsområDen

ett område för framtida verksamhet finns 
bredvid landstingstvätten.

verksamHet FÖr FritiD ocH rekreation

två områden för utveckling av verksamhet för 
fritid och rekreation är utpekade i anslutning 
till säfsjön (lis 17, 18).

gOnÄs
Brittsand ligger strax norr om byn Gonäs, 
där finns attraktiv sjönära mark lämplig för 
bostäder (lis 11). plats för nya bostäder finns 
även söder om länsvägen i anslutning till 
idrottsplatsen. i övrigt finns det möjligheter till 
förtätning i de centrala delarna av byn, enligt 
fördjupad översiktsplan antagen 1997-08-28.
mässanområdet som sträcker sig från Brittsand 
i söder till ullnäset i norr är utpekat som lis 

(lis 10). området är föreslaget som bostäder 
och fritidshus, mindre uthyrningsstugor för 
jakt och fiske kan också vara lämpligt.

verksamHetsområDen

söder om byn Gonäs finns stora områden som 
är planlagda för industriellt ändamål. dock 
med hänsyn till befintlig bebyggelse.

grAngÄrDe
i Grangärdebygden bör ett stort hänsynstagande 
tas till dess särdrag och den direkta omgiv-
ningens natur- och kulturvärden. Bygden bör 
utvecklas på så sätt att dess karaktär kvarstår 
men inte på bekostnad att ingen utveckling 
sker. Byggnationer ska ske i harmoni med 
omgivningen. 
i Grangärde finns det attraktiva områden för 
bostäder med sjönära läge, Bysjöstrand (lis 
3), rönnäset (lis 5), ett mindre område 

BOstADs- OcH VerKsAMHetsOMråDen

Utbyggnad vid ABB i Ludvika (februari 2011)

*LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge
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norr om kyrkan vid Bysjön (lis 1) samt ett 
mindre om-råde mellan Gamla vägen och 
länsvägen i höjd med reningsverket (lis 2) 
dessa områden ska klassas som lis-områden 
(läs mer om dessa i avsnitt ”strandskydd 
och landsbygdsutveckling”). i övrigt finns 
det möjlighet att bygga på lillheden som är 
detaljplanelagt för bostäder.
möjlighet finns även att bygga bostäder med 
vackra utsikter över kyrkbyn på korsnäsberget 
(lis 4)

verksamHetsområDen

i Grangärde är delar av korsnäsberget 
utpekat som möjligt nytt verksamhetsområde 
detta skulle innebära att befintligt 
verksamhetsområde utökas. området är 
detaljplanelagt för industriändamål. 

grÄngesBerg
i Grängesberg finns ett område strax norr om 
källfallet som lämpar sig för framtida bostäder.

verksamHetsområDen

vid skakelbacken finns det utrymme för 
verksamhet. då det ligger avskilt från övrig 
bebyggelse finns det en högre tolerans för olika 
typer av verksamhet. området är planlagt för 
industri. 
vid stora hagsgärdet finns möjlighet att anlägga 
ny verksamhet. Hänsyn måste dock tas till 
förkastningssprickan.
i Grängesberg är malmfyndigheten ett 
riksintresse. sGu har inte avgränsat området 

geografiskt utan pekar ut hela Grängesberg.
i Grängesberg bröt man järnmalm fram till 
början på 90-talet då gruvan lades ned, men 
fortfarande finns stora malmfyndigheter 
kvar att bryta. idag har stålpriserna gått upp 
och det finns intressen för att åter starta 
med gruvbrytning runt om i kommunen. i 
Grängesberg är det vid ett sådant scenario 
viktigt att inte Grängesberg samhälle utsätts 
för fara eller påverkas negativt vid brytning. 
försiktighet bör även råda vid industriområdet 
på Öraberget och skakelbacken. om det i 
framtiden blir aktuellt med gruvbrytning i 
Grängesberg ska frågan om vilka platser som är 
lämpliga utredas i detalj.

verksamHet FÖr FritiD ocH rekreation

vid södra Hörken finns ett lis-område som 
ska utvecklas på ett sätt som stöttar friluftslivet. 
föreslagen användning är camping (lis 14).

HåKsBerg/LAnDfOrsen
Håksberg ligger strategiskt bra till med bra 
kommunikationer mot resten av falun-
Borlängeregionen och därmed tillgång 
till en stor arbetsmarknad. Borlänges 
handelsutveckling talar också för att utveckla 
Håksberg som bostadsort eftersom det finns 
bra pendlingsmöjligheter. i Håksberg finns det 
byggklara tomter på lövstigen.
i landforsen finns det möjlighet att göra 
attraktiva sjönära tomter vid Gårlången 
(Garvarns väg, lis 6). det finns även ett 
område väster om riksvägen som knyts an till 

befintlig bebyggelse.

verksamHetsområDen

Håksberg är en lämplig ort att förlägga 
verksamheter då riksväg 50 leder rakt genom 
samhället och ligger strategiskt mellan ludvika 
och Borlänge. stornäset öster om riksvägen 
kan vara lämpligt för verksamheter. delar av 
det är dock jordbruksmark och alternativ bör 
därför eftersträvas. eventuella exploateringar av 
området bör ske i harmoni med omgivningarna.
Befintligt gruvområde är aktuellt för gruvdrift 
igen. i övrigt är det i landforsen det finns mark 
för verksamhet i området mellan Garvarns väg 
och riksvägen. i detta område måste dock en 
exploatering ske med hänsyn till bostäderna 
längs Garvarns väg, det är därför inte lämpligt 
med tung eller bullrande industri i området.

LUDVIKA

bostaDsområDen

i ludvika tätort finns det 
utbyggnadsmöjligheter för bostäder på 
knutsbo, Hammarbacken och lyviksberget. 
det finns även mindre områden vid nissbo, 
södra Biskopsnäset och vid knutsbotjärn. 
Öster om höghusen vid Grågåsvägen finns 
ett möjligt utvecklingsområdet för bostäder. 
utbyggnadsmöjligheter finns också på 
laggarudden någon km norr om ludvika. efter 
räfnäsvägen (öster om vägen) finns utrymme 
för bostäder som kan ge utsiktskvaliteter. en 
större exploatering är att föredra i området. 
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i övrigt gäller förtätning i tätorten och 
stadskärnan inom befintliga bostadsområden.  
en fördjupad översiktsplan finns för finnäset, 
lyviksberget och del av skepparberget där 
områden för bostäder och verksamhet är 
utpekade. fördjupningen behöver revideras 
med tanke på riksvägsfrågorna men anses vara 
gällande tills en reviderad version är antagen. 
nya förutsättningar har också uppstått och 
kan innebära konflikter i markanvändningen. 
en eventuell framtida gruvöppning på 
väsmanfältet/finnäset är en sådan. om det 
blir aktuellt med malmbrytning i väsmanfältet  
och/eller bostäder i anslutning till detta måste 
en avvägning göras om de båda ändamålen kan 
samspela eller om en prioritering måste göras.

verksamHetsområDen

inom ludvika tätort är det ont om mark 
för verksamhet idag däremot finns det gott 
om sådan mark i närliggande byn Gonäs. de 
platser som är lämpliga i ludvika för framtida 
verksamhetsområden är delar av lyviksberget, 
karelen söder om aBB, knutsbo förlängningen 
av fläderstigen, sänkan och i Harnäs vid 
Hillängsgruvan. vilken typ av verksamhet som 
är lämplig på de olika områdena varierar. 
en fördjupad översiktsplan finns för området 
finnäset, lyviksberget och del av skepparber-
get där verksamhetsområden är utpekade på 
lyviksberget och skepparberget. eventuellt kan 
även det utpekade bostadsområdet på finnäset/
lyviksberget påverkas av framtida gruvdrift och 
en ny avgränsning mellan verksamhetsområden 
och bostäder kan bli nödvändig. det finns 

intressen att använda det gamla gruvschaktet 
på finnäset om/när det blir aktuellt att komma 
åt väsmanfältet. om brytning påbörjas i 
området kan detta påverka det framtida 
bostadsområdet och vara störande för bostäder 
med tanke på buller och vibrationer i marken. 
om det blir aktuellt med malmbrytning i 
väsmanfältet måste en avvägning göras om 
de båda ändamålen kan samspela eller om en 
prioritering måste göras.
i skeppmora mellan gamla slamdammen 
och Gräsmossen är det aktuellt med ett 
anrikningsverk och slamdammar för 
gruvindustrin. området är lämpat för 
ändamålet men idag finns ett mindre antal 
bostäder  i direkt anslutning som riskerar att 
bli störda. området ligger i direkt kontakt 

med järnvägen vilket är en förutsättning för 
transporter av malm. Befintlig slamdamm 
kan komma att utvidgas alternativt kan mark 
intill Gräsmossen vara aktuell för upplag av 
restprodukt från gruvan.

verksamHet FÖr FritiD ocH rekreation

på sydvästra delen av Biskopsnäset finns 
ett mindre område utpekat för verksamhet 
för fritid. området ligger i anslutning till 
motionsspåren och är lämpligt för anläggande 
av någon form av anläggning som behöver ligga 
i anslutning till motionsspåret och som kan 
behövas för att utveckla rekreationsområdet.
Hillängens idrottsplats har potential och 
möjlighet att utvecklas.
Haggens östra strand (från krabo till räfsnäs) 

Laggarudden (2011)
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är utpekat som lis-område för verksamhet som 
stöttar friluftslivet (lis 15). 

nyHAMMAr
i nyhammar finns det utrymme för både nya 
bostadsområden och för nya verksamhetsområden 
en utökning av bostadsområdet vid kobrovägen, 
ett mindre område intill nyhammars centrum, 
ett tallskogsområde mellan kvarnhedsvägen och 
länsvägen, ett område som ligger i förlängningen 
av Hammarsväg samt ett område som ligger vid 
lillheden är lämpliga utbyggnadsområden.

verksamHetsområDen

längs länsvägen finns utrymme bredvid 
gamla sågen i nyhammar som lämpar sig för 
verksamhet som inte stör närliggande bostäder.

PersBO/grÄsBerg
i persbo och Gräsberg föreslås inga nya större 
bostadsområden eller områden för verksamhet. 
mindre förtätningar är möjligt.
Jordbruksmarken bör bevaras så långt det är 
möjligt.

sAxDALen
vid finngårdsvägen i saxdalen finns det ett antal 
tomter för bostäder, området är detaljplanelagt.
delar av ullnäset är föreslaget som framtida 
bostadsområde. området är ett sk. lis-område 
(lis 12).
nordoöst om saxen är ett område utpekat för 
bostäder (lis 19)

verksamHetsområDen

vid tvätteriet i saxdalen finns det möjlighet att 
utöka verksamhetsområdet för att inrymma fler 
verksamheter vid behov.
i anslutning till planerat bostadsområde vid 
finngårdsvägen finns ett handelsområde detalj-
planelagt. idag är det inte längre aktuellt med 
handel men däremot kan det vara lämpligt för 
mindre störande verksamhet.

sUnnAnsjÖ
i sunnansjö finns det en fördjupad 
översiktsplan som föreslår mindre förtätningar 
i centrala sunnansjö. sunnansjö ligger vackert 
vid väsman och har jordbruksmark runt om de 
centrala delarna vilket gör att utsikterna mot 
väsman är bevarade. så långt det är möjligt ska 
jordbruksmarken bevaras och bebyggelse endast 
tillåtas som förtätningar enligt den fördjupade 
översiktsplanen. 
på Botberget, Bullernäset och vid nedre Boten 
finns utpekade lis-områden för bostäder (lis 
8, 9, 13)
vid exploatering i sunnansjö tätort gäller 
”fördjupad översiktsplan för sunnansJÖ” 
antagen 1999-12-16.

sÖrVIK/BrUnnsVIK
utvecklingen av sörvik begränsas delvis av 
länsvägen och av den sluttande terrängen. dock 
finns det utrymme på ”sörvikslandet” (mellan 
länsvägen och väsman) där det sedan långt 
tillbaka planerades för både bostäder och för 

verksamhet. området måste utredas närmare 
vad det gäller översvämningsrisker. 
i övrigt är det möjligt att förlänga 
bostadsområdet vid västerbackarna norrut. 
på laggarudden finns det också utrymme för 
ytterligare bostäder.

verksamHetsområDen

i sörvik finns möjligheter att planlägga 
för verksamhet dels längs länsvägen vid 
laggarudden samt vid sörvikslandet 
där det finns utrymme för ett mindre 
verksamhetsområde. när det sistnämnda 
tas i anspråk måste dock en utredning om 
översvämningsrisk göras, utfyllnad kan vara 
nödvändigt för att klara översvämningsnivåerna.
i iviken finns det idag ett verksamhetsområde 
där det har pågått krossning och sprängningar. 
området är aktuellt som serviceområde för 
gruvdriften i Håksberg/Blötberget då det ligger 
en snedbana i anslutning till området.

ÖVrIgA UtPeKADe OMråDen
i övriga tätorter och byar prövas enskilda 
initiativ till bebyggelse eller anläggning utifrån 
de föreliggande förutsättningarna. 
i anslutning till turistgården i rämshyttan 
finns utpekade lis-områden som är avsatta för 
att utveckla och stötta turismverksamhet. (lis 
7 och 8).
ett mindre område för friluftsverksamhet 
(camping) är utpekat som lis (16) vid sjön 
stora nitten.



Mark- och vattenanvändning34

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!!
!!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!! !!
!

!!

!

!

!!

!

!

!!
!! ! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!!!

!

!

!

!

!
!

!!!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!!
!

! ! ! !! !

! !

!

!!

!
!

!

!

!

!!

!

!
!

!!

!

!

!!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!
!
!

!
!

!!

!

!!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!!!

!
!

! !

!!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!
!

!

!
!

!!
!

!

!!

!

!

!

!!

!

!
!

!!

!! !!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!! !

!!

!

!

!!!

!
!

!

!

!! !

!

!

!
!

!

!

! !

!

!!

!!!
!

!

!

!
!
!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!!

!

!
!

!

!

!! !

!

!

!

!

!!
!

!

!

!!!

!

!

!

!

!

!

!
!

! ! !!

!!

!!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!
!

!

!!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

!
!!

!!

!

!!

!!

!

!

!

!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!

!!!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!! !

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!
!

!

!

!









 

_̂

_̂

_̂










  

 

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

Nyhammar

Sunnansjö

Grangärde

Saxdalen

Blöberget

Gonäs

Håksberg

Persbo

Sörvik

Grängesberg

Ludvika

Fredriksberg

Väsman

Lisjön

Hån

Rämen

Bysjön

Björken

Skärsjön

Gällingen

Stora Lejen

Övra
Hillen

0 5 10 15 20 km

±

DetaljeraDe kartor på 
orterna, se kapitel 5.
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Nyhammar
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Övra
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Markanvändning

Planeringsförutsättningar

 Befintliga vindkraftverk

Gång- och cykelvägar huvudnät

Vattenskyddsområde

Befintligt verksamhetsområde

Befintlig bebyggelse

Föreslagen markanvändning
 Vindbruksområde för medelstora anläggningar

Planerade gång- och cykelvägar

Vägreservat 

Vägreservat

Möjlig ny verksamhet för fritid och rekreation

Gruvverksamhet

Möjliga nya bostäder

Föreslaget vattenskyddsområde

Vindbruksområden för större anläggningar

Prioriterade utvecklingsstråk

Möjliga nya verksamhetsområden, ex industri och handel

0 2,5 5 7,5 10 km

±

Saxdalen

Sunnansjö

Grangärde

Riksintressen

!( Riksintresse stationer

_̂ Riksintresse värdefulla ämnen och material

Vägar av riksintresse

Järnvägar av riksintresse

Riksintresse vindbruk

Riksintresse turism och friluftsliv MB 4:2

Riksintresse friluftsliv MB 3:6

Riksintresse Natura 2000

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård
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Norra Hörken

Väsman

Gonäs

Blötberget

Rämen

Bysjön

Björken

Övra
Hillen

Markanvändning
Planeringsförutsättningar

 Befintliga vindkraftverk

Gång- och cykelvägar huvudnät

Vattenskyddsområde

Befintligt verksamhetsområde

Befintlig bebyggelse

! Kraftledning

Föreslagen markanvändning
 Vindbruksområde för medelstora anläggningar

Planerade gång- och cykelvägar

Vägreservat 

Vägreservat

Möjlig ny verksamhet för fritid och rekreation

Gruvverksamhet

Möjliga nya bostäder

Föreslaget vattenskyddsområde

Vindbruksområden för större anläggningar

Prioriterade utvecklingsstråk

Möjliga nya verksamhetsområden, ex industri och handel

0 2,5 5 7,5 10 km

±

Saxdalen

Sunnansjö

Grangärde

Riksintressen

!( Riksintresse stationer

_̂ Riksintresse värdefulla ämnen och material

Vägar av riksintresse

Järnvägar av riksintresse

Riksintresse vindbruk

Riksintresse turism och friluftsliv MB 4:2

Riksintresse friluftsliv MB 3:6

Riksintresse Natura 2000

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Störst exploateringstryck i 
kommunen är det i närheten 
av Ludvika eller längs de stora 
stråken runt sjön Väsman. 
Översiktsplanen föreslår därför i 
huvudsak att kommunen främst 
satsar på dessa stråk. Där det 
också finns en bra infrastruktur 
och service att bygga vidare på.
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VAttenAnVÄnDnIng
för vissa vattenområden inom kommunen måste särskild hänsyn tas, så att 
dessa ej påverkas av störningar som kan försämra vattenkvaliteten. detta gäller 
norra Hörken som utgör vattentäkt för Grängesberg. dessutom gäller det för 
Haggen och Östansbotjärn där den förstnämnda står i direkt förbindelse med 
Östansbo grundvattentäkt och den senare ligger mycket nära denna täkt. 
inom Haggens och norra Hörkens primära avrinningsområden bör utsläpp 
från bebyggelse eller annan verksamhet, som negativt kan påverka vattentäkten, 
inte förekomma.
delar av väsman bedömer kommunen kan vara aktuellt för att tillåta 
vattenskotrar, en restriktion vid strandlinjen och runt Granön och Granökalven 
bör i sådana fall införas och hänsyn måste tas till områden där boende och 
fritidshusbebyggelse finns. kommunen ska utreda i vilken utsträckning 
väsman kan användas för ändamålet samt vilka restriktioner som ska gälla för 
att minska bullerpåverkan i samband att man avgränsar området.
fiskodling bedrivs i Gårlången, men i övriga vattendrag är det olämpligt att 
bedriva kommersiell friskodling pga. den ökade näringsbelastningen som då 
skulle ske. 
i kommunen finns idag fem kraftstationer som innebär i sig att ett flertal av 
kommunens vattendrag är reglerade i större eller mindre mått. kraftstationer 
finns i ludvika, nyhammar, sunnansjö, vännebo och loforsen.

Badplats i Kyrkviken
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strAnDsKyDD OcH LAnDsBygDsUtVecKLIng
i juli 2009  började nya 
strandskyddsbestämmelser att gälla. 
kommunerna har numera möjligheten 
att redovisa lämpliga områden för 
landsbygdsutveckling i sin översiktsplan. 
detta skapar möjlighet att utnyttja de 
konkurrensfördelar som strandnära lägen kan ha 
för turism och boendemiljöer. permanent- och 
fritidsboende ger underlag för att bevara service 
och sociala mötesplatser såsom butiker, skolor 
och kollektivtrafik. attraktiva boendemiljöer 
kan även bidra till företagsetableringar.
fortfarande ska hänsyn tas till det långsiktiga 
skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden. 
Huvudsyftet med lis* är att utnyttja den resurs 
som tillgången till sjöar är, utan att försämra 
allemansrättsliga tillgången till vattnet eller 
försämra livsmiljöerna för djur- och växtliv. 
detta har varit/är utgångsläget för planeringen 
av lis-områden. 
varken i pBl eller i propositionen definieras 
begreppet landsbygd, utan det är upp till 
kommunen att definiera själva. kommunen 
har valt att se hela kommunen som landsbygd 
undantaget ludvika stad. i ludvika stad 
handlar det snarare om tätortsutveckling än 
om landsbygdsutveckling även om tätorten är 
att se som landsbygd i ett större perspektiv. de 
mindre orterna är starkt beroende av en positiv 
utveckling för att befintlig service ska överleva. 
det framgår dock tydligt av propositionen 
(prop. 2008/09:119) och naturvårdsverkets 
handbok 2009:4, att verksamheten eller 
bebyggelsen ska bidra till långsiktiga ökade 
sysselsättningseffekter eller upprätthålla 
serviceunderlag på landsbygden. 

ludvika är en kommun med många sjöar och 
vattendrag ca 10 % av kommunens yta är vatten 
och ca 30 % av kommunens yta är strandskyddat 
landområde. det innebär att ca 40 % av 
kommunens yta är skyddat område ur denna 
aspekt. planering för lis-områden är därmed 
en viktig del i kommunens översiktsplanering 
för att möjligheten ska finnas att nyttja dessa 
attraktiva områden. sjönära lägen är attraktiva 
boendemiljöer som kommunen strävar efter att 
tillhandahålla. Genom utpekade lis-områden 
kan denna resurs komma allmänheten, turister, 
kommuninvånare och verksamhetsutövare 
tillgodo. redovisningen i översiktsplanen 
ska vara vägledande för kommunen när man 
prövar dispenser från och upphävande av 
strandskyddet.

UtgångsPUnKter I frAMtAgAnDe AV 
LIs-OMråDen
kommunens utgångsläge för utpekandet av 
framtida exploateringar i strandnära läge har 
varit att åtgärderna ska ge långsiktiga positiva 
sysselsättningseffekter eller bidra till att 
upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. 
merparten av de lis-områden som föreslås 
som bostäder, har gång- eller cykelavstånd till 
lokal service, vilket kan gynna både hälsan, 
miljön och ekonomin. områdena som pekats 
ut ligger i anslutning till befintlig bebyggelse 
och ska stödja utvecklingen i byarna. det 
gör också att dyra investeringar såsom nya 
vägar och gång- och cykelvägar minskar. Även 
befintligt kollektivtrafiknät kan användas och 
stödjas av den nya bebyggelsen då även den får 
ökat underlag. 
Översiktsplanen anger att det ska vara goda 
livsmiljöer i kommunen både för kropp och 
själ, angivna områden ger närhet till både 
service och till natur och kultur.
ludvika är en kommun med starka 
rekreationsvärden och en stark turistnäring. 
strandnära lägen kan också underlätta för att 
utveckla turistnäringen och rekreationsområden 
i kommunen. när det gäller verksamhet kan 
ett större avstånd till service accepteras då det 
ligger i linje med den turistiska inriktningen 
kommunen har. i västra kommundelen finns 
det nämligen en stark tradition av friluftsliv 
och vildmarksturism och ett riksintresse för 
friluftsliv som också talar för att den typen 
av utveckling bör stöttas. verksamhet som 
stödjer besöksnäringen kan t.ex. vara camping, Brittsand hösten 2011

* LIS - landsbygdsutveckling i strandnära läge
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vandringleder, uthyrning av stugor eller 
liknande.
möjligheter till bra vatten- och avloppslösningar 
är viktigt vid exploatering av nya områden. för 
vissa områden kan en exploatering innebära 
bättre möjligheter (draghjälp) för befintlig 
bebyggelse att få godtagbara va-lösningar.
skyddsområden eller föreslagna skyddsområden 
för vattentäkt har undvikits. Även områden 
med uppenbar översvämningsrisk har undvikits. 
när byggnation blir aktuellt ska noggranna 
inventeringar göras. Hänsyn har inte tagits till 
radonrisken eftersom hela ludvika kommun 
är att betrakta som riskområde för markradon 
varför alltid radonrisken måste beaktas vid 
byggnation. 
Hänsyn ska tas till platsens naturvärden så 
långt det är möjligt. avvägningar ska göras så 
att inte natur- och friluftsvärden äventyras. 
där det anses vara nödvändigt ska områden 
detaljplaneläggas för att säkerställa natur- och 
kulturvärden. vid exploatering ska alltid en 
bedömning göras om det finns natur,-, kultur- 
och friluftslivsvärden som behöver beaktas.
mindre uddar ska i enlighet med 
naturvårdverkets riktlinjer undantas.
Allmänhetens	 tillgång	 till	 stranden	 ska	
alltid	beaktas	oavsett	detaljplan	eller	enskild	
dispens.
i övrigt är det viktigt att strändernas 
upplevelsevärden beaktas. med utgångspunkt 
från ovanstående kriterier har fokus för lis 
hamnat i områden runt de stora sjöarna Bysjön, 
Björken och väsman där det redan idag finns 

service och där kollektivtrafik samt där vatten- 
och avlopp är mer eller mindre utbyggt. 
Boende intill väsmans sjösystem är också det 
som i första hand efterfrågas. i väsman har 
båtlivet fått ett uppsving de senaste åren efter 
tillkomsten av nya småbåtshamnen i ludvika 
och båtklubbarna arbetar aktivt med att den 
utvecklingen ska fortsätta. i väsmans sjösystem 
ingår Bysjön, Björken, saxen i saxdalen, saxen 
i saxhyttan och givetvis väsman.
i de lis-områden som föreslås ser kommunen 
utvecklingspotential och de stämmer väl in i 
kommunens strategi för bebyggelseutveckling 
i de stora stråken.  ett lis-område garanterar 
dock inte byggnation, området ska utredas 
närmare vid exploateringsprocessen för att se 
om det är möjligt med byggnation. efterfrågan 
styr också när och om ett lis-område ska 
fortsätta sin process. i nästa steg, är det viktigt 
att översvämningsnivåerna, radonrisken och 
fornlämningar utreds närmare. 
vissa områden ska i första hand 
detaljplaneläggas och för vissa områden 
måste behovet av detaljplan utredas vid 
exploateringsförfrågan. när exploatering 
närmar sig en grupp med hus (3 hus eller 
fler) så ska området detaljplaneläggas för att 
säkerställa allmänhetens tillgång till stranden. 
vid längre lis-områden ska ett område som 
tillgodoser allmänhetens tillgång till stranden 
lämnas, förslagsvis var 500:e meter (beroende 
på hur geografin ser ut). om enskild dispens 
bedöms kunna beviljas så ska naturvårdsverkets 
rekommendationer (checklista för 
dispensbeslut*) följas och allmänhetens tillgång 

* Se Naturvårdsverkets handbok 2009:4

till stranden ska bevaras.
för fastighetsägare av berörda områden innebär 
det en möjlighet att utveckla området. det 
ligger således inga krav på fastighetsägaren utan 
det är denne som i slutändan bestämmer om 
möjligheten ska tas tillvara eller inte.
nedan föreslår kommunen några områden som 
ska ses som lis-områden. det kan även finnas 
ytterligare områden som kan tolkas in i lis-
begreppet om de följer ovanstående kriterier 
och innebär utveckling av landbygden inom 
utvecklingsstråken.

arbetssätt

en inventering har gjorts utifrån ovanstående 
kriterier och med stöd av naturvårdsverkets 
handbok 2009:4 strandskydd - en 
vägledning för planering och prövning. 
som planeringsunderlag har länsstyrelsens 
rum-material använts samt kommunens 
naturvårdsinventeringar. 
föreslagna områden är besökta från 
land och kartmaterial har studerats. för 
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föreslagna områden runt väsman har även en inventering gjorts från 
sjösidan.  i arbetet med att peka ut lis-områden har kommunens 
naturvårdssekreterare varit delaktig för att säkerställa att inga känsliga 
områden pekats ut.  

grAngÄrDe
i Grangärde finns det idag ett bebyggelsetryck och attraktiva 
bostadsområden behövs för att stärka bygden. Grangärde kyrkby 
har ett kulturhistoriskt värde. området runt Bysjön är utpekat som 
riksintresse för naturvården bland annat för det öppna landskapets skull. 
avgränsningarna för både kultur och natur är i Grangärde generösa, av 
den anledningen ser kommunen inte det som något hinder i att exploatera 
mindre bostadsområden inom kyrkbyn. dock ska det vid planläggningen 
och vid bygglov styras så att byggnaderna passar in i befintlig bebyggelse 
så att byns karaktär bevaras. när det gäller riksintresset för naturvård ska 
exploateringar anpassas så att naturvärdena bevaras. Grangärde kyrkby 
är omgiven av jordbruksmark, för byns utveckling är det nödvändigt att 
exploatera delar av jordbruksmarken.
för Grangärdebygdens framtid är det viktigt att dessa intressen inte 
hindrar bygdens utveckling utan snarare tvärtom att det stärker en 
utveckling som går i linje med de olika intressenas intentioner. 
ludvika kommun har utrett översvämningsrisken i Bysjön och Björken 
och kommit fram till att den högsta vattennivå som rimligen kan 
förekomma är 157,2 meter.
Grangärde har idag ett litet men ändå levande centrum. det finns bl.a. 
livsmedelsbutik, bank, bensinstation, restaurang, camping och hotell i 
Grangärde. i närliggande byar nyhammar och sunnansjö finns det bl.a. 
skola och äldreomsorg.
dessa tre byar ligger nära varandra men var och en har ändå ett litet 
centrum och ett litet utbud av service. när det gäller den offentliga 
servicen kompletterar dessa orter varandra.
kollektivtrafik går till de tre orterna.
för att behålla servicen som finns även i framtiden är det en fördel om 
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underlaget stärks.
föreslagna områden ligger inom eller strax utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp.

1, grangärDe kyrkby, norra

föreslagen användning för området är bostäder.

landsbygdsutveckling

Genom nya bostadsområden skapas ett ökat befolkningsunderlag som 
förbättrar förutsättningarna för att bevara befintlig service och bygdens 



Mark och vattenanvändning 41

utveckling.

beskrivning 
området ligger i lätt sluttning mot Bysjön, det är idag bärodlingar. 
området ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten- och 
avlopp men i direkt anslutning till det.
Hela Grangärde kyrkby är utpekat i ”kulturlandskap och bebyggelse” 
som ett lokalt kulturintresse. det är därför av vikt att i detaljplan och vid 
prövning av bygglov ta hänsyn till kulturvärdet och byns karaktär.
området ingår i riksintresset för naturvård vid Bysjön. området 
ska detaljplaneläggas vid exploatering. naturvårdsinventeringar och 
inventering av fornlämningar ska göras före exploatering. området 
omfattas av jordbruksmark. värdet av jordbruksmarken och graden av 
exploatering ska utredas i detaljplaneskedet. Grangärde kyrkby är omgiven 
av jordbruksmark, för byns utveckling är det nödvändigt att exploatera 
delar av jordbruksmarken.
området omfattas idag (2012) av utökat strandskydd, kommunen har 
föreslagit till länsstyrelsen att det ska upphävas.

2, grangärDe kyrkby, sÖDra

föreslagen användning för området är bostäder.

landsbygdsutveckling

Genom nya bostadsområden skapas ett ökat befolkningsunderlag som 
förbättrar förutsättningarna för att bevara befintlig service och för bygdens 
utveckling.

beskrivning 
området ligger intill Bysjöns strand i södra delen av kyrkbyn, dock 
löper Gamla vägen mellan sjön och det föreslagna bostadsområdet. med 
tanke på vägens placering så förhindrar det framtida privatisering av 
strandremsan vilket innebär att allmänheten får åtkomst till stranden. 
området ska detaljplaneläggas vid exploatering. naturvårdsinventeringar 

ska göras före exploatering. det finns även ett flertal kända fornlämningar 
i området, detta måste utredas närmare vid detaljplaneläggning. området 
omfattas av jordbruksmark. värdet av jordbruksmarken och graden av 
exploatering ska utredas i detaljplaneskedet. Grangärde kyrkby är omgiven 
av jordbruksmark, för byns utveckling är det nödvändigt att exploatera 
delar av jordbruksmarken.
området ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp.
området ingår i riksintresset för naturvård vid Bysjön.
området omfattas idag (2012) av utökat strandskydd, kommunen har 
föreslagit till länsstyrelsen att det ska upphävas.
3, bysjÖstranD

föreslagen användning för området är bostäder.

landsbygdsutveckling

Genom nya bostadsområden skapas ett ökat befolkningsunderlag som 
förbättrar förutsättningarna för att bevara befintlig service och för bygdens 
utveckling.

beskrivning

Bysjöstrand ligger strax söder om kyrkbyn. kommunen har arbetat 
med en detaljplan för området och området är i det arbetet utrett. 
se planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av saxhyttan 157:1 
”Bysjöstrand” i ludvika kommun, upprättad i juni 2011. detaljplanen 
för norra delen av området är antagen av kf 2012-03-26. lis- området 
skapar möjligheter för en utvidgning av området. det är dock viktigt att 
hänsyn tas till naturvårdintressena vid en utvidgning.
Hela planområdet är beläget inom riksintresse för naturvården 
”odlingslandskapet runt Bysjön”, som bland annat ska representera 
huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa 
mångfalden i naturen. området ska detaljplaneläggas vid exploatering. 
naturvårdsinventeringar och inventering av fornlämningar ska göras före 
exploatering.
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området omfattas idag (2012) av utökat strandskydd, kommunen har 
föreslagit till länsstyrelsen att det ska upphävas.
området ligger strax utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp.

4, korsnäsberget

föreslagen användning för området är bostäder eller fritidshus.

landsbygdsutveckling

Genom nya bostadsområden skapas ett ökat befolkningsunderlag 
som förbättrar förutsättningarna för att bevara befintlig service och för 
bygdens utveckling. fritidshus stärker både serviceunderlaget men även 
turistnäringen i bygden.

beskrivning

korsnäsberget ligger strax söder om Grangärde och är en udde i sjön 
Björken. området är obebyggt och har relativt brant terräng. på 
korsnäsberget finns det möjlighet att exploatera för ett mindre antal 
tomter som får vackra utsikter mot kyrkbyn. reningsverket ligger tvärs 
över viken och det finns möjlighet att genom sjöledning hantera avloppet. 
området ligger strax utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten 
och avlopp.
inga riksintressen inom området.
i närheten av föreslaget område finns fornlämningar, en gammal 
gravplats. området bör detaljplaneläggas då det idag är oexploaterat och 
inventeringar av fornlämningar och naturvärden behöver då göras.
området nyttjas idag för rekreation, i vilken omfattning det nyttjas är 
oklart. vid exploatering måste nyttjandegraden av rekreationsområdet 
undersökas. området omfattas idag (2012) av utökat strandskydd, 
kommunen har föreslagit till länsstyrelsen att det ska upphävas.

5, rÖnnäset, bjÖrken

föreslagen användning för området är bostäder.

landsbygdsutveckling

Genom nya bostadsområden skapas ett ökat befolkningsunderlag som 
förbättrar förutsättningarna för att bevara befintlig service och för bygdens 
utveckling.

beskrivning

rönnäsudden ligger strax öster om Grangärde kyrkby vid sjön Björkens 
norra del. inga riksintressen inom området. delar av området är redan 
planlagt. området består av jordbruksmark och skogspartier. området 
ska detaljplaneläggas, naturvårdsinventering görs i samband med den 
processen.
området omfattas idag (2012) av utökat strandskydd, kommunen har 
föreslagit till länsstyrelsen att det ska upphävas.

LAnDfOrsen- HåKsBerg, gårLången, ÖVrA HILLen
närmaste ort med service är Håksberg där det idag finns förskola och 
skola men även en del lokala företag. i Håksberg är det också högaktuellt 
med gruvöppning vilket kommer att leda till ett stort antal arbetstillfällen 
för både gruvan och underentreprenörer. lis-området som föreslås 
ligger i landforsen. Genom landforsen går riksväg 50 som ett viktigt 
pendlingsstråk och ett viktigt kollektivtrafikstråk. 

6, lanDForsen

föreslagen användning för området är bostäder. Befintligt bostadsområde 
förlängs.

landsbygdsutveckling

Genom nya bostadsområden skapas ett ökat befolkningsunderlag 
som förbättrar förutsättningarna för att bevara befintlig service. fler 
permanentboende kan skapa ökat underlag för Håksbergs skola och för 
kollektivtrafiken.
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rÄMsHyttAn, rÄMen
rämshyttan ligger i norra delen av kommunen mot gränsen till Borlänge 
kommun. i byn finns gott om fritidshus och det finns en fritidstradition 
sedan gammalt. turistgården är i dag den service som finns på orten och 
de tillhandahåller restaurang och boende. Än så länge finns kollektivtrafik 
förbi rämshyttan några bussturer till och från Borlänge går varje dag via 
rämshyttan/idkerberget. i idkerberget ca 8 km norr om byn finns en f-6 
skola, denna ligger i Borlänges kommun. 

7, turistgårDen

området föreslås i nyttjas till verksamhet som är knuten till turistgården 
eller friluftslivet. det kan även vara aktuellt med ett mindre antal 
fritidshus.

landsbygdsutveckling 
i anslutning till turistgården föreslås ett lis-område för verksamhet knutet 
till turistgården. detta skapar goda möjligheter för verksamhetens fortsatta 
utveckling och kan på sikt säkerställa arbetstillfällen i byn. närheten till 

beskrivning

området som föreslås är till viss del redan ianspråktaget av en gammal 
industri. i närheten till det föreslagna området finns en gångbro över 
vattnet till Biskopsnäset som är ett viktigt rekreationsområde. tillgången 
till rekreation kommer att bevaras och möjligheter finns att förstärka 
närheten till Biskopsnäset genom en gångväg närmast vattnet bort till 
bron. idag måste de boende i området gå via riksvägen för att ta sig fram 
till gångbron.
inga riksintressen finns på föreslaget område.
inom området finns kommunalt- vatten och avlopp.
i området ingår en mindre åker som ligger insprängd mellan ett 
bostadsområde och ett industriområde. det finns inget brukningscentra 
i närheten. kommunen bedömer därför att exploateringsvärdet är högre 
än bevarandevärdet av åkermarken. området ska detaljplaneläggas och 
allmänhetens tillgång till stranden säkras i detaljplanen. inga kända 
naturvärden och fornlämningar finns i området, detta utreds närmare i 
detaljplaneprocessen.
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på sjöns västra sida är det inte lika exploaterat och möjlighet finns därför 
att utveckla delar av sträckan utan att tillgängligheten till stranden 
försämras märkvärt.
kollektivtrafikstråken går runt hela sjön och förbinder byarna med 
centralorten. planer finns på att komplettera gång- och cykelvägnätet runt 
sjön.

8. , sÖDra siDan av neDre boten

föreslagen användning är bostäder.

landsbygdsutveckling

området ligger i direkt anslutning till sunnansjö och kan ses som en 
utbyggnad av byn. Bostäder i anslutning till sunnansjö ger ett ökat 
underlag för bevarandet av befintlig service men kan även möjliggöra 
en utveckling av byn. Byn är idag en populär ort i jordbruksmiljö men 
behöver ett stärkt underlag och attraktiva tomter.

Gyllbergens naturreservat och riksintresseområde för rekreation stärker 
möjligheterna att utveckla området i den riktningen.

beskrivning 
Översvämningskartering har inte gjorts i rämen, delar av området ligger 
dock högt över vattennivån. vid exploatering av området måste en 
översvämningsutredning göras.
precis som för större delen av kommunen ska även detta område betraktas 
som högriskområde för markradon.
det finns inga kända naturvårdsintressen eller riksintressen inom 
föreslaget område.
mindre landtungor/uddar ska undvikas för fritidshus. Även området 
längst ut på den större udden ska undantas från exploatering av fritidshus.

sUnnAnsjÖ OcH sAxDALen
sunnansjö ligger vid väsmans norra ände. Byn är populär som bostadsort 
och präglas framförallt av gamla jordbruksmiljöer. det är idag en levande 
by mycket tack vare ett aktivt byalag. det finns bl.a. livsmedelsbutik, 
bensinstation, järnhandel, mindre butiker och offentlig service som delas 
med Grangärde och nyhammar. Byn ligger längs väg 245 och har en 
fungerande kollektivtrafik. planer finns även på att komplettera gång- och 
cykelvägnätet så att det finns förbindelse mot Grangärde/nyhammar, 
samt mot saxdalen, Grängesberg, Blötberget, Gonäs och ludvika.
saxdalen ligger ca 7 km söder om sunnansjö längs väg 604. i saxdalen 
finns viss service idag, skola och pizzeria. sjön väsman övergår genom 
ullnäsnoret till sjön saxen.
vid sjön väsman ligger kommunens centralort ludvika som inte omfattas 
av lis-bestämmelserna. men väsman är en stor sjö och det ligger flera 
småbyar runt om sjön. den östra sidan av sjön är redan relativt tätbebyggd 
och man bör vara restriktiv med att exploatera de små ”luckor” som finns 
kvar. det råder ett högt exploateringstryck vid väsman.
den högsta vattennivå som rimligen kan förekomma i sjön väsman är, 
enligt kommunens utredning + 157,00.
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beskrivning

för området gäller fördjupad översiktsplan för sunnansjö. den fördjupade 
översiktsplanen förordar konferensanläggning. idag finns inget behov 
av nybyggnation av konferensanläggning. inga kända naturvärden finns 
på platsen. området omfattas idag av utökat strandskydd. kommunen 
har föreslagit till länsstyrelsen att det ska upphävas då det generella 
strandskyddet har samma restriktion (100 m). idag är det skogsmark på 
området.
inga kända fornlämningar finns inom området. i den fördjupade 
översiktsplanen är  en strövstig inritad norr om området längs strandlinjen. 
denna ska fortfarande ligga kvar för att säkerställa allmänhetens tillgång 
till strandområdet.
området bör i första hand detaljplaneläggas. närmare inventering av 
natur- och rekreationsvärden ska göras i den processen.

9, bullernäset

i området föreslås bostäder och fritidshus.

landsbygdsutveckling

Bostäder och fritidshus i området skulle gynna sunnansjö där det idag 
finns viss service som vid ny bebyggelse får ett ökat underlag. 

beskrivning

på södra Bullernäset ligger idag en konferensanläggning (morhagen). 
i övrigt ligger det en hel del fritidshus i området men även en del 
permanentbostäder.
inga riksintressen inom området. området är idag relativt oexploaterat 
och bör detaljplaneläggas. 

området omfattas idag (2012) av utökat strandskydd. kommunen har 
dock föreslagit till länsstyrelsen att utökat strandskydd ska upphöra att 
gälla. 

13, botberget, neDre boten

föreslagen användning är bostäder. 

landsbygdsutveckling

området ligger i direkt anslutning till sunnansjö och kan ses som en 
utbyggnad av byn. Bostäder i anslutning till sunnansjö ger ett ökat 
underlag för bevarandet av befintlig service men kan även möjliggöra 
en utveckling av byn. Byn är idag en populär ort i jordbruksmiljö men 
behöver ett stärkt underlag och attraktiva tomter.

beskrivning

det finns inga kända naturvärden inom området. utredning om 
översvämningsrisk och radon bör göras i samband med exploatering. 
det föreslagna området är avgränsat så att jordbruksmarken ej berörs.
området omfattas idag (2012) av utökat strandskydd, kommunen 
har föreslagit till länsstyrelsen att det ska upphävas då det generella 
strandskyddet har samma restriktion (100 m).
inga riksintressen inom området.
10, mässanområDet

Bostäder och fritidshus, det finns även ett intresse för uthyrningsstugor.

landsbygdsutveckling

Bostäder och fritidshus i området beräknas stärka serviceunderlag för 
både saxdalen och Blötberget/Gonäs. intresse finns att i området göra 
en turismsatsning med mindre antal uthyrningsstugor för jakt- och 
fisketurism.

beskrivning

mässanområdet på sjöns västra sida är i dag till stora delar obebyggt. inga 
kända naturvärden finns inom området däremot väster om mässanvägen 
finns det nyckelbiotoper och fäbodar.
inga riksintressen inom området.
eftersom det är relativt stora områden som föreslås som lis-område är 
det viktigt vid exploatering att noggranna naturinventeringar görs och att 
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”luckor” lämnas så att hela strandremsan inte blir bebyggd.
vid varje exploateringsförfrågan ska det utredas huruvida detaljplan är 
nödvändig eller om en enskild dispens kan medges. Allmänhetens	tillgång	till	
stranden	ska	alltid	beaktas	oavsett	detaljplan	eller	enskild	dispens. 

11, brittsanD, sjÖFallet

föreslagen användning är bostäder.

landsbygdsutveckling

ny bebyggelse skulle verka positivt på området. Bebyggelsen i området 
stärker upp underlag för service i närliggande orter Gonäs och Blötberget. 
kollektivtrafik finns i området och förskola finns i Gonäs och skola i Blötberget. 

beskrivning

Brittsand är en gammal fritidsby som från början bestod av mindre fritidshus 
av enkel standard med servicebyggnader. idag är några av stugorna avstyckade 
från huvudfastigheten och privatägda. Brittsand är ett område som idag redan 
är ianspråktaget men igenvuxet och förfallet.
det är idag problematiska förhållanden för vatten- och avlopp både i Brittsand 
men även i närliggande område sjöfallet. en utveckling av dessa två områden 
skapar bättre förutsättningar att åtgärda vatten- och avloppsfrågan varför även 
närliggande område sjöfallet föreslås ingå i lis-området.
inga riksintressen eller kända naturvärden inom området. inventeringar/
utredningar ska ske i nästa skede (detaljplaneprocessen).
sjöfallet och Brittsandsområdet ska detaljplaneläggas. allmänhetens tillgång 
till stranden ska alltid beaktas.
12, ullnäset

föreslagen användning är bostäder och fritidshus.

landsbygdsutveckling

området ligger mellan sunnansjö och saxdalen. Bostäder och fritidshus skapar 
underlag för närliggande byar som sunnansjö, saxdalen, Gonäs och Blötberget. 
i saxdalen finns idag skola, kiosk/butik samt pizzeria, i Gonäs förskola och 
Blötberget skola. i området är det idag problematiska va-förhållanden, genom 
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att exploatera delar av området kan det bli lönsammare med en gemensam 
va-lösning.

beskrivning

ullnäset är en udde i väsman som ligger invid utloppet från sjön saxen 
till väsman. udden är relativt obebyggd. något enstaka fritidshus ligger 
på udden idag. på norra delen av udden är det vackra utsikter över 
väsman och det finns möjlighet att iordningställa en utsiktspunkt. det 
finns även ett kvartsbrott på norra delen av udden. Hela ullnäset bör inte 
tas ianspråk, om endast en del av ullnäset tas ianspråk kan privatisering 
motverkas. föreslaget område är västra delen av udden.
vid exploatering är det viktigt att udden även i fortsättningen att 
tillgängligheten för allmänheten säkerställs.
inga riksintressen inom området.

19, norDost om saxen

föreslagen användning är bostäder.

landsbygdsutveckling

området invid saxdalen. Bostäder. i saxdalen finns idag skola, kiosk/
butik samt pizzeria. 

beskrivning

viss bebyggelse finns i området i övrig är det obebyggd skogsmark. 
inga kända natur- eller kulturvärden finns i området (inte heller 
fornlämningar). vid exploatering måste närmare utredningar göras vad 
gäller kultur- och naturvärden. det är idag oklart om området behöver 
planläggas vid exploatering, detta ska utredas vid förfrågan. 
grÄngesBerg
Grängesberg är kommunens största ort näst efter ludvika tätort. 
Grängesberg är en hotad ort med stadig befolkningsminskning och ett 
centrum som riskerar nedläggningar. där finns offentlig service och 
handel, kollektivtrafik och järnvägsstation. spendrups är ortens största 

arbetsgivare och är även en av kommunens största arbetsgivare.

14, sÖDra HÖrken, jankviken

vid Jankviken finns idag en gammal badplats där ett flertal husvagnar 
brukar vara uppställda. området är ingen camping men platsen är 
ändå ianspråktagen som det. området föreslås vara ett lis-område för 
verksamhet i detta fall camping. på så sätt kan campingen legaliseras och 
utbredningen av campingen styras. allmänhetens tillträde till stranden 
kan då säkerställas.

landsbygdsutveckling

en camping stöttar turistnäringen i Grängesbergstrakten. turister 
i området räknas ge ett ökat underlag till Grängesberg där handel och 
offentlig service finns. 

beskrivning

kollektivtrafik finns i Grängesberg. 
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samband med eventuell exploatering.
naturvärden finns i området, det är framförallt hagmarkerna som är 
skyddsvärda.
det finns kända fornlämningar runt räfsnäsgården, hänsyn till dessa tas 
vid exploatering.
delar av området ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten- 
och avlopp.
området omfattas inte av utökat strandskydd (2012) men kommunen 
har föreslagit området som utökat strandskydd för att skydda området 

i området finns inga kända naturvärden, dock är området riksintresse för 
friluftsliv men föreslagen användning stör inte riksintressets intentioner.

rÄfsnÄs, HAggen
sjön Haggen ligger strax söder om ludvika tätort och delas med 
smedjebackens kommun.

15, räFsnäs 
föreslagen användning för området är camping och verksamhet som 
stöder friluftsliv och rekreation.

landsbygdsutveckling

området ligger längs kollektivtrafikstråket från ludvika till Hagge-
smedjebacken. under säsong kan det innebära ett utökat underlag för 
kollektivtrafiken. i övrigt finns det en ridanläggning, brukshundsklubb 
och vandrarhem med Café/resturang i området. Campingverksamhet 
stöttar och kompletterar vandrarhemsverksamheten i räfsnäs men även 
övrig turistnäring i trakten. lis-områdets syfte är verksamhet som stöder 
friluftsliv och rekreation.
beskrivning

föreslaget område ligger invid sjön Haggens östra strand. området 
ligger inom riksintresse för friluftsliv. föreslagen användning strider inte 
mot riksintressets intentioner utan är snarare ett stöd till friluftslivet. 
från ludvika och knutsbo sträcker sig en gång- och cykelväg längs 
Haggens strand bort till kommungränsen. området bedöms ha 
ett högt rekreationsvärde för allmänheten och används flitigt som 
promenadstråk både sommar och vinter. för att hålla landskapet öppet 
har kommunen under flera års tid lånat in betesdjur till hagmarkerna 
under sommarhalvåret. detta startade under projektet ”Öppen Horisont”. 
Betesdjuren är på sommaren ett uppskattat inslag i rekreationsområdet. 
en fördjupad översiktsplan med ovanstående rekommenderad användning 
finns för området.
Översvämningskartering har inte gjorts för området utan bör göras i 
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från exploatering som inte stöder friluftsliv och rekreation. lis-området 
stöder utvecklingen av området för rekreation och friluftsliv.

nItten
nitten är en liten by med ett fåtal hushåll som ligger sydvästra del. Byn 
ligger inom riksintresset för friluftsliv invid sjöarna stora och lilla nitten.

16, camping viD stora nitten

vid stora nitten finns en udde där ett flertal husvagnar brukar vara 
uppställda. området är ingen camping men platsen är ändå ianspråktagen 
som det. området föreslås vara ett lis-område för verksamhet i detta 
fall camping. på så sätt kan campingen legaliseras och utbredningen av 
campingen styras. allmänhetens tillträde till stranden kan då säkerställas.

landsbygdsutveckling

en camping stöttar 
turistnäringen i västra 
kommundelen.

beskrivning

i området finns inga 
kända naturvärden. 
strax utanför 
föreslaget område 
ligger nittmossen 
som är natura2000 
och riksintresse för 
naturvård. någon 
direkt påverkan på 
natura2000-området 
bedöms det inte bli 
eftersom det inte finns 
någon fysisk kontakt 

mellan områdena. 
området ligger inom riksintresse för friluftslivet.

freDrIKsBerg/sÄfsen
säfsen är del av tätorten fredriksberg i västra kommundelen. Bygden är 
känd för sin turism och vildmark. upplevelseföretaget säfsen resort har 
året runt verksamhet i området och är välbesökt av gäster både från sverige 
och från utlandet. säfsen resort har bland annat anläggningar intill och i 
anslutning till säfssjön.
7, HerrgårDsområDet viD säFssjÖn

föreslagen användning är utveckling av verksamhet för rekreation och 
friluftsliv och fritid. ett fåtal uthyrningsstugor för korttidsboende.

landsbygdsutveckling

området ska utvecklas för verksamhet som stöttar turism, rekreation, 
fritid och friluftsliv. friluftsliv och rekreation bedöms inte störas av den 
sortens utveckling som är aktuell inom området. Genom utpekat lis-
område får turismanläggningen möjlighet att utvecklas vilket är viktigt 
för hela kommunen men framförallt för fredriksberg med tanke på 
arbetstillfällen och underlag för service.

beskrivning

vid herrgårdsområdet har säfsen resort delar av sin verksamhet. för 
området finns en fördjupad översiktsplan som anvisar bostäder och 
centrumanläggningar i utpekat område. området är idag delvis bebyggt. 
ett mindre antal uthyrningsstugor finns på platsen. en gång- och cykelväg 
går genom området som säkerställer allmänhetens tillgång till stranden.
inom området finns inga kända naturvärden. fornlämningar finns inom 
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området detta ska beaktas vid exploatering.
området ligger inom riksintresse för friluftsliv. föreslagen användning 
strider inte mot riksintressets intentioner. 

18, säFsbyn, säFsjÖn

föreslagen användning är verksamhet som stöder turism, friluftsliv och 
rekreation. vandringsleder, utveckling av badplats och liknande. ej 
boende.

landsbygdsutveckling

området ska utvecklas för verksamhet som stöttar turism, rekreation 
och friluftsliv. friluftsliv och rekreation bedöms inte störas av den 
sortens utveckling som är aktuell inom området utan verkar snarare 
stärkande. Genom utpekat lis-område får turismanläggningen möjlighet 
att utvecklas vilket är viktigt för hela kommunen men framförallt för 
fredriksberg med tanke på arbetstillfällen och underlag för service.

beskrivning

området ligger i anslutning till säfsen resorts anläggning och är idag 
skogsmark. området ligger inom riksintresse för friluftsliv. föreslagen 
användning bedöms inte strida mot riksintressets intentioner. inga kända 
naturvärden eller fornlämningar finns inom utpekat område. 



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
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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
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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.
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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
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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.
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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.

KULTURMILJÖER
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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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Ludvika
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numrering, se bilaga 1
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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.

Skola

Rv 50

Rv 50

Cassels

Centrum

Golfbana

Förskola

Lomberget

Granliden

Spendrups

Källfallet

Stora Hagen

Skakelbacken

Björkås

Öraberget

Bergslagsbyn

dammen

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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Saxen

Saxen

Väsman

Bysjön

Björken

+157,2

+157,4

+157,2

+157,0

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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!H
Mynningspunkt för område 61

Avrinningsområden och vattendelare

Huvudvattendelare

Avrinningsområde

53, Dalälven

61, Kolbäcksån ( 1149 km² )

108, Svartälven

!H Mynningspunkt
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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.

MILJÖ OCH RISKFAKTORER



TEMA 77

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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Objekten revideras löpande. För aktuell information  
gäller Länsstyrelsens MIFO-databas.
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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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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.
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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 

NATURVÅRD
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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.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE
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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 
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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

Nyhammar

Skeppmora
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Laggarudden

Grängesberg

5 k
m

5	km

Väsman
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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
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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.

TÄKTER OCH MINERAL
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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

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.

VATTEN
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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
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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
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BLÖtBerget
Blötberget ligger ca 9 km väster om ludvika. 
under 1700- och 1800-talen hämtade 
ludvika Bruk och Gonäs Hytta sin malm vid 
fremundsbergsfältet, som området då kallades. 
samhället Blötbergets historia började först år 
1900 med att Bergverksaktiebolaget vulcanus 
startade sin verksamhet på platsen. namnet 
Blötberget har med malmens beskaffenhet 
att göra eftersom malmen här var mjukare, 
”blötare”, än i andra gruvor. 
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Befolkningsminskningen har varit 
kraftig, men ökar något under 
2012. Frågan är om ungdomarna 
20-24 år stannar kvar och bildar 
familj, och om den växande 
pensionärsgruppen kommer att 
åldras på hemorten.  

ny bebyggelse

ny bostadsbebyggelse föreslås tillkomma genom 
förtätning av befintliga kvarter eller med en 
större exploatering, på enskilt eller kommunalt 
initiativ, nära samhällets centrala delar åt norr.
mark lämplig för bostäder finns i centrala 
Blötberget. 
i Blötberget är det högaktuellt med nyöppning 
av den gamla gruvan som lade ner sin verksamhet 
i slutet på 70-talet. det gamla gruvområdet är 
aktuellt för gruvdrift och närliggande områden 
bör också kopplas till gruvdriften då ytterligare 
markreserver kan bli nödvändiga i framtiden. 

Gamla sandmagasinet kan komma att 
utvidgas och ett nytt anrikningsverk kommer 
troligtvis byggas i skeppmora. i anslutning till 
anrikningsverket bör det finnas markreserver 
för gruvdriften. 
en fördjupad översiktsplan finns för Blötberget. 
planen behöver revideras men anses ändå vara 
gällande tills en reviderad version är antagen.

serVIce OcH nÄrIngsLIV
Blötberget delar en del service med Gonäs. 
Barnen går i förskola och skola f-6 i Blötberget 
med tillhörande fritidshem. ungdomarna 

BeByggeLse
den centrala delen av Blötberget består av 
småhus och några mindre flerbostadshus. 
mindre grupper av småhus finns i slogåsen 
och Gonäsheden. de gamla gruvområdena 
används idag i viss omfattning för 
småindustriverksamhet. Gruvbolag planerar 
dock en återöppning av gruvan. Hur befintlig 
bebyggelse kommer att påverkas är något 
oklart.

beFolkning
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KOMMUnIKAtIOner
länsväg 608 som tidigare gått genom samhället 
förlades på 1990-talet till en sträckning norr 
om samhällets centrum. orten berörs emellanåt 
av farligt-gods-transporter på väg till eller ifrån 
klenshyttan. 

skogen kring elljusspåret är varierad med inslag 
av gamla träd.
ett bevarande av trälaven, den stora gruvlaven 
och det äldre vulcanusområdet är önskvärt, 
men beroende på standard är rivning inte 
uteslutet. fortsatt verksamhet i lokalerna är 
en bra garanti för ett bevarande av karaktären, 
men kan också utgöra ett hot.

Fakta blÖtberget

Invånare 484 (2012)

service Förskola 
F-6 Skola

närmast övrig service
Skola 7-9 Ludvika
Bibliotek Ludvika
Äldreboende Ludvika
Vårdcentral Ludvika
Livsmedelsbutik Ludvika
Postombud Ludvika
Banker Ludvika
Apotek Ludvika
Bensinstation Ludvika

fortsätter sedan högstadiet i ludvika.
i samband med gruvnedläggningen 1979 
försvann många arbetstillfällen. det finns idag 
en del företagare som etablerat sig i det gamla 
gruvområdet och en del arbeten finns inom 
skola och barnomsorg, men orten fungerar 
främst som pendlingsort till ludvika och 
Grängesberg. 
2010 ansökte företaget nordic iron ore om 
bearbetningskoncession för gruvan i Blötberget 
och räknar med att kunna återöppna gruvan 
tidigast 2015. detta skulle betyda ett stort antal 
arbetstillfällen i Blötberget.

det finns cykelväg längs banvallen mellan 
Grängesberg och ludvika, via Blötberget. 
en kortare anslutning mellan detta stråk 
mot Björnhyttans avfallsanläggning föreslås i 
kommunens cykelplan, det stråket förbinder 
då Grängesbergsstråket mot saxdalen. delar av 
föreslagen stäckning är redan förberedd med 
fyllnadsmassor.

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
sjön Glaningen med angränsande områden 
strax sydväst om Blötberget är klassat som 
fågelskyddsområde på grund av sjöns rika 
fågelliv. för att skydda fåglarna begränsas tidvis 
strövmöjligheterna i området till anvisade stigar 
och fågeltorn. 
den stora gruvlaven är ett kännetecken 
för orten och ett landmärke som syns vida 
omkring. det äldre vulcanusområdet med 
mekaniska verkstaden, ”Blötbergskyrkan”, har 
vacker och tidstypisk industriarkitektur. 

tÄtOrtsnÄrA nAtUr OcH 
reKreAtIOnsOMråDen
det är främst slamdammarna som används som 
strövområde i Blötberget. if vulcanus sköter 
fotbollsplanen, vilken även skolan utnyttjar.  
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VILjeInrIKtnIng
•	 Bevarande av gamla trälaven är en målsättning.
•	 en återöppning av gruvan är positiv för orten och för hela regionen. en återöppning ska 

eftersträvas.
•	 ett nytt område för bostäder föreslås i centrala Blötberget
•	 nya verksamhetsområde för gruvverksamhet föreslås i skeppmora

PLAner
fördjupad översiktsplan (områdesplan) Blötberget antagen 1986-11-27 bör revideras
sammanhållen bebyggelse (utom en mindre detaljplan)
fördjupad översiktsplan (områdesplan) klenshyttan antagen 1978-08-31 bör revideras.
fördjupad översiktsplan (del av generalplan) Björnhyttan antagen 1975-10-02

effeKter
Återöppnad gruva innebär konsekvenser för miljön. men det kan även innebära buller och 
ökade transporter i anslutning till gruvan. det är viktigt att ianspråktagen mark återställs efter 
gruvdriften. 
Återöppning av gruvan innebär även fler arbetstillfällen och kanske ett ökat serviceunderlag.
Gamla sandmagasinet är idag en plats med höga naturvärden. Hur området kommer att påverkas 
är svårt att påvisa idag.
sandmagsinet fungerar idag som rekreationsområde, detta påverkas vid en ev återstart av gruvan.

Den gamla gruvlaven i Blötberget
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Tallåsen

Hammarby

Slogåsen

Gonäsheden

Konstdammen

Vulcanusområdet

Skola

Lv 608

Idrott

Gruvområde

Strövområde

Fågelskyddsområde

Framtida anrikningsverk

Framtida terminalområde gruva

Björnhyttans avfallsanläggning

Glaningen

Blötberget

Planeringsförutsättningar
Fördjupade översiktsplaner

Gång- och cykelväg

Fågelskyddsområde

Deformationszon

Raszon/sprickzon

Befintligt verksamhetsområde

Befintlig bebyggelse

! Kraftledning

Gonäs ±

Föreslagen markanvändning
Föreslagen ny gång- och cykelväg

Gruvverksamhet

Möjliga nya verksamhetsområden

Möjliga nya bostäder

Rekreationsområden

0 1 000500 m

Här finns en fördjupad 
översiktsplan som 
ska revideras. 
Fördjupningen  är 
gällande till revidering.
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fredriksberg ligger ca 6 mil väster om ludvika.
fredriksberg, var tidigare huvudort i säfsnäs 
kommun och fick tillsammans med annefors, 
Gravendal och strömsdal, sin storhetstid under 
1800-talet då järnbruket expanderade. när 
brukens tid var förbi tog massa-, pappers- och 
sågindustrin över. under 1980-talet försvann 
träindustrin, kvar var tvätteriet som stängde 
2001, men som återöppnades 2009.  idag ligger 
stort fokus på turismverksamhet i säfsen.

BeByggeLse
själva samhället fredriksberg är uppdelat i 
två delar, annefors och fredriksberg, åtskilda 
av sjöarna smedjedammen och mellansjön. 
annefors ligger i väster och i öster fredriksberg. 
i fredriksberg är det främst småhusbebyggelse 

från olika epoker som dominerar, men det finns 
även flerbostadshus. på anneforssidan finns 
fortfarande många industribyggnader kvar.
det gamla fabriksområdet i fredriksberg är 
förorenat och behöver saneras. området är 
herrelöst dvs. det saknar ägare. sGu (sveriges 
Geologiska undersökningar) har nu tagit på 
sig huvudmannaskapet och en sanering kan ske 
(med start 2014).

FramtiDa bebyggelse

nyexploatering av bostäder är lämpligt i 
utbyggnadsområdet kring Övre och nedre 
pollackshultet, genom förtätning eller genom 
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Befolkning år 2012 Fredriksberg 
jämfört med hela kommunen
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Befolkningsminskningen har varit 
kraftig under lång tid, med endast 
cirka fem födda per år den senaste 
tioårsperioden. Åldersprofilen  är 
väldigt ”spretig” med idag mycket 
stor andel 20-24-åringar, som 
också ökat kraftigt. Babyboomens  
topp med uppemot 20 födda per år 
1991-1993 avspeglas i statistiken, 
men även Säfsen Resort påver-
kar sannolikt. Prognosen framåt 
mycket osäker.

ny detaljplaneläggning. ny enstaka, mindre 
bebyggelse kan lokaliseringsprövas. vid folkets 
hus finns ett mindre område som är planlagt 
för bostäder, idag används dock området som 
husvagnsuppställning.
eftersom turistnäringen är betydelsefull och 
gynnar orten är kommunen positiv till privata 
initiativ och kan exempelvis tillåta enstaka 
stugor på villatomter till uthyrning. detta bör 
möjliggöras genom en generell planändring.
fredriksberg, som ligger mer avskilt i 
kommunens västra del, behöver i särskild grad 
samhälleliga insatser för sin utveckling som bl.a. 
turistort. Bebyggelseutvecklingen i fredriksberg 

beFolkning
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anslutning till skidanläggningen säfsen resort. 
anläggningen beräknas dubblera antalet 
bäddar och utöka liftsystemet. detaljplan för 
utbyggnaden är under framtagande.

verksamhetsområden

ett område för framtida verksamhet finns 
bredvid landstingstvätten.

Fritid och rekreation

två lis-områden är föreslagna för utveckling 
vad gäller fritid och rekreation vid säfsjön. 
vid Herrgårdsområdet där även mindre antal 
uthyrningsstugor kan vara aktuella men även 
från badplatsen till mellanfallet där det främst 
är frågan om utveckling av vandringsstråk och 
liknande för att stärka turismen i byn.

serVIce OcH nÄrIngsLIV
fredriksberg har en utbyggd service med 
bl.a. livsmedelsaffär, förskola, skola elever i 
årskurserna f-9, matställen, bensinstation, 
spelkiosk och äldreboendet säfsgården
turism är ortens viktigaste näring. den 
största arbetsgivaren på orten är säfsen 
resort aB tillsammans med landstingets 
tvätteri. i kommunens näringslivsregister 
finns 70 företag registrerade i fredriksbergs 
postnummerområde. de flesta företag är 
fåmansföretag och många av företagen är skogs- 
och/eller entreprenörsföretag. arbetspendlingen 
till ludvika är betydande och det är också ett 
flertal som pendlar till vansbro och värmland. 
i och med nya arbetstillfällen i fredriksberg har 

Fakta FreDriksberg

Invånare 636 (2012)

service Förskola 
F-9 Skola
Bibliotek
Deltidsbrandkår
Äldreboende

Livsmedelsbutik
Apoteksombud
Postombud
Bankombud
Bensinautomat

närmaste övrig service
Vårdcentral Sunnansjö
Apotek Sunnansjö
Bank Grangärde

ska bl.a. främja ortens turismsatsningar. en 
fördjupad översiktplan finns för säfsbyn där 
områden för utveckling av turistanläggningen 
är mer preciserad. 
finnmarksbyarnas utveckling är särskilt känslig. 
enstaka ny bebyggelse kan bli till fördel 
för byarnas bestånd. en alltför omfattande 
exploatering kan dock rubba den genuina 
karaktären. Bebyggelseutvecklingen bör hållas 
under uppsikt så att byarnas karaktär består.
en fördjupad översiktsplan är framtagen för att 
möjliggöra utveckling av turismverksamheten i 

dock arbetspendlingen minskat på senare tid.
turistanläggningen säfsen resort aB ligger i en 
expansionsfas. där man räknar med att i flera 
etapper dubblera antalet bäddar. en fördjupad 
översiktsplan har upprättats för att möjliggöra 
expansionen. en expansion i denna storlek 
kräver dock att va-systemet och infrastrukturen 
utvecklas i takt med utbyggnaden.

KOMMUnIKAtIOner
fredriksberg är något av en knutpunkt för 
länsväg 245 (mossfallet-ludvika), väg 522 till 
lesjöfors och de mindre vägarna till Gravendal 
och lindesnäs.
vid tyfors, väster om fredriksberg, ansluter 
länsväg 245 till riksväg 26 (filipstad-mora). 
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 hastigheterna bör ses över. dessa 
problem lyfts i den fördjupade översiktsplanen 
för säfsen/fredriksberg.
den gamla banvallen till tyfors har anpassats 
till cykel- och skoterled.
Gång- och cykelbanor har förbättrats i orten 
sedan tidigare översiktsplan (1990) och det är 
nu möjligt att ta sig över sågdammen på två 
ställen. 
kollektivtrafiken har en gles turtäthet. 
ett miniresecentra som underlättar att 
pendla kollektivt är önskvärt på orten. 
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VILjeInrIKtnIng
•	  Hållbar förvaltning av naturresurserna (skog och sjö är viktiga i finnmar-

ken)
•	  sanering av fabriksområdet. utreda vad området ska användas till sedan 

det är sanerat.
•	  riksintresset för friluftsliv ska inte begränsa utvecklingen av fredriksberg, 

utan istället ska det användas för till lämpliga utvecklingsmöjligheter.
•	  servicen ska utvecklas i samhället.
•	  samhället ska utvecklas som rekreations- och bostadsort.
•	 lis-områden för rekreation och friluftsliv ska utvecklas vid säfsjön.
•	 pollackshultet ska byggas ut främst genom gällande detaljplan vid behov 

kan ytterligare planläggning bli aktuell.
•	 detaljplanelagt område vid folkets hus ska exploateras för bostäder. 
•	 förtätningar för bostäder vid förskolan och vid skolan.
•	 lämpligt utvecklingsområde för verksamhet finns vid gamla lands-

tingstvätten.
•	 miniresecentra ska anordnas.
•	 fredriksberg ska integreras mer med östra kommundelen.
•	 sträckan genom fredriksberg anses fortfarande som bristfällig och 

lämpliga åtgärder bör ses över.

PLAner
fördjupad översiktsplan över säfsbyn antagen 2011-06-20
tematiskt tillägg: vindkraft antagen 2010-10-28
tematisk tillägg: finnmarksbyarna, bör upprättas.
delar av fredriksberg är sammanhållen bebyggelse och vissa delar är 
detaljplanelagt.

fredriksbergsstråket är idag inget självklart kollektivtrafikstråk. det bör 
dock eftersträvas att i framtiden integrera fredriksberg bättre med östra 
kommundelen och då är kollektivtrafiken en viktig pusselbit.

teKnIsK fÖrsÖrjnIng
i fredriksberg finns det en grundvattentäkt på Hällholmen i säfssjön 
som försörjer fredriksberg med dricksvatten. idag finns inget 
skyddsområde för vattentäkten men ett sådant bör tas fram. verksamhet 
som medför risker för vattentäkten ska inte förekomma.
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp finns i 
fredriksbergs samhälle och säfsbyn. idag finns det tillräcklig kapacitet 
på va-anläggningarna men kapacitetshöjande åtgärder kan behöva göras 
i framtiden beroende på hur mycket turistanläggningen expanderar.

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
Hela den västra delen av kommunen är riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. kommunen har därför sagt nej till utbyggnad av vindkraft 
i området. fredriksbergs största attraktionskraft ligger i naturen. 
friluftslivet med jakt, fiske, bär- och svampplockning är mycket viktigt i 
bygden och skog och sjö används flitigt.
i fredriksberg är det arkitektoniskt möjligt att följa hur bruksbyn 
förändras till en industriort, baserad på träråvaror i såg, hyvleri och 
massafabriksanläggningar. Herrgården med omgivande byggnader 
är av lokalt kulturintresse, så även kvarnbo och arbetarbostäderna på 
palmheden, samt kyrkan.  

tätortsnära natur ocH rekreationsområDen

i fredriksberg finns naturen nära och används flitigt. främst utnyttjas 
de tätortsnära områdena runt mellansjön, norr om västansjö, 
vildmarkslekplatsen och runt vattenverket för rekreation. 
vid folkets Hus ligger en fotbollsplan och en tennisbana. på vintrarna 
spolas en hockeyplan vid skolan. det finns även minigolfbana och 
motorbana i fredriksberg. det finns ett flertal iordningsställda skid-, 
cykel- och vandringsleder runt samhället.
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Lövåsen

Annefors

Gruvriset

Älgsjöhöjden

Övre Pollackshultet

Nedre Pollackshultet

245

245

245

Skola

Idrott

Säfsbyn

Skolskog

Förskola

Säfsgården

Strövområde

Strövområde

Vårdcentral

Folkets Hus

Reningsverk

Hembygdsgård

Säfsen resort

Säfsen resort

Fd fabriksområde

Fritidsbebyggelse

Landstingstvätten

Utvecklingsområde skidanläggning

Älgsjön

Säfssjön
Smedjedammen

Fredriksberg Hela kartbilden (västra kommundelen) 
omfattas av riksintresse för friluftsliv. ±

Planeringsförutsättningar

! Kraftledning

Gång- och cykelväg

Kyrkogård

Befintligt verksamhetsområde

Befintlig bebyggelse

Fördjupad översiktsplan

Föreslagen markanvändning

Rekreationsområden

Möjlig ny verksamhet för fritid och rekreation

Möjliga nya bostäder

Möjliga nya verksamhetsområden

0 1 000500 m

Här finns en fördjupad 
översiktsplan som 
ska vara gällande 
även efter antagen 
översiktsplan. 
Fördjupningen 
behandlar utvecklingen 
av turism i  Säfsen.



Ortsbeskrivningar120

gOnÄs
Gonäs växte fram 5 km väster om ludvika i 
anslutning till en bergsmanshytta.

BeByggeLse
Gonäs är en by med relativt spridd bebyggelse, 
avbruten av både skog och jordbruksmark. 
Bebyggelsen är koncentrerad till en bykärna och 
längs med vägarna till Brittsand och Halvars. 
närheten till ludvika gör orten attraktiv som 
bostadsort, men den är också populär för 
fritidsboende, vilket syns på den stora andelen 
sommarstugor. 

FramtiDa bebyggelse

ny bebyggelse kan tillkomma i anslutning till 
befintlig bebyggelse utmed fridhemsvägen, 
Halvarsvägen, samt den nuvarande 
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Befolkning år 2012 Gonäs 
jämfört med hela kommunen
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Folkmängden har varit 
ganska stabil och ökar lite 
de två senaste åren. Frågan 
är om ungdomarna 20-24 
år stannar kvar och bildar 
familj, och om den växande 
pensionärsgruppen kommer 
att åldras på hemorten. 

beFolkning

Brittsandsvägen. exploatering föreslås på 
både kommunal- och privatägd mark. det är 
dock viktigt att den öppna jordbruksmarken 
bevaras för att behålla ortens karaktär. 
mindre åkerlappar kan bebyggas men större 
åkerområden bör fredas. den fördjupade 
översiktsplanen för Gonäs antagen 1997-08-28 
föreslår även mindre förtätningar av befintlig 
bebyggelse.
Brittsand och sjöfallet är upptaget som lis- 
område och föreslår bostadsbebyggelse.
stora områden finns planlagda för industriellt 
ändamål söder om länsvägen. viktigt är dock 
att hänsyn tas till befintlig bebyggelse.

serVIce OcH nÄrIngsLIV
i Gonäs finns en förskola. Barnen från Gonäs 
går i skola f-6 i Blötberget med tillhörande 
fritidshem. ungdomarna fortsätter sedan 
högstadiet i ludvika.
söder om byn finns ett stort område planlagt för 
industriändamål som ännu inte är fullt utbyggt. 
om de redan planlagda verksamhetsområdena 
bebyggs betyder detta en avsevärd förändring av 
Gonäs karaktär och betydelse, vilket kan ställa 
nya krav på utformning av orten. 
länets största reningsverk finns i sydöstra delen 
av samhället. den stora kapaciteten beror på att 
spendrups bryggeri avlopp renas här. 
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KOMMUnIKAtIOner
Gonäs genomkorsas av en större trafikled, 
länsväg 608 (Gonäsvägen), samt två matarvägar, 
Halvarsvägen och Brittsandsvägen. 
krav på bättre standard av Brittsandsvägen har 
framförts och i fördjupningen av översiktsplanen 
har föreslagits en östlig vägsträckning som 
beräknas bli byggd i samband med utbyggnad 
av Brittsand. detta reservat ska ligga kvar för 
att möjliggöra en exploatering av Brittsand.
fördjupningen av översiktsplanen föreslår 
även att ett antal kortare gång- och cykelvägar 
anläggs för att göra Gonäs mer trafiksäkert att 
gå och cykla i.

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
i norra delen av Gonäs, intill vägen till 
Brittsand, finns flera lokalpopulationer av 
buskmus vilken är fridlyst i hela landet sedan 
1968 och skyddas av eu:s Habitatdirektiv. det 
är även en äng som är riksintresse för naturvård.
Halvars är ett område intressant dels som 
utflyktsmål med vidsträckt utsikt och dels på 
grund av det småbrutna odlingslandskapet och 
Halvars bergsmansgård. 
Gonäs hytta var landets sista hytta i drift  
när den rasade 1926. Hyttan var kärnan i 
byns framväxt och ursprunget till Gonäs 
bergsmansgård (normans gården). tillsammans 
med normansgården utgör hyttområdet en 
samlad kulturmiljö som är viktigt för förståelsen 
av ludvikas historia. Hyttan är registrerat som 

fornminne och består idag av slagghögar.
normansgården är byggnadsminnesförklarad 
sedan 1972. länsstyrelsen har utvidgat 
byggnadsminnet 2012 till att omfatta hela 
gårdsmiljön. området har i ett lokalt perspektiv 
stora kulturmiljövärden. 
vid byggnation i direkt anslutning till 
byggnadsminnet ska hänsyn tas med avseende 
på tomtplanering, formgivning och siktlinjer.

tätortsnära natur ocH rekreationsområDen

utsiktspunkten på Halvars är en uppskattad 
plats. växtligheten måste hållas efter så att 
utsikten bevaras.
en isrink finns vid skolan som sköts av Gonäs 
ik.

Utsikten vid Halvars.

Fakta gonäs

Invånare 414 (2012)

service Förskola 

närmsta Övriga service

Skola F-6 Blötberget
Skola 7-9 Ludvika
Bibliotek Ludvika
Äldreboende Ludvika
Vårdcentral Ludvika
Livsmedelsbutik Ludvika
Apotek Ludvika
Postombud Ludvika
Bank Ludvika
Bensinstation Ludvika
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VILjeInrIKtnIng
•	 möjlighet till ny bebyggelse bör tillkomma genom 

planläggning.
•	 möjlighet till ny bebyggelse finns i centrala Gonäs samt 

vid Brittsand och efter stranden mot väsman (lis).
•	 det öppna odlingslandskapet ska så långt möjligt 

bevaras, dock är bebyggelse att föredra framför igenväxt.
•	 sjöfallet och Brittsand ska utvecklas.
•	 vägreservatet till Brittsand ska kvarstå för att möjliggöra 

en utveckling av området.
•	 planlagt industriområde ska fortsätta utvecklas.

PLAner
fördjupad översiktsplan Gonäs antagen 1997-08-28, ska 
revideras avseende bostadsområden.
skötselplan för Halvars bör upprättas
stora delar av Gonäs är sammanhållen bebyggelse och vissa 
delar är detaljplanelagda.

Här finns en 
fördjupning som ska 
revideras med hänsyn 
till bostadsområdena 
i orten. 
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Grangärde ligger mellan Bysjön och Björken, ca 
2 mil nordväst om ludvika. 
det var på näset mellan sjöarna Bysjön och 
Björken, som vägarna, både till land och 
till sjöss, möttes och Grenge marknads- 
och handelsplats uppstod någon gång på 
medeltiden. när sedan jordbruk, hyttor, såg och 
spikverkstad gjorde orten rik byggdes samhället 
ut med två torg och ståtliga byggnader. 
Grangärde bergsmans- och kyrkby var också 
under lång tid säte för socknens administration 
med sockenstuga och tingshus. 
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grAngÄrDe

beFolkning

BeByggeLse
de centrala delarna av byn har fortfarande 
en äldre charm och karaktär med kyrka och 
prästgård, större bostadshus, gårdar och en del 
byggnader från tiden då Grangärde var egen 
kommun och sockencentrum och höll med 
både tingshus, gästgiveri och kommunalkontor. 
traditionen som kyrkby lever vidare eftersom 
Grangärde fortfarande sköter Gränge-säfsnäs 
församlings kyrkliga förrättningar. 
det finns ett antal flerfamiljshus vid kyrkan, 
men i övrigt domineras samhället av fristående 
hus.
det som kännetecknar Grangärde är 
framförallt det öppna landskapet som till viss 
del fortfarande brukas. Även kulturlandskapet 
präglar bygden.

frAMtIDA BeByggeLse
i Grangärde finns ett mindre antal 
flerfamiljshus. till dessa bostäder finns det 
alltid kö och det är möjligt att intresse finns för 
nybyggnation.
i Grangärdebygden bör ett stort 
hänsynstagande tas till dess särdrag och den 
direkta omgivningens natur- och kulturvärden. 
Bygden bör utvecklas på så sätt att dess karaktär 
kvarstår men inte på bekostnad att ingen 
utveckling sker. Byggnationer ska ske i harmoni 
med omgivningen. 
i Grangärde finns det attraktiva områden 
för bostäder med sjönära läge, Bysjöstrand, 
rönnäset, ett mindre område norr om 
kyrkan vid Bysjön samt ett mindre område 
mellan gamla vägen och länsvägen i höjd med 

Grangärde har en stabil och 
något ökande folkmängd under 
2000-talet även om de två senas-
te åren visat en liten minskning. 
(Den kraftiga minskningen före 
år 2000 kan delvis förklaras av 
ändrad statistikindelning). Orten 
domineras kraftigt av åldrarna 
45-64 år. En tydlig återväxt av 
antalet småbarn märks efter en 
halvering av antalet skolbarn.
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bygdens utveckling utan att den istället främjar 
utvecklingen och att ny bebyggelse tar hänsyn 
till det kulturella arvet.
en områdesplan (likställd fördjupad 
översiktsplan) finns för Grangärde kyrkby. stora 
delar av planområdet är redan detaljplanelagt. 
planen ska revideras men anses gällande till en 
reviderad version är antagen. kommuntäckande 
översiktsplan och områdesplan skiljer sig åt där 
lis-områden är utpekade på jordbruksmark. i 
dessa fall anses kommuntäckande översiktsplan 
råda.

verksamHetsområDen

i Grangärde är delar av korsnäsberget 
utpekat som möjligt nytt verksamhetsområde 
detta skulle innebära att befintligt 
verksamhetsområde utökas. området är 
detaljplanelagt för industriändamål.

serVIce OcH nÄrIngsLIV
Grangärdebygden har en lång tradition av 
turist- och hotellverksamhet. Här finns ett flertal 
hotell bl.a. vid Gamla vägen i Grangärde och 
morhagen. Både svenska och utländska turister 
dras till trakten av bl.a. fiske. i Grangärde finns 
den mesta servicen samlad vid torget och där 
finns bl.a. livsmedelsbutik, spelkiosk och bank. 
mellan rv 66 (tidigare 247) och Bysjön ligger 
camping med bad. i samhället finns även en 
bensinstation och i pärlby finns en ridskola.
näringslivet i Grangärde består till stor del 
av enmansföretag, men lemont, log max 
aB, samt Grangärde musteri är ortens största 

företag. verksamheten som musteriet bedriver 
hjälper till att hålla landskapet öppet då de 
nyttjar marken för bärodlingar. nya företag 
kan etableras i industriområdet strax söder om 
samhället, intill rv 66. 

KOMMUnIKAtIOner
riksväg 66 (Björbovägen) går öster om 
samhället och leder mellan ludvika och sälen. 
farleden mellan ludvika och nyhammar 
(väsman-Björken-Bysjön) har två 
problempunkter. dels i stensbo där stora stenar 
skapar framkomlighetsproblem. men också 
riksvägsbron utgör ett hinder. den behöver 
höjas vid kaplansnoret då båtar har problem 
att ta sig fram under. (trafikverket är ägare till 
bron.)
ett förslag på ny gång och cykelväg mellan 
Grangärde (via Bysjöstrand) finns med som 
förslag i cykelplanen för att koppla samman 
nyhammar och Grangärde med stråket kring 
väsman.

KULtUr OcH nAtUr
flera bymiljöer runt kyrkbyn, som tidigare 
var socken- och kommuncentrum, är idag 
är klassat som ett lokalt kulturhistoriskt 
intresse a. kyrkan är den äldsta byggnaden 
och är daterad från 1400-talet.  det finns 
välbevarade bergsmansmiljöer och stora 
inslag av äldre bebyggelse och variationer 
av byggnadstyper ger en upplevelserik miljö 
med stora kulturvärden. i Grangärde finns ett 
tämligen nytt byggnadsminne: nyhammars 

Fakta grangärDe

Invånare 374 (2012)
service

Livsmedelsbutik
Apoteksombud
Bank
Bensinstation

närmsta Övriga service

Förskola Nyhammar
Skola F-6 Nyhammar
Skola 7-9 Ludvika
Bibliotek Nyhammar
Äldreboende Sunnansjö
Vårdcentral Sunnansjö
Postombud Nyhammar

reningsverket dessa områden ska klassas som 
lis-områden (läs mer om dessa i avsnittet 
”strandskydd och landsbygdsutveckling”). i 
övrigt finns det möjlighet att bygga på lillheden 
som är detaljplanelagt för bostäder.
på korsnäsberget, finns ett område föreslaget 
för bostäder även det är ett sk. lis-område. 
Hela Grangärde kyrkby är ett lokalt 
kulturområde och en utmaning i en kulturbygd 
som Grangärde är att  byn måste få utvecklas 
samtidigt som man värnar om kulturarvet. 
det är viktigt att kulturen inte hindrar 
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spannmålsmagasin, även kallat stora 
sjömagasinet, vid Bysjöns strand i Grangärde 
kyrkby.
i Grangärde anordnas årligen höst- och 
julmarknad, men även andra aktiviteter så som 
skridskoloppet Jernrännet.
Bysjön, med omgivande områden, är av 
riksintresse för naturvård och där inräknas 
orten Grangärde till viss del. det är viktigt 
att det öppna landskapet bevaras då detta är 
kommunens främsta jordbruksbygd.

tätortsnära natur ocH rekreationsområDen

Grangärde har en badplats i Björken, norr om 
rossa camping, men den mest använda badet 
är vid sjömagasinet i centrala Grangärde.
korsnäsberget som ägs av svenska kyrkan, är 
ett väl utnyttjat närrekreationsområde. Även 
den asfalterade banvallen mellan Östanbjörka 
och stensbo används mycket av flanörer i 
trakten.

Grangärde kyrka
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VILjeInrIKtnIng
•	  Behålla och utveckla servicen i Grangärde.
•	 kyrkbyn ska utvecklas med bibehållen karaktär. 
•	  utveckla attraktiva sjönära boendemiljöer.
•	 Bostadsområden ska utvecklas/utökas vid Bysjöstrand, 

rönnäset, norr om kyrkan vid Bysjön, korsnäsberget, 
invid Gamla vägen söder om sockenstugan och på lillhe-
den.

•	 Befintligt verksamhetsområde vid korsnäsvägen ska 
utvecklas.

•	 farleden mellan väsman och Bysjön är viktig för utveck-
lingen av båtlivet. problemen med farleden bör åtgärdas.

•	 Gång- och cykelvägar ska utvecklas enligt kommunens 
cykelplan.

PLAner
•	  fördjupad översiktsplan: Grangärde kyrkby antagen 

1979-04-26 bör utökas och revideras.
•	 stora delar av kyrkbyn är detaljplanelagd, vissa delar ingår 

i sammanhållen bebyggelse.

Här finns en fördjupad översiktsplan 
som ska revideras med hänsyn till 
riksintresse Bysjön samt bostäder 
och kulturfrågor. Planen ska utökas. 
Planen är gällande till revidering.
Konflikt finns mellan fördjupning 
och denna ÖP. Fördjupningen säger 
Jordbruksändamål där denna Öp 
föreslår bostäder. Kommuntäckande 
ÖP ska anses styra.
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grÄngesBerg
Grängesberg ligger i den sydligaste delen av 
kommunen, cirka 1,5 mil från ludvika. 
1677 fick Grängesberg sin första fasta 
befolkning. innan dess hade platsen bara varit 
bebodd under vissa malmbrytningssäsonger. 
Grängesberg var tidigt känd på grund av sin 
lättbrutna och järnhaltiga malm, men det var 
först i slutet av 1800-talet som den fosforrika 
malmen genom Thomasprocessen blev 
eftertraktad och samhället växte. Grängesbergs 
Grufve aktiebolag bildades 1883 och kom att 
dominera orten fram till april 1990 då gruvan 
stängdes. Gruvan har kallats världens förnämsta 
järnmalmsfyndighet och var Bergslagens i 
särklass största gruva. 
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Åldersfördelningen har en något äldre 
profil än kommungenomsnittet med 
tydligt mansöverskott framför allt  bland 
ungdomar och 40-55-åringar. Den tidi-
gare kraftiga befolkningsminskningen har 
stannat av särskilt under de senaste fem 
åren.  De grupper som minskat mest är 
yngre skolbarn och 25-44-åringarna. 

beFolkning

Fakta grängesberg

Invånare 3218 (2012)
service

Förskola Livsmedelsbutik
F-9 skola Apotek
Bibliotek Bank
Äldreboende Bensinstation
Vårdcentral Postombud

BeByggeLse
Grängesberg var en gång dalarnas största 
gruvsamhälle, från början en liten gruvby som 
utvecklades till ett modernt industrisamhälle. 
samhället har vuxit ut rätt oplanerat efter 
mönster som avgjorts av dagbrottets form. 
på grund av gruvans expansion har samhället 
flera gånger förändrats på grund av ras- och 
sprickrisker, genom flytt av bostads- och 
centrumområden. dagbrottet, även kallat 
skärningen, mitt i samhället har en gång varit 
möjligt att passera med hjälp av en hängbro. nu 
har avstånd och rasrisk delat upp samhället i en 
västlig och två östliga delar. de tre stadsdelarna, 
västra/väster, Björkås och Öraberget har stora 
skillnader i karaktär.
på västra/ väster finns främst flerbostadshus 
i två våningar. på 1950-talet byggdes större 
flerbostadshus på väderhällen och utmed Johan 
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Groths väg. dessa områden har under senare 
tid genomgått stora rivningar. på väster ligger 
också det ståtliga kulturhuset Cassels donation 
och disponentparken. Cassels donation är 
byggnadsminne sedan 1986 och ingår också 
i riksintresse för kulturmiljövård. på andra 
sidan Bergsmansvägen ligger gruvområdet 
malmen, med huvuddelen av de kvarvarande 
gruvbyggnaderna; lavar, kontor och maskinhus. 
Gruvområdet har en funktionalistisk arkitektur 
och räknas till ett av dalarnas förnämsta 
industriminnesmärken.
Björkås som ligger på den norra sidan skiljs 
genom ludvikavägen och skakelbackens 
industriområde från centrumdelen. Björkås 
bebyggdes med egnahem främst mellan åren 
1915 - 1935 och utbyggnaden har skett enligt  
något så ovanligt som en engelskinspirerad 
trädgårdsstadsplan. den södra delen, växte ut 
senare och innehåller vårdcentral och några 
idrottsplaner.
Öraberget har främst hyreshus från 1960-
talet som är byggda av både riksbyggen och 
allmännyttan. på 1990-talet har ett flertal hus 
rivits, främst på väster, på grund av minskad 
efterfrågan. området ligger nära servicen i 
centrum. källfallet och stora Hagen byggdes som 
mönsterbostäder för gruvarbetarfamiljer under 
1890-talets bostadsbrist och blev stilbildande för 
arbetarbostäder i hela landet. Båda områdena är 
numera delar av riksintresset för kulturmiljövård 
i Grängesberg. Hus nummer 22 i stora Hagen är 
även byggnadsminne sedan 1988 och inrymmer 
museum med bland annat två tidstypiska 
lägenheter från 1800-talets slut och 1960-talet.  
Bergslagsbyn i nordvästra Grängesberg 

uppfördes som arbetarbostäder av företaget 
stora kopparberg på 1920-talet. Husen byggdes 
i bergslagsstil efter modell från Bergslagsbyn 
i Borlänge och är del i riksintresset för 
kulturmiljövård. området skyddas genom 
områdesbestämmelser. 

ny bebyggelse

ny bebyggelse kan ske främst genom förtätning 
av bostadsområdena. ett större oexploaterat 
område som lämpar sig för bostäder finns norr 
om vårdcentralen.
utbyggnadsmöjligheter finns för verksamhet på 
skakelbacken som även är detaljplanelagt för 
industri.
en återstart av järnmalmsgruvan i Grängesberg 
kan medföra nya områden för etablering vid 
bland annat lomberget.
i södra delen av Grängesberg (stora Hagsgärdet) 
nära fd dynamitenområdet finns ett område 
lämpat för verksamhet och som särskilt lämpar 
sig för truckstop eller liknande verksamhet då 
det ligger i anslutning till riksvägen även vid en 
eventuell omdragning. förkastningen måste då 
beaktas.

teKnIsK fÖrsÖrjnIng
i Grängesberg finns en ytvattentäkt, norra 
Hörken, som försörjer samhället med 
dricksvatten. ett skyddsområde för vattentäkten 
finns men ska revideras, även ljusnarsbergs 
kommun ska involveras i arbetet eftersom 
vattentäkten ligger delvis i ljusnarsbergs 
kommun.
inom skyddsområdena bör verksamheter med 
risk för omgivningspåverkan bedrivas med största 

möjliga försiktighetsmått och nyetableringar av 
sådana verksamheter undvikas.
verksamhetsområde för kommunalt vatten- och 
avlopp finns för Grängesbergs samhälle.

serVIce OcH nÄrIngsLIV
den mesta servicen finns i centrum på den 
östra sidan där livsmedelsaffärer, banker, 
apotek restauranger och detaljhandel finns. 
i Grängesberg finns simhall, fotbollsplaner, 
konstfrusen isbana, skid- och elljusspår på 
Gudmundberget/ Grotfallet och ljungåsen, 
slalomanläggning på fjällberget, samt go-cart-, 
folkrace- och motorcrossbanor.
i Grängesberg finns tre förskolor och två skolor.  
Barnen går i Björkås skola f-3 med tillhörande 
fritidshem sedan fortsätter eleverna i parskolan 
4-9 och fritidshem. vårdcentral finns vid 
idrottsvägen och äldreboendet Granliden finns i 
laritstorp.
det finns 177 (2011) företag registrerade i 
Grängesberg i kommunens företagsregister. den 
största arbetsgivaren är idag spendrups Bryggeri. 

KOMMUnIKAtIOner
idag trafikeras endast en liten del av spårområdet 
för tåg. samhället genomkorsas av riksväg 50 som 
går mellan mjölby/Ödeshög och söderhamn. 
vägen är tungt trafikerad.
spendrups bryggeri har planer på att föra över en 
större godsmängd på tåg för att avlasta de allt fler 
lastbilstransporterna. en kombiterminal kan vara 
en lösning i för att underlätta godstransporterna.
en fördjupning av översiktsplanen bör göras 
för att bl.a. utreda framtida vägsträckning. 
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om gruvan öppnas i Grängesberg kommer 
kommunikationerna att påverkas mycket, både 
järnvägen och vägarna.
söder om riksvägen 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.
i Grängesberg finns det behov av ett 
miniresecentra. detta skulle underlätta kollektivt 
resande. möjligheterna bör utredas. 
nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
Gruvverksamheten i och omkring orten har 
bidragit till att skapa ett flertal miljöer som 
är intressanta för naturvården. på västra är 
oxelträden i alléerna, samt disponentparken 
särskilt intressanta. sedan tillkommer Hötjärn, 
Jan matts damm och orrleken, samt svanskogen 
som ytterligare områden med värdefull flora och 
fauna. 
fem delar av Grängesberg är klassat som 
riksintresse för kulturmiljövård. Casselsområdet 
med direktörs- och tjänstemannabostäder, 
disponentpark och kulturhuset Cassels 
donation. arbetarbostäder väster om Cassels. 
stora Hagen och källfallet som båda är områden 
med arbetarbostäder från 1800-talets slut, 
samt Bergslagsbyn småvillor från 1920-talet i 
Bergslagsstil. för källfallet finns en fördjupad 
översiktsplan vars syfte är att möjliggöra rivning 
av husen då de är kraftigt förfallna. 
Grängesberg är ett mycket representativt 
gruvsamhälle från decennierna kring sekelskiftet 
fram till slutet av 1900-talet med väl bevarad 
högreståndsmiljö och arbetarbebyggelse 
präglat av gruvbolagets intentioner om en 

bra bostadsmiljö. planmönster, arkitektur, 
samt en intressant administrations- industri- 
och bostadsbebyggelse präglar Grängesberg. 
samhället är intressant för sin kulturmiljö och 
arkitektur och med industribyggnader i sen 
funkisstil.
som lokala intressen för kulturmiljövård är 
exportfältet, risbergsfältet lombergs- och röda 
dammen området, Byxfickstorget, samt folkets 
park från 1920 värda att bevara. 

jord att koncentreras till lombergsområdet. 
ventilationsschakt kommer däremot att 
nyttjas på malmens industriområde. Gamla 
Hötjärnsmagasinet kommer att åter nyttjas 
som slamdamm och en eventuell höjning av 
magasinet kan vara aktuellt. 
sGu (sveriges Geologiska undersökningar) 
har pekat ut Grängesberg som riksintresse för 
värdefulla mineraler. området är inte avgränsat 
geografiskt. en avgränsning bör göras.
en återöppning av gruvan kan påverka järnväg 
och riksväg samt centrala Grängesberg. 
utvecklingsriktning för Grängesberg gällande 
bostäder och verksamheter samt påverkan på 
infrastrukturen får belysas mer i den fördjupning 
som ska tas fram för Grängesberg.

tÄtOrtsnÄrA nAtUr OcH 
reKreAtIOnsOMråDen
i Grängesberg finns ett flertal rekreationsområden, 
bl.a. stigarna runt sligdammarna Hötjärn, Jan 
matts och orrleken. Cassels park i och strax 
utanför rasområdet, bör bevaras på sådant sätt att 
biologisk mångfald gynnas.
skidspåren vid ljungåsen och Grotfallet används 
inte bara av Grängesbergsborna utan folk från 
hela kommunen och även grannkommunerna 
utnyttjar de preparerade spåren. på Grotfallet 
och vid Björkås finns elljusspår, medan det på 
Öraberget finns skid- och löpspår.  på fjällberget 
finns slalombacke och på Grängesvallen finns 
fotbolls- och isbanor. sommartid är badplatsen 
vid kyrkviken ett populärt utflyktsmål. 
Badplatsen är en av kommunens största och mest 
välbesökta. Även svanskogens golfbana är ett 
populärt utflyktsmål.

grUVVerKsAMHet
Grängesberg som vuxit upp på randen av ett 
dagbrott har naturligtvis påverkats av gruvdriften. 
själva malmkroppen ligger spaltad i skivor som 
sluttar på högkant mot centrum. malmskivornas 
undre vägg mot gråberget kallas liggvägg och 
den övre, öster om skärningen kallas hängvägg. 
i samband med att brytningen skedde djupare 
under mark började berget sakta förskjutas mot 
skärningen. dessa rörelser påverkade också 
marken ovan jord på hängväggsidan vilket märks 
genom sprickor eller ras. i centrum undersöks 
sprickbildningar kontinuerligt. 
idag (2012) finns planer på att återöppna 
gruvan 2016. detta kan ge konsekvenser 
för Grängesbergs samhälle med tanke på 
förkastningszonen och sättningar i marken 
men även genom ökade transporter. en 
nyöppning av gruvan får också positiva effekter 
för exempelvis arbetsmarknaden, service, och 
infrastruktur m m. en återöppning kan också 
ge positiva effekter för redan etablerade företag 
och eventuellt nya företag i Grängesberg. enligt 
gruvbolaget Grängesberg iron aB som idag har 
sökt bearbetningskoncession för Grängesbergs 
gruva kommer framtida gruvverksamhet ovan 
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PLAner
fördjupad översiktsplan som omfattar 
hela Grängesberg bör upprättas.
stora delar av Grängesberg är 
detaljplanelagt men det finns även 
områden som är klassade som 
sammanhållen bebyggelse.

effeKter
en framtida återöppning av gruvan kan 
medföra risker för samhället med tanke 
på sprickzon och förkastningsspricka.
en återöppning av gruvan medför fler 
arbetstillfällen, ökat underlag för service 
och ger positiva effekter för företag som 
(befintliga och nya) har koppling till 
gruvverksamheten.
en flytt av riksvägen är positiv för 
Grängesberg då det skapar bättre 
möjligheter att utveckla centrum men 
skapar också bättre trafikflöden på 
riksvägen.
ett upphävande av riksintresset källfallet 
ger möjlighet att riva det förfallna 
bostadsområdet.
intresset att återöppna gruvan 
konkurrerar med en fortsatt utveckling 
på skakelbacken och i centrum.

VILjeInrIKtnIng
•	 delar av riksintresset för kultur, 

källfallet, ska upphävas.
•	 utveckla service och centrum.
•	 säkerställa skolvägarna genom gång- 

och cykelväg.
•	 riksvägen ska flyttas enligt förslag för 

att undvika tunnlarna  
och få minskad trafik genom 
Grängesberg centrum.

•	 riksintresset för värdefulla ämnen och 
material ska avgränsas.

•	 riksintressen för rekreation 
(malingbo-kloten) ska den 
geografiska avgränsningen ses över.

•	 eventuella risker för Grängesbergs 
samhälle ska beaktas vid gruvöppning.

•	 södra delarna av Björkås i anslutning 
på vårdcentralen ska utvecklas med 
ytterligare bostäder.

•	 industriområdet på skakelbacken ska 
utvecklas.

•	 stora Hagsgärdet ska utvecklas för 
verksamhet.

•	 utreda möjligheterna att utveckla 
miniresecentrum.

En fördjupad översiktsplan ska tas fram för 
Grängesberg som berör hela orten. Viktiga 
frågor är hur Grängesberg ska utvecklas 
vid gruvdrift, samt lösningar för väg- och 
järnväg genom orten.
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HåKsBerg - LAnDfOrsen
Håksberg-landforsen ligger ca 3 km norr om 
ludvika. de båda samhällena Håksberg och 
landforsen har under åren växt ihop utmed 
riksväg 50. samhällena har varit beroende av 
Hillklintens malm och gruvan var den största 
arbetsplatsen fram till 1979 då den stängdes. 

BeByggeLse
i Håksberg och landforsen består bebyggelsen 
idag av småhus med fin utsikt ner mot sjöarna 
Övre Hillen och Gårlången. orten har en del 
byggnader kvar från gruvindustrins storhetstid, 
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I början av 90-talet 
minskade befolkningen i 
Håksberg som en konse-
kvens av befolkningsminsk-
ningen i kommunen då flera 
flerfamiljshus revs under 
denna tid. På senare tid har 
folkmängden varit ganska 
konstant med en tydligt 
yngre profil.  Kan vi hoppas 
på en återväxt av yngre 
barnfamiljer? 

beFolkning

såsom gruvlaven och gruvkontoret. 

ny bebyggelse

närheten till ludvika och Borlänge och 
det sjönära läget gör orterna till attraktiva 
bostadsområden. ny bebyggelse i Håksberg-
landforsen bör i första hand ske där det är 
detaljplanelagt. 
i Håksberg finns det byggklara tomter, men 
även ett område vid skolan där man rev 
flerbostadshus på 90-talet, detta område är ett 
utvecklingsområde med potential. en eventuell 

gruvöppning kan påverka områdets lämplighet 
som bostadsområde. utredningar måste då 
göras för att se om gruvverksamhet och bostäder 
kan samspela. 
i landforsen finns det möjlighet att göra 
attraktiva sjönära tomter vid Gårlången 
(Garvarns väg). det finns även ett område 
väster om riksvägen som knyts an till befintlig 
bebyggelse.
Håksberg är en lämplig ort att förlägga 
verksamheter då riksväg 50 leder rakt genom 
samhället och ligger strategiskt mellan 
ludvika och Borlänge. stornäset öster om 
riksvägen kan vara lämpligt för verksamheter. 
delar av området är dock jordbruksmark och 
alternativ bör därför eftersträvas. eventuella 
exploateringar av området bör ske i harmoni 
med omgivningarna.



Ortsbeskrivningar132

Befintligt gruvområde är aktuellt för gruvdrift 
igen eftersom malmpriserna har stigit. i 
övrigt är det i landforsen det finns mark för 
verksamhet i området mellan Garvarns väg och 
riksvägen. 
i detta område måste dock en exploatering 
ske med hänsyn till bostäderna längs Garvarns 
väg, det är därför inte lämpligt med tung eller 
bullrande industri i området.

serVIce OcH nÄrIngsLIV
Barnen går i förskola och skola f-6 i Håksberg 
med tillhörande fritidshem. det är den enda 
offentliga servicen i Håksberg- landforsen. 
ungdomarna fortsätter sedan högstadiet i 
ludvika. 
Gruvarbetarnas matsal inrymmer idag 
dalarnas länsarkiv. viss lättare industri finns i 
landforsen.
det finns företag som är intresserade av 
att återöppna gruvan i Håksberg, vilket på 
sikt skulle kunna betyda ett hundratal nya 
arbetstillfällen. detta skulle givetvis påverka 
orterna mycket och underlaget för servicen kan 
öka mycket. 
då orterna ligger intill rv 50 och Borlängestråket  
är det täta turer med kollektivtrafik.

KOMMUnIKAtIOner
en gång- och cykelväg förbinder ludvika med 
Håksberg-landforsen utmed riksväg 50. 
Håksberg är en ort med stor utvecklingspotential 
där det finns utrymme för expansion. av den 

anledningen bör möjligheten att anordna ett 
mindre, lokalt resecentrum för både buss och 
tåg utredas. 
tidigare har det funnits planer på att dra 
om riksväg 50. kommunen har nu beslutat 
genom idéstudie ludvika att göra en satsning 
på befintlig väg. när trafikåtgärder görs är det 
viktigt att tillgodose samhällenas behov och 
överbrygga barriären som riksväg 50 innebär. 
samtidigt måste riksväg 50s funktion som 
viktigt stråk och riksintresse beaktas.

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
Gruvlaven som är en av sveriges första 
betonglavar utgör tillsammans med området 
fram till gruvkontoret en kulturhistoriskt 
intressant miljö. naturmiljöerna kring 
gruvområdena har vissa naturvärden, t ex för 
att det finns lövskog, gruvhål och speciella 
markförhållanden.
ovanstående område vid gruvlaven bör 
uppmärksammas och om möjligt bevaras.

tätortsnära natur ocH rekreationsområDen

Hillklinten, Biskopsnäset samt äldre skogen 
mellan byn och järnvägen.
vid skolan har föräldraföreningen i Håksbergs 
skola, Gräsbergs ik m.fl. anlagt en hockeyplan.

Fakta Håksberg/lanDForsen

Invånare 436 (2012)

service Förskola
F-6 skola 

närmsta Övriga service

Skola 7-9 Ludvika
Bibliotek Ludvika
Äldreboende Ludvika
Vårdcentral Ludvika
Livsmedelsbutik Ludvika
Apotek Ludvika
Postombud Ludvika
Bank Ludvika
Bensinstation Ludvika
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VILjeInrIKtnIng
•	 vid nyexploatering ska marken detaljplaneras.
•	 skolan ska bevaras.
•	 om stornäset ska tas i anspråk ska det ske med stor 

hänsyn till landskapet.
•	 framtida gruvdrift ska samspela med samhället och 

störningar minimeras.
•	 Barriären som riksväg 50 innebär ska överbryggas.
•	 ett lokalt resecentra för buss och tåg ska etableras i 

Håksberg.

PLAner
Östra delen av landforsen samt mindre områden i Håksberg är 
sammanhållen bebyggelse.
resterande del av orterna är till större delen detaljplanelagda
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LUDVIKA
ludvika stad är kommunens och västerbergslagens centralort. Gustav vasa blev under 1500-talet 
intresserad av den utvecklingsbara strömmen mellan sjöarna väsman och Gårlången och förlade 
ett kronobruk på platsen. Bruket växte och var under 1780-talet dalarnas största. det var dock 
först i mitten av 1800-talet som ludvika började likna ett samhälle. då började järnvägarna 
byggas, orten växte och blev västerbergslagens första stad 1919. Bruket lades ner på 1920-talet, 
men då hade ludvika redan börjat profilera sig såsom en stad med spänning och kraft, tack vare 
företaget elektriska aB magnet. elindustrin ger fortfarande sysselsättning fast nu under namnet 
aBB, asea Brown Boveri, som är den största arbetsgivaren inom kommunen. 
ludvika är idag västerbergslagens naturliga centrum och därav följer en viss typ av regionservice 
såsom lasarett, skolor, handel, arbetsplatser och nöjesutbud.
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Befolkningen ökar i staden 
sedan drygt tio år bakåt. Skol-
åldrarna återhämtar sig efter 
att 1990-talets babyboom nu 
gått ut gymnasiet. Flykting-
invandringen hjälper till att 
föryngra befolkningen.

beFolkning

Fakta luDvika

Invånare 14 063 (2012)

service

förskola Äldreboenden
skola f-9 vårdcentraler
Bibliotek postombud
apotek Banker
Bensinstationer livsmedelsbutiker
Gymnasium Övrig handel
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BeByggeLse
den äldsta bevarade bebyggelsen återfinns 
omkring Herrgården, Hammarbacken och 
marnäs där ludvikas historia började. det var 
först när järnvägarna byggdes som det blev fart 
på byggandet även i det område som kom att 
bli nuvarande ludvika centrum. Centrumdelen 
växte ut i en rutnätsplan under 1900-talets 
första hälft medan andra stadsdelar följer ett 
mer oregelbundet planmönster.
Bostadsbebyggelsen är av varierande form och 
ålder men den största delen är byggd under 
40- och 50-talen då staden expanderade. 
på senare tid, under 80- och 90-talen, är 
det i småhusområdena tillväxten skett. 
Befolkningen minskade under en längre tid i 
både kommunen och i ludvika vilket gjorde 
att allmännyttan minskade sitt bostadsbestånd. 
flerbostadshus har därför på flera ställen rivits 
och stadsbilden har förändrats i bland annat 
marnäs, ludvika gård och folkparksområdet. 
idag ser det dock annorlunda ut. kommunen 
har haft en befolkningsökning och prognosen 
spår en fortsatt ökning och ett ökat antal 
arbetstillfällen. detta gör att det redan idag 
råder bostadsbrist i ludvika och att trycket 
troligtvis kommer att öka. förtätningar i 
centrum har gjorts och fler förtätningar är på 
väg fram. kommunen arbetar med detaljplaner 
för att möjliggöra detta. Bostadsprojekt pågår 
även i utkanten av centrum.
laggarudden är ett område som kommunen 
har exploaterat under de senaste åren. ett nytt 
sjönära bostadsområde med småhus har växt 
fram. detaljplaner är framtagna i två etapper 

och utrymme finns för ytterligare etapper.
färdiga detaljplaner finns också för 
exploatering av bostäder på knutsbo, 
Biskopsnäset och Hammarbacken. Ytterligare 
områden finns utpekade i översiktsplanen 
och kan efter utredning visa sig vara 
lämpliga bostadsområden. i räfsnäs öster 
om räfsnäsvägen finns mark som är lämplig 
för en större exploatering. i övrigt är mark 
anvisad i nissbo och ett mindre område vid 
knutsbotjärn lämpligt för nybyggnation. Ännu 
ett mindre område är utpekat vid knutsbotjärn 
(labovägen) är utpekat för att stödja utveckling 
av befintlig bebyggelse.  det finns även 
en fördjupad översiktsplan för finnäset, 
lyviksberget och del av skepparberget. Genom 
den planen har kommunen anvisat mark för 
bostäder och verksamhet. det är dock idag 
oklart om intresse finns för gruvnäringen att 
bedriva verksamhet inom planområdet och 
hur en sådan verksamhet påverkar ett framtida 
bostadsområde. 
när det gäller fritidsverksamhet så finns 
det möjlighet att utveckla Hillängen som 
en idrottsarena och utöka idrottsområdet. 
Även stensveden har potential att utvecklas 
med utökad service. ett mindre område 
för fritidsändamål finns också utpekat vid 
Biskopsnäset där det i framtiden kan finnas 
potential att utveckla någon service i samband 
med skid- och motionsspåren. området mellan 
Haggen och räfsnäsvägen är utpekat  för 
fritidsändamål där huvudsyftet är att bevara 
och stärka rekreationslandskapet.
de industrier och andra verksamheter som har 

stora krav på transporter och centralt läge har 
haft svårt att hitta lämplig mark. under 90-talet 
har detaljplaner upprättats för lyviksberget, 
knutsbo för detta ändamål. det är också 
möjligt att fortsätta utbyggnaden i vissa av de 
befintliga planlagda verksamhetsområdena. 
Genom antagna detaljplaner och förberedelse 
för infrastruktur finns färdig mark att ta i 
anspråk vid: 
lyviksberget -lämpligt för handel, service och ej 
störande verksamheter.
lyviksbergets industriområde -lämpligt för 
industri och verksamheter.
knutsbo -lämpligt för lättare verkstadsändamål.
viss mark för verksamheter finns även 
planlagd i östra delarna av marnäs, med 
utvecklingsmöjligheter för service, kontor och 
småföretag. kommunen ser också positivt på 
vissa, inte störande, inslag av verksamheter i 
bostadsområden.

teKnIsK fÖrsÖrjnIng
i Östansbo ligger grundvattentäkten som 
försörjer ludvika med dricksvatten. idag 
finns ett fastställt vattenskyddsområde för 
vattentäkten, detta behöver dock ses över och 
eventuellt revideras.
inom vattenskyddsområdet bör verksamheter 
med risk för omgivningspåverkan bedrivas 
med största möjliga försiktighetsmått och 
nyetableringar av sådana verksamheter 
undvikas. 
ludvika tätort ligger inom verksamhetsområde 
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för kommunalt vatten och avlopp.

serVIce OcH nÄrIngsLIV
i ludvika finns all den service som följer en 
centralort. detaljhandel, kommunala tjänster, 
lasarett och vårdcentral, förskolor, skolor alla 
stadier, gymnasium och högskolecentrum, 
nöjen och arbetsplatser. 
det finns elva förskolor och sex skolor i ludvika. 
vasaskeppet f-3 och vasa särskola f-10 med 
tillhörande fritidshem. knutsbo skola med f-5 
med fritidshem. marnäs och Junibackens skola 
f-6 med fritidshem. kyrkskolan 4-9 ,kyrk 
grundsärskola 7-9 och lorensberga skola f-9 
med fritidshem.
detaljhandeln är koncentrerad till centrum 
medan livsmedel och viss annan specialhandel 
finns i mindre centra i marnäs och vid 
Grängesbergsvägen.  År 2008 utvecklades ett 
handelsområde på lyviksberget med butiker 
för sällanköp och en livsmedelsbutik. utrymme 
finns att utöka handelsområdet. ludvika 
har goda förutsättningar att bli en attraktiv 
handelsstad då det finns en riktig stadskärna. 
att stärka ludvika som handelsstad är viktigt 
både för turismen och för att ludvikaborna 
ska handla hemma. unika ludvika som är ett 
samarbete mellan köpmän, fastighetsägare och 
kommunen arbetar med handelsutvecklingen i 
ludvika. 
ludvika har utvecklats från en ort vars 
huvudnäring varit förädling av gruv- och 
skogsprodukter till att vara ett samhälle med 
arbeten inom främst servicenäringen, viss 
småföretagsverksamhet och en världsledande 

högteknologiindustri i aBB-anknutna företag. 
industriverksamheten är främst lokaliserad 
till stadens västra delar, mellan sjön väsman 
och järnvägen. det finns även etablerade 
industriföretag längre söderut i Östansbo och 
lorensberga, samt några mindre vid Östra 
storgatan, vid Gamla Bangatan (Hillängen 
och målarbacken) och ett mindre område på 
knutsbo. 

KOMMUnIKAtIOner
ludvika var länge en betydande 
järnvägsknutpunkt med fem olika 
järnvägslinjer. idag finns tre spår kvar som leder 
mot söder (Örebro), mot norr (Borlänge) och 
mot öster (smedjebacken/fagersta).
vägar som möts i ludvika är riksväg 50 motala 
– söderhamn, riksväg 63 karlstad – ludvika, 
samt riksväg 66 från västerås. länsvägarna 245 
och rv 66 leder trafiken västerut och norrut till 
tyfors och sälen (Hamar).
under 90-talet togs detaljplaner fram för en 
ny sträckning av riksväg 50 genom ludvika. 
denna sträckning är inte längre aktuell och 
kommunen satsar nu istället på att förbättra 
befintlig genomfart. riksvägsreservatet utgår 
därmed norr om Gamla Bangatan. sträckan 
snöåvägen-Gamla Bangatan kan bli aktuell som 
avlastningsled för riksvägen och Högbergsgatan. 
denna sträckning är dock kostsam att 
genomföra och bör utredas närmare.  
när det stod klart att förbifart ludvika 
inte längre var aktuellt började kommunen 
tillsammans med trafikverket och region 
dalarna arbeta med ett projekt för genomfart 

ludvika. projektet resulterade i ”idéstudie 
ludvika” som redovisar de förändringar 
som de olika parterna var överens om skulle 
genomföras. Åtgärderna i idéstudie ludvika 
ska anses vara kommunens viljeinriktning för 
utveckling av genomfarten.
nu när nya förutsättningar för riksvägarna 
gäller så påverkar det även cykelvägnätet. en ny 
cykelplan har tagits fram 2011 som redovisar 
hur cykelvägnätet bör utvecklas.
kommunen har köpt in järnvägsstationen och 
har genom eu-medel arbetat med att bygga 
om området till ett attraktivt och funktionellt 
resecentrum. resecentrum har idag en viktig 
roll för pendling och för åtkomsten till en större 
arbetsmarknad men även för att underlätta 
för ett hållbart resande. ett eu-projekt pågår 
för att bygga en gång- och cykelbro från 
centrum till väsman. Bron ska sträcka sig 
som en förlängning av engelbrektsgatan över 
väg och bangård. i samband med att gång- 
och cykelbron byggs ska en pendlarparkering 
byggas närmast spåren på väsmanstranden 
och kajvägen flyttas för att gå närmast spåren. 
vägflytten skapar möjligheter att utveckla 
väsmanstranden.

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
ludvika ström och bruk är av riksintresse för 
kulturvård. Herrgården och sädesmagasinet 
bör byggnadsminnesförklaras och 
områdesbestämmelser bör tas fram för hela 
området för att säkerställa kulturområdet. 
ludvika gammelgård är byggnadsminnes-
förklarad.
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i en ort av ludvikas storlek finns behov av närbelägna och lättillgängliga 
rekreations- och grönområden. många av ludvikas gröna ytor är blå 
och därför bör det vara lätt att nå sjöar och tjärnar i stadens närhet. 
de stadsnära strövstigarna och skidspåren är en viktig tillgång som ska 
hållas i stånd och utvecklas. Cykelvägar och sportstigar bör markeras 
bättre och utrustas med beskrivningar av särskilt intressanta objekt 
utmed vägen av historiskt eller kulturellt värde. var man än bor 
i ludvika så bor man i närheten av skog och speciellt äldre skog är 
unikt. några av skogsbestånden har höga naturvärden.
i centrum finns ett flertal parker, vissa mer skötta, andra mer naturliga. 
ett handlingsprogram kallat ”Gröna ludvika” har upprättats för 
stadens centrala delar. avsikten är att arbeten eller åtgärder, små 
som stora, ska vara delar i en trivsam och grön helhet som gynnar 
verksamheterna i centrum.  Högbergets naturpark är ett område som 
utnyttjas av många stadsdelar och som ska hållas i stånd och utvecklas. 
en Grönstrukturplan bör upprättas för att säkerställa de gröna värdena
räfsnäsområdet som ligger strax söder om staden har blivit ett 
rekreationsområde med flera verksamheter kopplade till det rörliga 
friluftslivet. Här finns bland annat ridanläggningar, lägerverksamhet 
och Hagge golfbana (som ligger i smedjebackens kommun). området 
är utpekat som lis-område för att möjliggöra och stärka utvecklingen 
för fritidsverksamhet. landskapet i räfsnäs bör bevaras.
kulturhistoriskt värdefulla miljöer finns på flera ställen i staden. 
områden kring Herrgården, bruksbyggnaderna på Hammarbacken 
och marnäs hytta klassas som riksintresse för kulturvård. andra 
kulturmiljöer där någon form av hänsyn ska tas till kulturvärdena 
framgår av ortskartan och kulturmiljövårdskapitlet. för vissa 
miljöer finns redan riktlinjer att följa i exempelvis strövtåg i 
ludvika, kulturlandskap och bebyggelse i ludvika kommun, samt 
Byggnadsinventeringen från dalarnas museum.

tärortsnära natur ocH rekreationsområDen

Högberget, Biskopsnäset, räfsnäs, marnässkogen, skuthamn, Jägarnäs 
samt Östansbo.

VILjeInrIKtnIng
•	 ludvika tätort ska förtätas.
•	 en gång- och cykelbro som förbinder väsmanstranden med centrum ska 

byggas.
•	 väsmanstranden ska utvecklas.
•	 fler attraktiva boendemiljöer och attraktiv industrimark.
•	 räfsnäs ska utvecklas som ett fritids- och rekreationsområde.
•	 kommunen ska satsa på genomfarten (rv 50) enligt idéstudie ludvika och i 

projektet Genomfart ludvika-Bana väg.
•	 ludvika centrum ska vara ett levande centrum och ett attraktivt handelscen-

trum.
•	 Gång- och cykelvägnätet ska utvecklas.
•	 mark för utveckling av nya bostadsområden finns vid Hammarbacken, lagga-

rudden, södra Biskopsnäset, finnäset, nissbo, vid räfsnäsvägen, knutsbo samt 
mindre förtätning på magneten.

•	 mark för utveckling av verksamheter finns i iviken, Hillängsgruvan, lyviksber-
get, karelen/magnetgärdet samt på knutsbo.

PLAner
fördjupad översiktsplan (områdesplan) knutsbo antagen 1979-04-26 bör revideras
fördjupad översiktsplan ludvika tätort bör upprättas.
fördjupad översiktsplan dagkarlsbo bör upprättas.
en utvecklingsplan för väsmanstranden bör upprättas.
fördjupad översiktsplan räfsnäs antagen 1989-02-19 bör revideras.
en grönstrukturplan bör upprättas.
områdesbestämmelser bör tas fram för riksintresset för kultur vid ludvika ström och 
bruk.
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En fördjupad 
översiktsplan ska tas fram 
för Ludvika tätort som 
berör hela orten.

Fördjupad översiktsplan 
över Knutsbo ska 
revideras men är gällande 
tills revidering är gjord.

Söder om Ludvika i 
Dagkarlsbo ska en 
fördjupad översiktsplan 
tas fram som behandlar 
bostadsbyggande.

I Räfsnäs finns en 
fördjupad översiktsplan 
som ska revideras. I 
fördjupningen finns 
en konflikt med 
översiktsplanen. 
Översiktsplanen pekar 
ut bostadsområde 
där fördjupningen 
visar naturområde. 
I detta fall är den 
kommunövergripande 
översiktsplanen styrande.
I övrigt är fördjupningen 
gällande till revidering.

Vid Lyviksberget finns en 
fördjupad översiktsplan 
som  som ska fortsätta 
gälla. En konflikt kan 
uppstå mellan bostäder 
och gruvetablering. 
Det ska utredas hur 
malmbrytning och 
bostäder kan samverka.
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nyHAMMAr
nyhammar ligger vid Bysjöns norra strand, ca 2 
mil nordväst om ludvika.
samhället har en utdragen form med blandad 
bebyggelse. området kring nyhammars by 
har sedan medeltiden och kanske ännu längre 
tillbaks, varit järnbruksbygd. abeckshyttan 
anlades på 1600-talet. sedan dess har olika 
industriverksamheter satt sin prägel på orten. 
Här har varit såväl kamintillverkning som 
elektriska och mekaniska verkstäder. 

BeByggeLse
samhället har blandad, delvis gles bebyggelse 
med flerbostadshus i norra delen. det är stor 
spridning på husens ålder och stil. många av 
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Den tidigare kraftiga 
befolkningsminskningen 
har avstannat under 
2000-talet, och folk-
mängden ökar något un-
der 2012. Nyhammar har 
en klart yngre profil än 
Grangärde. En viss åter-
växt av antalet småbarn 
märks efter en halvering 
av antalet skolbarn.

beFolkning

bostadsområdena och industribyggnaderna är 
kulturhistoriskt intressanta. 

FramtiDa bebyggelse

det finns plats för nyexploatering av både 
bostäder och arbetsplatser. Beträffande 
utbyggnad av bostäder är området intill 
kobrovägen, i direkt anslutning till befintligt 
bostadsområde, lämpligt. ett område norr 
om folkets Hus skulle också kunna vara 
lämpligt om utfartsväg mot folkets Hus eller 
kvarnhedsvägen anordnas. området som 

ligger i förlängningen av Hammars väg samt 
lillheden är också möjliga för utveckling när 
det gäller bostäder.
området mellan Bartjärnsvägen och väg 66 
skulle vara möjligt att utveckla för verksamhet 
efter ytterligare utredning. 

serVIce OcH nÄrIngsLIV
i själva centrum, vid nyhammars torg, finns 
livsmedelsaffär och lite längre bort utmed 
kvarnhedsvägen finns sport- och herrekipering. 
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frisör, bilverkstad, café, B&B, badplats och 
deltidsbrandstation finns också i nyhammar 
liksom skola med låg- och mellanstadium, 
förskola, bibliotek och folkets Hus. mycket av 
servicen delas med Grangärde och sunnansjö.
stakhedens plantskola som ägs av svenska 
skogsplantor har en stor verksamhet med 
omfattande försäljning av skogsplantor. andra 
stora arbetsplatser är nyhammars Bruk som 
producerar bergkrossar, samt chassin till 
brandbilar och nordic protection som tillverkar 
skyddsutrustning.

teKnIsK fÖrsÖrjnIng
i nyhammar finns en grundvattentäkt som 
idag försörjer nyhammar och Grangärde 
samhälle. i framtiden finns det dock planer 
på utökning även med sunnansjö med 
omnejd. skyddsområde för vattentäkten 
saknas men det finns framtagna förslag som 
bör snarast fastställas. inom skyddsområdet 
för vattentäkten bör verksamheter med risk 
för omgivningspåverkan bedrivas med största 
möjliga försiktighets mått och nyetableringar av 
sådana verksamheter undvikas.
verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp finns för stora delar av nyhammar, 
Grangärde, saxhyttan och västansjö.
planer finns på att nyhammars vattentäkt i 
framtiden även ska försörja sunnansjö med 
dricksvatten.

KOMMUnIKAtIOner
i nyhammar möter norrbovägen, väg 66. i 
öster leder ställbergsvägen mot tuna-Hästberg.
riksväg 66 (Björbovägen) går rakt genom 
samhället och leder trafik mellan ludvika och 
sälen. 
Järnvägen ludvika-vansbro drogs förbi 
samhället vid sekelskiftet, men idag fungerar 
delar av banvallen som cykelväg, några 
förbindelser saknas dock, detta tas upp i 
kommunens cykelplan. en cykelväg förbinder 
Grangärde och nyhammar.

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
Bysjön, med omgivande områden är av 
riksintresse för naturvård för det öppna 
landskapets skull. 
nyhammar har sedan lång tid präglats av 
bruksverksamheten med 1900-tals bebyggelse. 
Herrgårdsområdet, arbetarbostäderna i skogsbo 
och västby, samt ioGt-nto-lokalen är 
klassade som lokalt kulturintresse.

tätortsnära natur ocH rekreationsområDen

på Åvallen finns fotbollsplan och skidstadium. 
vid skolan finns en isrink. utanför nyhammar 
finns ett flertal skid- och motionsspår. 
tallskog på sandmark är sällsynt skogstyp och 
värdefull för många rödlistade svampar, vilket 
också förekommer kring nyhammar tätort.

Fakta nyHammar

Invånare 657 (2012)

service Förskola
F-6 skola 

Bibliotek Livsmedelsbutik
Postombud Bankombud

närmsta Övriga service

Skola 7-9 Ludvika
Äldreboende Sunnansjö
Vårdcentral Sunnansjö
Apoteksombud Grangärde
Bank Grangärde
Bensinstation Grangärde
Systemombud Grangärde
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Grangärde

Norrboån

Havstjärnen

Roskänge

Brokvarn-

Hundfallet

Stenberget

Ekorrberget

Mölnarbacken

Ställ-
berget

Smedberget

66
Skola

Idrottsplats

Enbacken

Hyttriset

Stakheden

Lillheden

Kvarnheden

Bysjön

Bartjärnen

Lilla Skalltjärn

Nyhammar Planeringsförutsättningar

! Kraftledning
Riksintresse natur
Befintlig bebyggelse
Befintligt verksamhetsområde
Gång- och cykelväg

Föreslagen markanvändning
Föreslagen ny gång- och cykelväg
Möjliga nya verksamhetsområden
Möjliga nya bostäder
Föreslagen inre skyddszon vattentäkt
Föreslagen yttre skyddszon vattentäkt
Rekreationsområden

0 1 000500 m

±
VILjeInrIKtnIng

•	 Behålla och utveckla servicen i nyhammar.
•	 vattenskyddsområdet ska fastställas.
•	 områden för bostäder pekas ut i centrala 

nyhammar. 
•	 nytt verksamhetsområde pekas ut mellan 

Björbovägen och norrbovägen.

PLAner
ungefär hälften av nyhammar är detaljplanelagt och 
resten är klassat som sammanhållen bebyggelse.
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PersBO - grÄsBerg
persbo-Gräsberg ligger ca 8 km norr om 
ludvika. persbo kan vara kommunens äldsta 
bergsmansby, då byn anses ha haft fast 
bebyggelse och en hytta sedan medeltiden. 
Gräsbergs gruvor omtalas i skrifter från 1600-
talet. 
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Befolkning år 2012 PersboGräsberg 
jämfört med hela kommunen
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Folkmängden har hållit sig ganska konstant sedan 
lång tid med en tydlig yngre profil. Minskning 
av både småbarn och yngre skolbarn är dock 
markant - kan vi hoppas på en återväxt av yngre 
barnfamiljer? 

beFolkning

Fakta persbo - gräsberg

Invånare 443 (2012)

närmsta Övriga service

Förskola Håksberg Livsmedelsbutik Ludvika
Skola F-6 Håksberg Banker Ludvika
Skola 7-9 Ludvika Bensinstation Ludvika
Bibliotek Ludvika Apotek Ludvika
Äldreboende Ludvika Postombud Ludvika

Vårdcentral Ludvika
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BeByggeLse
Bebyggelsen är gles med främst äldre småhus 
och ligger naturskönt i den bördiga malåns 
dal. varken persbo eller Gräsberg har detaljplan 
vilket innebär att ny enstaka bebyggelse ska 
lokaliseringsprövas. 

ny bebyggelse

vid gruvområdet bör inte ytterligare bebyggelse 
utanför existerande tomter tillåtas. 
i persbo och Gräsberg föreslås inga nya större 
bostadsområden eller områden för verksamhet. 
mindre förtätningar är möjligt.
Jordbruksmarken bör bevaras så långt det är 
möjligt, om bebyggelse är ett alternativ till 
att landskapet växer igen så är bebyggelse att 
föredra. 

serVIce OcH nÄrIngsLIV
det finns ingen kommersiell eller offentlig 
service i byarna. i Gräsberg finns en lekplats 
”elefanten” som Gräsbergs byalag låtit bygga. 
Gräsbergs folkets Husförening driver folkets 
Hus i Gräsberg.
Barnen går i förskola och skola f-6 i Håksberg 
med tillhörande fritidshem. ungdomarna 
fortsätter sedan högstadiet i ludvika.
två mindre industriområde för verksamhet 
finns i Gräsberg.
Gränsgruvan på gränsen mellan ludvika och 
smedjebackens kommun kan vara aktuell att 
återöppna. Bearbetningskoncession finns redan 
för området. Även tvistbo lite längre norr ut 

men på smedjebackens sida om gränsen är 
aktuell. Återöppning av dessa gruvor berör båda 
kommunerna främst genom miljöpåverkan 
men även när det gäller transportfrågan. 
sGu utreder om gränsgruvan ska vara 
riksintresse för mineraler (2011), dock finns 
konkurrerande intressen i området, persbo 
däljor.

KOMMUnIKAtIOner
då riksväg 50 går rakt genom byarna är det lätt 
att ta sig med buss och bil in till ludvika eller 
längre norrut till Borlänge. vägens placering 
har gjort det svårt att röra sig trafiksäkert i 
båda orterna. det finns belyst cykelbana in till 
ludvika. en viktig fråga för byn är att det vid 
en eventuell framtida ombyggnad av riksvägen 
även byggs säkra passager och gång- och 
cykelvägar för barriäreffekterna av riksvägen ska 
minskas så mycket som möjligt. för byborna 
är också en trafiksäker väg för oskyddade 
trafikanter till badplatsen i malsjön en viktig 
fråga.

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
persbo däljor är ett riksintresse för naturvård 
och uppstod när inlandsisen drog sig tillbaka 
för cirka niotusen år sedan. däljorna är ett 
geologiskt fenomen med ravinsystem som 
sträcker sig in i smedjebackens kommun. 
Gräsbergs gruvor är några av de äldsta 
i kommunen och har bedömts som ett 
lokalt intresse, i kommunens program för 
kulturmiljövård. torrstensmalmen som 

bröts här hade god kvalitet och gruvan 
var igång oavbrutet mellan år 1783 och 
1909. Gruvområdet är också känt för 
sina bergskristaller. Bergsmansgårdarna är 
tillsammans med persbo hyttområde och ett 
mindre parti hag- och skogsmark avgränsat som 
ett lokalt kulturhistoriskt intresse i kommunens 
program för kulturmiljövård. 

tätortsnära natur ocH rekreationsområDen

Bergen väster om Gräsberg har stora kvaliteter 
för friluftslivet. där finns ett stort antal mindre 
sjöar i ett omväxlande landskap. källbottens ik 
är den aktiva klubb som bl.a. sköter skidspåren 
i området. Gräsbergs ik sköter hockeyplanen, 
fotbollsplanen och badplatsen i malsjön.

Aktivitetsparken Elefanten
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Hyttområde

Källbotten
Halvar-Ols

Elljusspår

Gruvområden

Folkets Hus

Hjulhusruin

Persbo däljor

Skisskolningen
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Persbo - Gräsberg ±

Föreslagen markanvändning
Rekreationsområde

Planeringsförutsättningar
Motionsspår
Gång- och cykelväg

! Kraftledning
Fördjupad översiktsplan
Jordbruksmark
Gränsgruvan
Befintlig bebyggelse
Befintligt verksamhetsområde
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VILjeInrIKtnIng
•	 persbo och Gräsberg bör behålla nuvarande 

karaktär, men mindre kompletteringar till befintlig 
bebyggelse kan vara lämpligt, hänsyn ska dock tas 
till natur- och kulturvärden. 

•	 vid återstart av gruvor (Gränsgruvan, tvistbo, 
stollberg som ligger i smedjebackens kommun) 
ska konskevenserna för ökade transporter i 
ludvika kommun beaktas.

•	 minskning av barriäreffekter, när det gäller 
framkomlighet, som riksväg 50 skapar ska efter-
strävas.

•	 Jordbruksmarken ska så långt det är möjligt 
bevaras.

PLAner
fördjupad översiktsplan (områdesplan) finns för 
Gräsberg antagen 1983-05-26 bör revideras.
stora delar av persbo-Gräsberg är sammanhållen 
bebyggelse. Byarna är inte detaljplanelagda.

effeKter
Återstart av de gruvorna får konsekvenser framförallt i 
form av ökade transporter.
Återstart av gruvorna kan få en negativ inverkan på 
persbo däljor som är riksintresse för naturvården.

Det finns en fördjupad 
översiktsplan för 
Gräsberg som 
ska revideras. 
Fördjupningen 
anses gällande till 
revidering är antagen.
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sAxDALen
saxdalen ligger ca 14 km väster om ludvika. 
orten som tidigare hade namnet rävvåla, 
var bruksort med hytta åren 1634-1865. i 
nästan 100 år, från 1890-talet till 1988 då 
den stängdes, var långfallsgruvan byns största 
arbetsplats. malmen som bröts innehöll zink, 
bly och koppar, men även små mängder silver 
och guld. 

FAKTA SAxDALeN
Invånare 753 (2012)

service 
 Förskola
 F-6 skola
 Bibliotek
  

närmsta Övriga service

Skola 7-9 Ludvika
Äldreboende Sunnansjö, Grängesberg
Vårdcentral Sunnansjö, Grängesberg
Livsmedelsbutik Sunnansjö, Grängesberg
Apotek  Sunnansjö, Grängesberg
Postombud Sunnansjö, Grängesberg
Bank  Grängesberg
Bensinstation Grängesberg, Sunnansjö
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Befolkning år 2012 Saxdalen 
jämfört med hela kommunen
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Näst efter Sörvik-Brunnsvik har Saxdalen kommunens 
yngsta befolkning. Folkmängden har hållit sig i stor sett sta-
bil. Antalet småbarn har ökat bra, och förutsättningarna för 
fortsatt återväxt av barnfamiljer ser bättre ut än på många 
andra ställen.

beFolkning
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BeByggeLse
saxdalens trevliga boendemiljö, samt närheten 
till Grängesberg och ludvika är några av ortens 
kvaliteter. runt om och inne bland den glesa 
bebyggelsen brukas småskalig jordbruksmark 
och det öppna landskapet ger fina utblickar 
mot saxen. 
orten karaktäriseras främst av småhus 
uppförda under 1960- och 70-talen då gruvan 
gick bra men det finns även en del äldre 
jordbruksfastigheter. en del hyreshus har 
rivits i samband med gruvnedläggningen. ny 
bebyggelse bör i första hand lokaliseras så att 
det öppna landskapet inte tas i anspråk.

ny bebyggelse

vid finngårdsvägen i saxdalen finns det 
ett antal tomter för bostäder, området är 
detaljplanelagt.
vid tvätteriet i saxdalen finns det möjlighet att 
utöka verksamhetsområdet för att inrymma fler 
verksamheter vid behov.
i anslutning till planerat bostadsområde vid 
finngårdsvägen finns ett handelsområde 
detaljplanelagt. idag är det inte längre aktuellt 
med handel men däremot kan det vara lämpligt 
för mindre störande verksamhet.
nordöst om saxen föreslås ett nytt område för 
bostäder (lis 19).
i de södra delarna av saxdalen är det 
problematiska förhållanden gällande vatten- 
och avlopp.

serVIce OcH nÄrIngsLIV
saxdalen har förskola, skola i årskurserna f-6, 
bibliotek och servicebutik. det finns även en 
idrottsplats, idrottshall, badplats, folkets Hus 
och ett kapell.
långfallsgruvan var saxdalens största arbetsplats 
till dess den stängdes år 1988 och idag 
fungerar orten främst som pendlingsort. de 
verksamheter som finns i byn är bärodlingarna 
och tvätteriet förutom arbetsplatserna i 
anslutning till skola och barnomsorg. därtill 
en hel del enskild företagsverksamhet. i 
kommunens näringslivsregister finns idag 
(2010) 33 företag registrerade i saxdalen. 

KOMMUnIKAtIOner
länsväg 604, eller saxenvägen, går genom 
saxdalen och leder norrut mot sunnansjö 
och söderut mot Grängesberg. parallellt med 
väg 604 går den mindre oxbrovägen, eller 
”gamla landsvägen” som den kallas, och utmed 
denna ligger skola, bibliotek, förskola, kapell, 
idrottsplan och folkets Hus.
i kommunens cykelplan, antagen 2011, finns 
planerad ny gång- och cykelväg upptagen 
som en del i väsman-runt stråket. Gång- och 
cykelvägen är tänkt att ansluta från befintlig 
som kommer från Björnhyttan och sträcker sig 
vidare längs länsvägen mot sunnansjö.

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
saxdalen har karaktär av by i jordbrukslandskap 
och detta bör även i fortsättningen eftersträvas. 
särskilt åkrarna ner mot sjön och runt de äldre 

bergsmansgårdarna bör hållas öppna. frukt och 
bärodling är bra exempel på verksamheter som 
medför att landskapet kan hållas öppet. 
efter nedläggning av gruvan i saxdalen har ett 
stort saneringsarbete utförts i både gruvområdet 
och nere i saxdalens samhälle. saneringen 
har varit lyckad och farliga ämnen hindras nu 
i större utsträckning från att spridas i mark 
och vatten. området övervakas och provtas 
fortfarande för att ha koll på spridningen. 
ett område kring bergsmansgårdarna storfars, 
nerigården och oppigården, i norra delen 
av samhället anses vara särskilt värdefullt som 
kulturhistorisk intresse och bör därför bevaras 
tillsammans med omkringliggande hävdade 
marker. eventuell ny bebyggelse i närheten av 
dessa gårdar måste inordna sig i färg-, volym-, 
läges- och materialval som samspelar med den 
äldre bebyggelsen.
den gamla lanthandeln vid runnbergsgården 
har restaurerats och återskapats av rävvåla 
kulturförening. 

tätortsnära natur ocH rekreationsområDen

på idrottsplatsen furuliden finns både 
fotbolls- och tennisplaner och vid skolan 
finns hockeyplan. runtom byn finns både 
vandringsleder och skid- och motionsspår. 
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VILjeInrIKtnIng
•	 Gång- och cykelvägar ska anläggas för att knyta ihop 

stråket runt väsman.
•	 Befintlig service ska utvecklas och bevaras.
•	 verksamhet ska utvecklas in anslutning till tvätten.
•	 detaljplanelagt område vid finngårdsvägen ska utveck-

las för bostäder.
•	 området vid finngårdsvägen som är planlagt för 

handel ska tillåta annan verksamhet.
•	 Jordbruksmarken och det öppna landskapet bör i 

möjligaste mån bevaras.

PLAner
fördjupad översiktsplan saxdalen antagen 1978-12-21 bör 
revideras.
fördjupad översiktsplan vindkraft fjällberget - saxberget, 
antagen 2007-10-25 
områdesbestämmelser saxbergets sandmagasin, under 
upprättande
mindre detaljplaner finns. i övrigt är det sammanhållen 
bebyggelse i saxdalen.
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Det finns en fördjupad 
översiktsplan i Saxdalen 
som ska revideras. 
Fördjupningen är 
gällande till revidering 
är antagen.

Cykelvägssträckning 
mellan Lövens väg och 
Malbacksvägen ska 
utredas.
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sUnnAnsjÖ
sunnansjö ligger vid Bysjöns södra strand, ca 2 
mil nordväst om ludvika. Byn har medeltida 
ursprung, då det funnits hytta här redan under 
1500-talet. 

fAKtA sUnnAnsjÖ
Invånare 711 (2012)

service 
 Förskola F-6 skola
 Bibliotek Brandvärn
 Äldreboende Vårdcentral
 Apotek  Postombud
 Bensinpump
 Livsmedelsbutik

7,5 5,0 2,5 0,0

Män %

Befolkning år 2012 Sunnansjö 
jämfört med hela kommunen
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En ort med äldre åldersprofil och 
tydligt mansöverskott. Befolkningen 
minskar i stort sett i alla ålders-
grupper. Sunnansjö har inte klarat 
generationsväxlingen efter små-
husexpansionen under sjuttiotalet. 
Äldreboende på orten påverkar 
åldersfördelningen.

beFolkning

närmsta Övriga service

Skola 7-9 Ludvika
Bank  Grangärde
Restaurang Grangärde
Camping Grangärde
B&B  Nyhammar
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teKnIsK fÖrsÖrjnIng
I sunnansjö finns det idag en grundvattentäkt 
som försörjer samhället med dricksvatten. 
vattentäkten är mycket känslig då den har 
en hög grundvattenyta och grovkorning 
jordart bestående av till stora delar sand. det 
har tidigare varit problem med föroreningar 
i vattentäkten eftersom den är så känslig. 
det finns ett vattenskyddsområde för 
vattentäkten, detta behöver dock ses över och 
eventuellt revideras. diskussioner pågår att 
nyhammars vattenverk ska i fortsättningen 
förse sunnansjö med dricksvatten, detta är 
dock fortfarande under utredning (2012). 
sunnansjö vattentäkt kommer i sådana fall 
fungera som reservvattentäkt för bygden. inom 
skyddsområdena ska verksamheter med risk 
för omgivningspåverkan bedrivas med största 
möjliga försiktighetsmått och nyetableringar av 
sådana verksamheter undvikas. stora delar av 
sunnansjö samhälle ingår i verksamhetsområdet 
för kommunalt vatten och avlopp. 

serVIce OcH nÄrIngsLIV
i sunnansjö finns det en centrumbildning med 
livsmedelsaffär, bensinautomat, postombud och 
järnhandel. apotek och frisör finns i anslutning 
till äldreboendet solgärdet. vårdcentral finns 
väster om väg 245. sunnansjö har också egen 
brandstation med räddningsvärn.
Barnen går i förskola och skola f-6 i sunnansjö 
med tillhörande fritidshem. ungdomarna 
fortsätter sedan högstadiet i ludvika.  sunnansjö 
byalag driver bibliotekets utlåningsstation och 

konflikt med den fördjupade översiktsplanen 
som pekar ut konferensanläggning. i detta fall 
ska kommuntäckande öp råda. 
i enlighet med fördjupningen är en förtätning 
av samhället möjlig. särskilt centrumdelen 
är lämplig för bostadsbebyggelse, gärna med 
en blandning av småhus och flerbostadshus 
i liten skala. på lågnäset kan ny bebyggelse 
komma till beroende av enskilda initiativ 
förutsatt att väg- och va-frågor kan lösas och 
att det även i andra avseenden är lämpligt. 
om utbyggnaden sker genom mer enstaka 
tillämpningar kan planläggning ersättas med 
lokaliseringsprövning.
det är viktigt att bevara bygdens karaktär av 
öppet jordbrukslandskap, inte minst med tanke 
på riksintresset vid Bysjön som representerar 
just det öppna landskapet. ny bebyggelse 
bör anpassas noga till omgivningen, både 
när det gäller lokalisering och utformning. 
vid förtätning inne i samhället bör området 
närmast fd tallmogården undantas dels för 
rekreationsvärdet i området, för tätortsnära 
naturen och som en expansionsreserv för 
anläggningen. anläggningen ligger idag i 
träda men det är ändå viktigt att för framtiden 
möjliggöra för framtida verksamhet att 
expandera.
på Bullernäset och Botgärdet finns utpekade 
lis-områden för blandad bebyggelse (småhus 
och fritidshus). vid planering av ny bebyggelse 
är det viktigt att bykaraktären bibehålls och att 
jordbruksmarken värnas om. 

BeByggeLse
småhusboendet dominerar kraftigt och 
många hus har anknytning till det äldre 
jordbrukslandskapet. en för orten stor 
expansion tillkom under 1970-talet med 
ca 70 småhus och ludvikaHems ca 50 
hyreslägenheter. i dagsläget finns inget 
bebyggelsetryck på orten men det skulle 
kunna uppstå igen tack vare ortens betydande 
miljövärden. Bebyggelsen har av historiska 
skäl placerats så att den inte påverkar värdefull 
jordbruksmark. 
sunnansjös karaktär av by i ett levande 
jordbrukslandskap gör att samhällets utveckling 
får anpassas till jordbrukets villkor, vilket i 
praktiken innebär begränsning av ny bebyggelse 
både på jordbruksmark och i dess omedelbara 
närhet.
stor hänsyn ska tas till kulturhistoriskt 
intressanta objekt och miljöer men på grund av 
dess stora antal är det ej möjligt att helt undgå 
ny bebyggelse inom alla intressanta områden. 
lämpligt utformad kan ny bebyggelse tillföra 
nya kvaliteter och förstärka sunnansjös 
kulturhistoriska profil. 

ny bebyggelse

för centrala delarna av sunnansjö finns en 
fördjupad översiktsplan. fördjupningen 
behöver revideras men ska ändå anses vara 
gällande tills en reviderad version är antagen. 
kommuntäckande översiktsplanen och 
fördjupningen skiljer sig åt när det gäller 
ett område vid nedre Boten där denna 
översiktsplan pekar ut bostäder (lis 8)  är i 
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har även startat den bensinautomat som finns 
i byn. 
sedan ortens sågverk lagts ner begränsas 
näringslivet till småföretag och handel. 
planlagd mark för industriverksamhet finns 
närmast i Grangärde. i sunnansjö finns 
däremot planlagd mark för hantverk. den 
största arbetsplatsen på orten äldreboendet 
solgärdet. 

KOMMUnIKAtIOner
riksväg 66 går strax utanför byn i samma 
sträckning som väg 245 från ludvika men 
avviker i finnsviken norrut mot nyhammar 
och Björbo.
västansjövägen leder trafiken norrut på den 
västra sidan om Bysjön till byarna västansjö 
och länsväg 604 leder trafiken söderut mot 
saxdalen och Grängesberg.
vägvalsstyrning av farligt gods sker på länsväg 
245 (sunnansjö - fredriksberg), samt väg 604 
(sunnansjö - Grängesberg).
kollektivtrafiken är främst riktad mot ludvika 
och anpassad efter arbets- och skoltider. i 
sunnansjö finns det behov av ett miniresecentra 
med pendlarparkering för att underlätta byte av 
transportmedel och samåkning.
Gång- och cykelvägar saknas i sunnansjö 
dock finns sträckan mellan finnsviken och 
vidare mot saxdalen upptagen i kommunens 
Cykelplan (antagen 2011). sträckan mellan 
stensbo och finnsviken är påbörjad och byggs 
under 2012. 

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
det finns ett stort antal biotopskyddade 
områden och objekt i odlingslandskapet i och 
omkring sunnansjö såsom alléer, stenmurar, 
åkerholmar och källor.
naturvårdsverket har i sin nationella 
bevarandeplan rapport 4815, ”sveriges finaste 
odlingslandskap”, pekat ut helhetsmiljön 
runt Bysjön som värdefull och området är ett 
riksintresse för naturvård och där inräknas delar 
av samhället sunnansjö.
det finns många bebyggelseområden 
som avgränsats som lokalt kulturintresse 
i sunnansjö. i centrala sunnansjö kan 
hyttplatsen, herrgården, Broby gård, samt ett 
antal bergsmansgårdar nämnas. det storslagna 
jordbrukslandskapet med vackra utsikter och 
äldre vägsystem är en väsentlig del av sunnansjös 
karaktär och historiska identitet. stor hänsyn 
ska tas till kulturhistoriskt intressanta objekt 
och miljöer, men där utveckling sker bör 
åtgärderna vara av sådant slag att de berikar och 
förskönar området. 
sunnansjö herrgård byggnadsminnesförklarades 
1995. Här anordnas bl.a. julmarknad varje år.

tätortsnära natur ocH rekreationsområDen

i sunnansjö finns en fotbollsplan och vid 
skolan finns en isrink. på tallheden finns både 
skid- och motionsspår. tallskogen på sandrik 
mark på tallheden är unik för inslaget av kalk 
i sanden. tidigare fanns rika förekomster av 
mosippa. flera rödlistade svampar är påträffade. 
tallskogen bör bevaras.

VILjeInrIKtnIng
•	 Bygga och sammanlänka gång- och 

cykelvägar runt väsman.
•	 servicen i samhället bibehålls och 

utvecklas.
•	 Jordbruksmarken och det öppna 

landskapet ska i möjligaste mån 
bevaras.

•	 samhällets karaktär ska bevaras.
•	 utbyggnad av av byn ska ske genom 

intentionerna i den fördjupade över-
siktsplanen.

•	 sjönära tomter ska utvecklas vid nedre 
Boten och på Bullernäset.

•	 ett miniresecentra ska anordnas.

PLAner
fördjupad översiktsplan över sunnansjö 
samhälle, antagen 1999-12-16. ska revideras 
med anses vara gällande tills reviderad version 
är antagen.
delar av samhället är detaljplanelagt i övrigt 
ingår det i sammanhållen bebyggelse.
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Det finns en fördjupad 
översiktsplan i 
Sunnansjö som 
ska revideras. I 
fördjupningen finns 
en konflikt med 
översiktsplanen. 
Översiktsplanen pekar 
ut bostadsområde där 
fördjupningen visar 
konferensanläggning. 
I detta fall är den 
kommunövergripande 
översiktsplanen 
styrande. I övrigt är 
fördjupningen är 
gällande till revidering.
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sÖrVIK - BrUnnsVIK
sörvik-Brunnsvik ligger ca 7 km norr om ludvika. sörvik var under 1800-talet 
en bruksort med både sågverk och jordbruk. idag erbjuder orten ett eftertraktat 
boende invid Burtjärns och väsmans stränder. i norr är sörvik på väg att växa 
samman med byn Brunnsvik.
Brunnsvik har gjort sig känd främst på grund av karl-erik forslunds hem 
storgården och folkhögskolan i dess nära anslutning. i sörvik bor 512 personer 
och i Brunnsvik 251 personer (2011).

fAKtA sÖrVIK - BrUnnsVIK
Invånare 760 (2012)

service 
 Förskola
 F-6 skola
 
 
 
 

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Män %

Befolkning år 2012 Sörvik-Brunnsvik 
jämfört med hela kommunen

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Kvinnor %
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Här finns kommunens 
yngsta befolkningssam-
mansättning trots att 
tappet av skolbarn varit 
stort.  Men återväxten av 
barnfamiljer måste ske via 
inflyttning, eftersom ande-
len yngre vuxna är väldigt 
låg. Pensionärerna  ökar i 
alla åldrar, så perspektivet 
är sannolikt en åldrande 
befolkning.

närmsta Övriga service

Skola 7-9 Ludvika
Äldreboende Ludvika
Vårdcentral Ludvika
Livsmedelsbutik Ludvika
Apotek  Ludvika
Postombud Ludvika
Banker  Ludvika
Bensinstation Ludvika

beFolkning
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BeByggeLse
Bebyggelsen i byarna ligger utsträckt utmed 
väg 245/66 och blickar ner mot väsman och 
Burtjärn. Husen har mycket blandad karaktär 
med inslag av såväl 1800-tal som 1990-tal med 
främst friliggande villor och kedjehus. 

ny bebyggelse

ny bebyggelse i de båda orterna bör mjukt 
inpassas i naturen på ett omväxlande sätt. 
folkhögskolan har en egen byggnadsstil, vilken 
bör efterföljas i den fortsatta utvecklingen. 
området kring kalkbrottet bör inte bebyggas 
med ytterligare bostadshus utanför de redan 
befintliga tomterna.
vid det sk. sörvikslandet, norr om 
laggarudden finns möjlighet att bygga bostäder, 
tidigare utredningar finns från 70-talet för 
byggnation i området. vid exploatering bör 
översvämningsrisken utredas närmare. norr om 
västerbackarna finns utbyggnadsmöjligheter.
när det gäller nya verksamhetsområden så finns 
ett mindre område i utkanten av sörvikslandet 
som angränsar till länsvägen. men även ett 
större område mellan sörvikslandet och 
laggarudden. Översvämningsrisken behöver 
dock utredas innan området tas i anspråk. 
Gamla gruvområdet vid iviken där det de 
senaste åren pågått krossning och sprängning 
är aktuellt som serviceområde för gruvdriften 
då det ligger i anslutning till snedbanan till 
Håksbergsgruvan. 

serVIce OcH nÄrIngsLIV
i sörvik och Brunnsvik finns folkets Hus, 
folkhögskola, motionsspår och badplatser i 
både väsman och Burtjärn.
Barnen i sörvik och Brunnsvik går i förskola 
och skola f-6 i sörvik med tillhörande 
fritidshem. ungdomarna fortsätter sedan i 
högstadiet i ludvika.

KOMMUnIKAtIOner
riksväg 66/länsväg 245 och går genom 
samhällena och leder trafiken mellan ludvika 
och tyfors respektive västerås - sälen - Hamar. 
1996 gjordes en förstudie av sträckan ludvika 
- stensbo, där sörvik och Brunnsvik ingår, med 
förslag på förbättrande åtgärder utmed vägen. 
Cykelväg som förbinder ludvika och 
nyhammar, finns utmed den gamla banvallen.

nAtUr- OcH KULtUrVÄrDen
limberget och dammsjöbäcken har 
naturvärden. lekombergs gruvområde har 
iordningställts till utsiktsplats. Besöksmiljön 
med utställningar och skyltad vandringsled om 
livet kring gruvan utvecklas av sörviksbygdens 
kulturförening. lekomberg ingår i ett 
riksintresseområde för kulturmiljöer.
storgården i Brunnsvik, som varit 
folklivsforskaren karl-erik forslunds hem, är 
byggnadsminnesförklarat sedan 1972, samt 
riksintresse för kulturmiljövård tillsammans 
med intilliggande odlingslandskap och 
trädbärande hagmarker. 

området runt sörviks gruva och kalkbrottet 
är lokalt intresse ur kulturmiljöhänsyn. 
Även området längs gång- och cykelvägen 
(gamla sWB-banan), banvallen) är ett lokalt 
kulturintresse. Banvallen är även botaniskt 
intressant med flera växtplatser för den hotade 
skogsklockan.

rekreationsområDen

Gussjön är ett rekreationsområde som bland 
annat används  för orientering då ludvika ok 
har sin klubbstuga intill sjön södra Gussjön.
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VILjeInrIKtnIng
•	 ett kommunalt naturreservat bör bildas vid dammsjö-

bäcken.
•	 Bostadsområden ska utvecklas norr om västerbackarna, 

sörvikslandet och laggarudden.
•	 verksamhetsområden ska utvecklas väster om riksvägen 

samt i iviken.

PLAner
miljö- och byggnämndens beslut om godkännande av 
områden med sammanhållen bebyggelse 2011-06-15 där 
Brunnsvik och sörvik till största delen har räknats som 
områden med sammanhållen bebyggelse förutom sörviks 
centrala delar som är detaljplanelagda liksom några få 
bostadsområden i Brunnsvik. 
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Bilagor 

Kulturmiljöer, Bilaga 1 

Numreringen återfinns på kartan med kulturmiljöer under avsnittet kulturvärden. 

Nr Namn  Värde Läs mer 
Riksintressen 
1 Brunnsvik, Storgården Folkhögskola, bergsmansgård, personhistoriskt 

intresse. Byggnadsminne. 
Översiktsplanen, Lst RUM 

2 Grängesberg Gruvort, karaktär från sekelskiftet, 
Bergslagsbyn, Cassels, Stora Hagen. Två 
byggnader i Stora Hagen är byggnadsminne. 
 

Översiktsplanen, Lst RUM 

3 Klenshyttan Bergsmansby med bl a bevarad masugn från 
1882. 

Översiktsplanen, Lst RUM 

4 Ludvika bruk och ström Järnbruksmiljö från 1700-talet 
 

Översiktsplanen, Lst RUM 

5 Markusfallet Finngård 
 

Översiktsplanen, Lst RUM 

6 Skattlösberg Finnby med personhistoriskt intresse 
 

Översiktsplanen, Lst RUM 

Lokala intressen 
7 Aspfallet En av kommunens bäst bevarade gårdsmiljöer 

av finsk typ med flera karaktärsbyggnader och 
småbrutet odlingslandskap. 

Kulturmiljövårdsprogram 
19901 

8 Björnhyttan Brukshyttemiljö, omfattande ruiner, 
bebyggelsemiljö typisk för senare delen av 
1800-talet. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

9 Bringsjöberg Finnby, spridda gårdar delvis gamla. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

10 Bränntjärnstorpet Fd finnpörte, det bäst bevarade som står kvar 
på ursprunglig plats. Upptaget i Ekomuseum 
Bergslagen. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

11 Drafsen Finnmark, bevarade odlingsrösen i stor mängd, 
visst personhistoriskt intresse. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

12 Fredriksberg Bruksmiljö, herrgård och arbetarbostäder från 
1800-tal och tidigt 1900-tal, kvarnbyggnad. 
Gamla delen av folkets hus med målningar. 
Hembygdsgård. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

13 Frösaråsen Finnby, bevarade odlingsrösen i stor mängd, 
skogsarbetarstugor från 40-talet. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

14 Fängenhällarna Barnkoloni i nationalromantisk stil. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

15 Gasenberget  Fäbodmiljö. Det kulturhistoriska värdet har höjts 
då området håller på att restaureras. 
 

 

16 Gonäs Bergsmansgårdar, hyttarbetarbostäder. Gonäs 
Bergsmansgård är byggnadsminne. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

17 Grangärde Kyrkby av gammalt ursprung, centrala delar idag 
med karaktär från 1800-talet. Upptaget i 
Ekomuseum Bergslagen. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

18 Gravendal  Bruksmiljö. Bruksmiljö från sent 1800-tal, 
dammsystem. Upptaget i Ekomuseum 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990, Ekomuseum 

                                                           
1 Kulturlandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Kulturmiljövårdsprogram 1990 

Nr Namn  Värde Läs mer 
Bergslagen. Bergslagen 

19 Grängesberg, 
industriområde 

Industriområde med kulturhistoriskt intressanta 
byggnader från gruvbrytningens dagar. 

 

20 Gräsberg Gruvområde, traktens äldsta gruva. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

21 Gänsen Finngårdar, försvenskade, tät bebyggelse. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

22 Hobergs kvarnar Skvaltkvarn och kugghjulskvarn. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

23 Hökfallet Finngård i ensligt i höjdläge med stor ria. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

24 Kronvägen Väg från 1600-talet med galgbacke och bitvis 
intressant bebyggelse. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

25 Laxsjön Brukshyttemiljö, två hyttarbetarbostäder är 
byggnadsminnen. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

26 Lekombergs gruva Gruvområde från 1600-talet, utsiktsplats. 
Upptaget i Ekomuseum Bergslagen. 

Ekomuseum Bergslagen2 

27 Lokmuseet Tåg- och järnvägshistoria. Upptaget i 
Ekomuseum Bergslagen. 

Ekomuseum Bergslagen 

28 Ludvika gammelgård Bergsmansgård, gruvmuseum. Upptaget i 
Ekomuseum Bergslagen. Byggnadsminne. 

Ekomuseum Bergslagen 

29 Mårtens och Kullens 
kyrkstigar 

Kyrkstigar. Upptaget i Ekomuseum Bergslagen. Ekomuseum Bergslagen 

30 Norhyttan Bergsmansby med såväl stora bergsmansgårdar 
som mindre hyttarbetarbostäder samt stora 
hyttruiner. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

31 Norra Västansjö och 
Järnsta 

Bergsmansby med äldre gårdar, förhållandevis 
välbevarad mulltimmerhytta, vacker järnbod vid 
Bysjön. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

32 Norrbo By av radbykaraktär. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

33 Norrvik Bergsmansby med bevarad klungby. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

34 Nyhammar Gammal bruksmiljö. Herrgården är upptagen i 
Ekomuseum Bergslagen. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

35 Persbo Tre bergsmansgårdar med olika karaktär, flera 
loftbodar längs byväg. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

36 Räfsnäs Ålderdomshemsanläggning från tidigt 1900-tal. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

37 Saxdalen Tre bergsmansgårdar med olika karaktär, flera 
loftbodar längs byväg. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

38 Saxhyttan  Bergsmansgårdar, 1800-tals karaktär. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

39 Skeppmora Två bergsmansgårdar, 1800-tals karaktär Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

40 Stensbo Jordbruksmark med fd värdshus för 
båttrafikanter (1800-tal) 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

41 Strömsdal Bruksmiljö, smedja. Upptaget i Ekomuseum 
Bergslagen. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

42 Styggens stuga Ex på enkel bostad från 1800-talets senare hälft. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

43 Sunnansjö  Herrgård från 1700-talet, hyttplats med bl a 
komplett kvarn från tidigt 1900-tal, stora 
bergsmansgårdar i vackert odlingslandskap. 
Byggnadsminne. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

                                                           
2 Ekomuseum Bergslagens webbsida (http://www.ekomuseum.se/) 

bilaga 1



Nr Namn  Värde Läs mer 
44 SWB-banan Stockholm-Wästerås-Bergslagens järnvägar. 

Järnväg från början av 1900-talet. Bevarade 
byggnader runt järnvägen ritade av arkitekten 
Erik Lallerstedt finns bevarade. 

Arkitektur i Dalarna 2001, 3 

45 Säfsbyn Kyrka från 1700-talet, uppförd för arbetare vid 
Fredriksbergskomplexet och finnar i trakten, fält 
med odlingsrösen, skogsarbetarstugor från 40-
talet, fritidsby. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

46 Sörvik - Limberget Kalkbrott med äldre stugor. Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

47 Telningsberg Finnby, en välbevarad 1800-talsgård i exponerat 
läge. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

48 Ulriksberg Vattendrag med kvarnbyggnad och 
mjölnarbostad samt vackert förlagd 
skogsarbetarstugby från 40-talet. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

49 Vännebo och 
Gungholmen 

Mulltimmerhytta i dåligt skick. Parkområde, fd 
brukshyttemiljö. 

Kulturmiljövårdsprogram 
1990 

 

                                                           
3 Arkitektur i Dalarna 2001, Dalarnas Hembygdsbok årgång 71, Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund 
(2001) 

Förorenade områden, Bilaga 2 

Numreringen återfinns på kartan på förorenad mark under avsnittet Miljö- och riskfaktorer 

Nr Namn  Kommentar 

Riskklass 1 

1 Sediment vid Lyviken Kreosotförorenat sediment 
2 Saxenbergsgruvan-

sandmagasin 
Upplag från sulfidmalmsgruva 

3 Saxberget 
Långfallsgruvan 

Sulfidmalmsgruva 

4 Marnästjärn Kvicksilverförorenat sediment och vatten 

Riskklass 2 

5 Blötberget nr 2 
avfallstipp 

Gammal deponi för hushållsavfall 

6,7,8 Mesadammarna 
Fredriksberg 

Upplagsplatser för mesa från sulfatmassatillverkningen i 
pappersbruket 

9 Slamdammen 
Håksberg/Persbo 

Upplag från järnmalmsgruva 

10 Fd Skrottjänst i 
Ludvika 

Tidigare skrothantering 

11 Lemont, Östansbo Verkstadsindustri som tidigare använt trikloretylen 
12 Expressdynamit 

Grängesberg 
Träimpregnering med kreosotanvändning 

13 AB Impregna Träimpregnering med kreosotanvändning 
14 Grangärde sågverk Nedlagt sågverk med doppning 
15 Fd bilskrot, Persbo Tidigare bilskrotningsverksamhet 
16 Fredriksbergs Bruk Pappersbruk med sulfit- och sulfatmassatillverkning, 

kemtvätt, fjäderfabrik mm.  
17 Gränsgruvan Sulfidmalmsgruva 
18 Pellaheden 

avfallstipp 
Gammal deponi för hushålls-, industri- och byggavfall 
samt avloppsslam 

19 Krokåsen avfallstipp Gammal deponi för industriavfall från Fredriksbergs bruk 
och hushållsavfall 
 

20 Korsnäsberget 
avfallstipp 

Gammal deponi för hushållsavfall 

21 Grängesbergs 
avfallstipp 

Gammal deponi för hushålls- och industriavfall 

22 Räfsnäs avfallstipp Gammal deponi för hushålls-, industri- och byggavfall 
23 ASEA:s avfallstipp Gammal deponi för industriavfall från ASEA och 

hushållsavfall 

Övriga objekt av stor betydelse 

24 Rösjön 
 

Flertal gruvor och mineraliseringar som apatitjärnmalm 
och sulfidmalmer. 

25  Fagerled koppargruva, koppar- och svavelkis 
26 Eriksgruvan Mindre zink-bly-malm bröts under 40-talet  
27 Laggarudden koppargruvor från tiden runt första världskriget 
28 Lindbastmora sulfidmalmsgruva. ”Silvergruva” från sekelskiftet 
29 Rostberget sulfidmalmsgruva. Ett antal gruvor och skärpningar, 

varphögar 

bilaga 2



Nr Namn  Kommentar 
30 Storfallsberget zinkfyndighet med underordnade mängder kopparkis, 

blyglans och magnetit. 
 

31 Ludvika 
bangårdsområde 

Område där det funnits många olika verksamheter bland 
annat flera oljedepåer 

32 Nyhammars såg Nedlagt sågverk med doppning 
33 Hillängsgruvan Oljelager. Gruvan är förorenad av oljerester. 

Föroreningarna kontrolleras genom oljeav-skiljare och 
provtagning 

 

Natur- och friluftsområden, Bilaga 3 

Numreringen återfinns på kartan med naturmiljöer under avsnittet för naturvård. 

Nr Namn  Värde Läs mer 
Riksintressen (* Även Natura2000) 
1 Burån-Burängen Våtmarksområde med höga ornitologiska 

värden. 
VMI 

2 Bysjön Sjösystemet Bysjön omges av fagra odlings- och 
kulturbygder. Väsentligast är att den öppna 
marken brukas med grödor som inte förändrar 
landskapsbilden. 

LstNvp 1988 

3 Grangärdes Hästberg Odlingslandskap med slåtter- och hagmarker.  
4 Halvars Artrik ängsmark som hävdas.  
5 Olsjömossen/myr längs 

Gräftån 
Stort myrkomplexet som inrymmer bl. a. 
förekomste av vattendrag, blötmyrar och 
sumpskogar. 

VMI 

6 Persbo däljor Däljor är ett storslaget ravinkomplex, två 
omfattande ravin- och rännsystem. Somliga 
med ett djup på 8-10 meter. Ravinkomplexet är 
bildat i samband med inlandsisens avsmältning. 

 

7* Aspfallet Gård med välutvecklade hävdgynnade 
vegetationstyper och flera sällsynta och hotade 
svamparter. Även Natura2000. 

 

8* Frösaråsen Frösaråsens odlingslandskap öppnar 
skogslandskapet. Variationsrika hagmarker och 
stora rösen på de små åkrarna. Även 
Natura2000. 

 

9* Gamla Finntorpet Variationsrika fodermarker delvis pga den 
kuperade terrängen. Hävden har en lång 
tradition, vilket också den artrika 
ängsvegetationen vittnar om. Även Natura2000. 

 

10* Gyllbergen Stort skogsområde med gammal skog, myrar 
och hällmarker. Hela området omfattar även in i 
Borlänge kommun. Naturreservat och 
riksintresse för friluftslivet. Även Natura2000. 

10 

21* Nittenmossen Myrområdet som ligger på ett sandplan 
omgivet av flera sjöar. Det märkliga är att en 
mycket regelmässig högmosse med några gölar 
har utvecklats. Naturreservat. Även 
Natura2000. 

 

22 Nybrännberget Ett urskogsartat område, där möter man ett 
stycke vresig barrskogsnatur i kuperad terräng 
med djupa dalar mellan bergstoppar. 
Naturreservat. 

LstNvp 1988 

23* Palahöjden Eg. Övre Lövtjärn. F d finngård med vackra ängs- 
och hagmarker. Ängen består mestadels av frisk 
örtrik äng och kalkfukt-äng. Artrikt. Även 
Natura2000. 

 

27* Tomossen Mosse och myrkomplex som innehåller stor 
areal kalkkärr. Laggens och drågens övre delar 
är utbildade som extremrikkärr med en exklusiv 
flora. Även Natura2000. 

MSkp 

Natura 2000 områden (är också Riksintresse) 
7 Aspfallet Gård med välutvecklade hävdgynnade 

vegetationstyper och flera sällsynta och hotade 
svamparter. 

 

8 Frösaråsen Frösaråsens odlingslandskap öppnar  

bilaga 3



Nr Namn  Värde Läs mer 
skogslandskapet. Variationsrika hagmarker och 
stora rösen på de små åkrarna. 

9 Gamla Finntorpet Variationsrika fodermarker delvis pga den 
kuperade terrängen. Hävden har en lång 
tradition, vilket också den artrika 
ängsvegetationen vittnar om. 

 

10 Gyllbergen Stort skogsområde med gammal skog, myrar 
och hällmarker. Hela området omfattar även in i  
Borlänge kommun. Naturreservat och 
riksintresse för friluftslivet. 

 

11 Gänsberget Kalkbarrskog och rikkärr.  
12 Holmtjärn Holmtjärn är en vacker och välskött gård med 

gamla anor. De varierande fodermarkerna ger 
många olika typer av hävdgynnade växt-
samhällen. 

 

13 Hån F d finnby med stora öppna hagmarken med 
rösen, smååkrar och glest stående träddungar. 
Undan för undan har kvalitén av biologisk 
mångfald och kulturlandskapet ökat. 
Naturreservat. 

 

14 Kanaberget Tallhällmarksskog på höjderna, i övrigt mest 
gran. I norra änden finns den djupa Jofraims 
dal, som är synnerligen blockrik. 

 

15 Kullerbergen Stora Kullerberget når högst med sina 552 m. I 
en klyftdal som delar toppen i två halvor. I 
nordväst breder Kullermossen ut sig. Naturskog. 

 

16 Lejberget Större opåverkat skogsområde på högt berg, 
med höga natur- och friluftslivsvärden. 

 

17 Limberget i Sörvik F d kalkbrott med många sällsynta mossor och 
lavar. Växtplats för EU:arten trubbklockmossa. 

 

18 Lindbastmora-
Långmyran 

Rikkärr och gammal skog. Växtplats för 
guckusko. 

LstNvp 1988 

19 Markusfallet Representativ naturbetesmark och slåttermark 
som har lång kontinuitet. Ängsmarken är artrik. 

 

20 Nackarberget En f d finnbosättning med ett skogsområde av 
naturskogskaraktär. Naturreservat. 

 

21 Nittenmossen Myrområdet som ligger på ett sandplan 
omgivet av flera sjöar. Det märkliga är att en 
mycket regelmässig högmosse med några gölar 
har utvecklats. Naturreservat. 

 

22 Nybrännberget Ett urskogsartat område, där möter man ett 
stycke vresig barrskogsnatur i kuperad terräng 
med djupa dalar mellan bergstoppar. 
Naturreservat. 

LstNvp 1988 

23 Palahöjden Eg. Övre Lövtjärn. F d finngård med vackra ängs- 
och hagmarker. Ängen består mestadels av frisk 
örtrik äng och kalkfukt-äng. Artrikt. 

 

24 Predikstolen Hög bergsbrant med utvecklad talus och 
omgivande naturskog. Sydväxtflora och 
naturskog. Utsiktspunkt. 

 

25 Skattlösbergs by Högt belägen finnby med milsvid utsikt. De 
småskaliga, varierande jordbruksmarkerna har 
stor betydelse för upplevelsen av genuin finnby. 
Artrika ängsmarker påverkas av kalkgrund. 
Naturreservat. 

 

26 Skattlösbergs 
Stormosse 

Stormosse är ett av Bergslagens större och mest 
representativa myrområden med ett komplex 
av kärr och mossar samt en komplicerad 

MSkp 

Nr Namn  Värde Läs mer 
hydrologi. 

27 Tomossen Mosse och myrkomplex som innehåller stor 
areal kalkkärr. Laggens och drågens övre delar 
är utbildade som extremrikkärr med en exklusiv 
flora. 

MSkp 

Regionala intressen 
28 Blåkulla Skogsområde med gammal skog av 

naturskogskaraktär. 
 

29 Bockmossen Variationsrik och oskadad liten myr med inslag 
av en del rikkärrsväxter och mossor. 

 

30 Brittas rönning Rikkärr. Området har småkuperad terräng, med 
fastmarkskog, sumpskog och öppna kärr. 

LstNvp 1988, VMI  

31 Dansbacksberget-
Pullingberget 

Sluttning med örtrik sumpgranskog. På en sälg 
finns doftticka. Delvis biotopskyddat. 

 

32 Grangärdeåsen vid 
Kytjärnsberget 

Mycket tydligt åssystem, vilket gör att området 
värderas geologiskt högt. 

LstNvp 1988 

33 Grangärdeåsen vid 
Mångdala 

Rullstensås. LstNvp 1988 

34 Gänsen F d finnby med småskaligt odlingslandskap.  
35 Hästbergs klack Hög bergstopp med ristningar i hällar 

(naturreservat). Ängar och frodig växtlighet i 
sydsluttningen. Kalkbarrskog och rikligt med 
äldre aspar.  

LstNvp 1988 

36 Hötjärn F d slamdam till Gränges gruvor, men har blivit 
att likna strandängar. Unik rastplats för arktiska 
vadare. 

 

37 Kojmossen-
Uvhålsmossen 

Ett variationsrikt myrområde med välutbildade 
gölmossar och representativ kärrtyper. Det 
relativt blöta myrområdet har ornitologiska 
värden. 

VMI 

38 Kollosmossen Mossen är av ovanlig uppbyggnad. Myrområdet 
som helhet är värdefullt genom orördheten och 
vattenrikedomen som torde gynna en krävande 
fauna 

VMI 

39 Källmossen - Bomossen Opåverkat våtmarksområde med distinkta och 
välutvecklade myrtyper. 

VMI 

40 Lisjön Lisjön är ursprungligen ett sjö- och myrområde 
som har dämts upp. Ett stort antal näs och 
holmar samt myrar ger sjön sin karaktär. Ett rikt 
fågelliv och bra fiske. 

LstNvp 1988 

41 Lövfallsmossen I stort sett orörd med stora blöta ytor vilket bör 
gynna fågelfaunan. Här finns också en värdefull 
flora. 

VMI 

42 Norra Gussjön Sjön är en typisk rödingsjö och är djup trots sin 
litenhet. Rödingen i sjön är naturlig och känd 
sedan 1600-talet. 

LstNvp 1988 

43 Norrviksån Å med kalkinfluerad vegetation.  
44 Norsen/Norsberget Norsen är påverkad av gruvverksamhet, vilket 

resulterat i en fågelsjö. Intill ligger ett f d 
kalkbrott med sällsynta växter, mossor och 
lavar. 

LstNvp 1988 

45 Ol-Jansbäcken Bäckklyfta med gamla granar. Flera hotade lavar 
och svampar. 

 

46 Pajsoån-Låsån Myr- och skogsmosaik, med några sumpskogs- 
eller svämsskogsbestånd med storblockig mark. 

LstNvp 1988, VMI 

47 Rickentjärnarna Rikkärr, myrar och sumpskog.  
48 Ryssmossen För regionen karaktäristisk gölmosse med inslag VMI 



Nr Namn  Värde Läs mer 
av kärr främst som dråg. Myrens fågelliv har 
bedömts som mycket högt. 

49 Sackamossen Ostördhet, stor variation samt ett rikt fågelliv. 
Välbevarade myrholmar och omgivande 
sumpskog bidrar till de faunistiska värdena. 

VMI 

50 Skepparberg Kalkgranskog med orkidéer.  
51 Stensbo Sjöarna Väsman och Björken delas av ett stort 

näs vid Stensbo, men har förbindelse genom 
Stensbonoret. Näset nyttjas som betesmark. 
Lövskogen är ställvis blockrik 

LstNvp 1988 

52 Stentjärnsmossen Mossen är ett utmärkt exempel på en 
högmosse. 

LstNvp 1988, MSkp 

53 Stora Orrleksmossen En excentriskt välvd rismosse. Centralt på 
mossen finns bl.a. ett 10-tal gölar samt ett 
område med lösbottnar. Mossen är ovanligt 
djup. 

LstNvp 1988, MSkp, VMI 

54 Stormossen Mossen efter Stormossån är en välutbildad 
excentrisk mosse som tillsammans med kärren 
kring ån som bildar en biologiskt värdefull miljö. 

VMI 

55 Stormossen Variationsrikt myrområde där det stora sträng-
kärret med flarkinslag i södra delen är av 
intresse. 

VMI 

56 Stormossen Varierat och orört våtmarksområde med 
framför allt värden för fauna och landskap. 

VMI 

57 Svartälven Högt klassat vattendrag.  
58 Sävälven Högt klassat vattendrag.  
59 Sönntjärnsmossen En myr som tar emot markvatten i form av 

källdråg och som ger rikkärrvegetation. Myrens 
39flora innehåller flera sällsyntheter. 

LstNvp 1988 

60 Tennberget - 
Avlångshöjden 

Två likartade höjder som skiljs åt av dalgång. 
Variationsrik äldre barrskog. Ett f d kalkbrott 
blottar sällsynta mineraler och omkring brottet 
är floran rik. 

 

61 Tjåken Intill sjön Tjåkern ligger berggrunden väl blottad 
och där finns porfyr, porfyrit och sediment, allt 
hörande till den s.k. Undre Dalaserien. Mycket 
gamla tallar är naturminnen. 

LstNvp 1988 

62 Trollputten-
Nygrävningen 

Kalkbarrskog med många hotade och sällsynta 
växter och svampar. Kalkbrottsområde. 

 

63 Örtmossen - 
Soesmossen 

Mosaikartat myrområde med stor variation och 
en hel del öppet vatten. 

VMI 

Naturreservat 
13 Hån F d finnby med stora öppna hagmarken med 

rösen, smååkrar och glest stående träddungar. 
Undan för undan har kvalitén av biologisk 
mångfald och kulturlandskapet ökat. 
Naturreservat. 

 

20 Nackarberget En f d finnbosättning med ett skogsområde av 
naturskogskaraktär. Naturreservat. 

 

21* Nittenmossen Myrområdet som ligger på ett sandplan 
omgivet av flera sjöar. Det märkliga är att en 
mycket regelmässig högmosse med några gölar 
har utvecklats. Naturreservat. Även 
Natura2000. 

 

22 Nybrännberget Ett urskogsartat område, där möter man ett 
stycke vresig barrskogsnatur i kuperad terräng 
med djupa dalar mellan bergstoppar. 

LstNvp 1988 

Nr Namn  Värde Läs mer 
Naturreservat. 

25 Skattlösbergs by Högt belägen finnby med milsvid utsikt. De 
småskaliga, varierande jordbruksmarkerna har 
stor betydelse för upplevelsen av genuin finnby. 
Artrika ängsmarker påverkas av kalkgrund. 
Naturreservat. 

 

35* Hästbergs klack Hög bergstopp med ristningar i hällar 
(naturreservat). Ängar och frodig växtlighet i 
sydsluttningen. Kalkbarrskog och rikligt med 
äldre aspar.  

LstNvp 1988 

64 Olkosröjningen Variationsrik naturskogsartad och bördig 
barrskog. Sluttning med gles källrik sumpskog. 
Naturreservat. 

 

65 Vändleberget En kuperat bergssluttning med gammal lövrik 
barrskog. En del av skogen är naturvårdsbränd. 
Pellasbäcken meandrar vackert genom 
naturreservatet. 

LstNvp 1988 

66 Malingarna En slingrande grusås delar sjösystemet i två 
delar, Stora och Lilla Malingen. Länsväg 247 går 
uppe på åsen. Uddar, vikar och öar ger 
omväxlande naturtyper. Naturreservat. 

LstNvp 1988 

67 Granön i Väsman Mindre ö med mångformig naturskog. 
Naturreservat. 

 

68 Lövfallsberget Brant näringsrika västsluttning med lång och 
grov granskog med stor andel asp och björk. 
Naturreservat. 

LstNvp 1988 

69 Nittälven Dalgång med större å som bildar forsar och 
mindre vattenfall. Vacker natur. Naturreservat. 

 

 

Förkortningar: 

LstNvp = Länsstyrelsens Naturvårdsprogram 1988 

VMI = Kopparbergs läns Våtmarksinventeringen 1990 

MSkp = Myrskyddsplan för Sverige 1994 



Bilaga 4 
Underlagsmaterial 
 

 MSB tidigare Räddningsverket Översiktlig översvämningskartering längs Kolbäcksån, sträckan 
från Bysjön till utloppet i Mälaren. Rapport 24, 2001-11-28 
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Kartor/oversvamningskartering/Kolb%C3%A4ck
s%C3%A5n.pdf 

 Miljö- och byggkontoret och mark- och planeringsenhetens  rapporter  

 ”Redovisning av översvämningsrisk för sjön Väsman och uppströms belägna sjöar” 
daterad 2010-01-14,  
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